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RESUMO 

 

Neste artigo aborda  se o processo sócio-histórico da introdução e consolidação do 
turismo enquanto atividade econômica e sua correlação com a população local de 
Torres. Analisaremos como o processo de turistificação do território afetou as 
relações sociais existentes. Nossa abordagem é concordante com a afirmação de 
Boyer (2003, p.96), em que “a história do turismo é inteligível somente no longo 
prazo e em uma perspectiva sociocultural”. Para compreendermos porque as belas 
praias de Torres despertaram o interesse dos viajantes e turistas, analisaremos o 
contexto histórico da atividade turística no início do século XX e sua perpetuação e 
expansão econômica durante as décadas seguintes com a invasão do turismo 
estrangeiro. Esta análise aborda o turismo enquanto um fenômeno social e sua 
influência no contexto econômico local.  
 
PALAVRAS – CHAVE: Turismo; processo sócio-histórico; contexto econômico; 
população local. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Este artigo está focado no estudo de caso sobre a sociologia do turismo nas 

praias de Torres/RS, localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul. Neste estudo 

introdutório, a pesquisa partiu da seguinte problemática: Qual foi o impacto social 

ocasionado pelo desenvolvimento do turismo em Torres/RS? Seguindo esta proposta 

foram elencados alguns objetivos, dentre eles: compreender as relações impostas à 
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comunidade local pela prática do turismo de veraneio e analisar de uma perspectiva 

histórica e sociológica o turismo e suas conseqüências na cidade de Torres/RS. A 

pesquisa justifica-se pelo fato de que as praias de Torres, na divisa geográfica com o 

estado de Santa Catarina, são conhecidas internacionalmente pelas suas belezas 

naturais que atraem milhares de turistas todos os anos, principalmente nos meses 

de dezembro, janeiro e fevereiro. As condições geográficas da região formam 

falésias basálticas na planície costeira, que historicamente era conhecida como 

“torres” ou “sítio da torres” pelos viajantes no período colonial. Estes contrafortes 

naturais batizaram o nome do lugar de Torres, que ao longo do arenoso litoral da 

porção sul do Brasil, aquebrantava a monotonia da paisagem e servia de referência 

para quem passava. O turismo inicia na última década do século XIX e começo do 

século XX, os visitantes tinham como objetivo a medicina de cura chamada 

balneoterapia.Esta terapia consistia em banhos de mar regulares e em horários 

específicos para a cura de vários males. A descoberta do balneário marítimo com 

valores medicinais inaugura o turismo na Vila de Torres. “O banho de mar constituía 

um prazer masoquista; a imersão brutal no mar fresco provocaria um saudável 

sufoco”. (BARBOSA, 2002, p. 42)  

A partir daí, o turismo tornou-se a principal atividade econômica da cidade. 

Todos os setores da sociedade procuram atender as exigências dos padrões 

turísticos e de sua crescente demanda. No século XX, a construção civil propôs 

projetos pioneiros para colocar a cidade de Torres no auge dos destinos turísticos 

mais procurados. Assim, o turismo de massa se reproduz até os dias de hoje. Os 

reflexos sociais do turismo são palpáveis na realidade da comunidade local, 

marginalizada dos processos econômicos e a mercê de políticas públicas de 

assistencialismo. Krippendorf (2001, p.96) alega que “muitos são os lugares de 

veraneio famosos onde a população autóctone sente um mal- estar crescente face 

ao boom turístico e seus perigos. O senso crítico dos autóctones já está 

particularmente desenvolvido nas regiões de tradição turística, e começa também a 

tomar pé nos países emergentes.” Desta maneira, este artigo justifica-se como uma 

pequena contribuição para pesquisas dentro de uma perspectiva sociológica com 

uma compreensão mais aprofundada sobre esta temática, que a cada dia, se faz 

mais necessário e urgente. A metodologia de pesquisa utilizada nesta etapa de 

investigação é principalmente a revisão bibliográfica, pesquisa em acervos 

documentais (fontes primárias, revistas, jornais e imagens), relatos orais informais 



dos populares, a observação endêmica do pesquisador e análise empírica da 

realidade local.  

 
 

 2  As origens das Torres  

 

Viajantes e naturalistas que adentravam a Província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul por via terrestre, obrigatoriamente passavam pelo sítio das Torres. 

Em 1820, o naturalista Auguste de Saint- Hilaire (1987, p. 11) descreve a paisagem 

em seu diário de viagem: 

 

 

TORRES, 4, segunda-feira, 5 de junho de 1820 – Sempre areia e mar. 
Enquanto nos dias anteriores só avistávamos uma praia esbranquiçada que 
se confundia com o céu na linha do horizonte, hoje, ao menos, deparamos 
dois montes denominados Torres, porque realmente avançam mar adentro, 
como duas torres arredondadas. 

 

 

As torres como referência topográfica aquebrantava a monotonia da 

paisagem litorânea. Esta era a visão de quem vinha do norte para o sul, pois existem 

mais afloramentos rochosos na porção meridional. Saint- Hilaire permanece mais 

alguns dias e faz descrições detalhadas das falésias e da flora existente nos 

arredores da Vila de Torres. As progressões geológicas e as sucessivas 

transgressões e regressões marítimas são responsáveis pela formação destas 

falésias. Ao longo da evolução geomorfológica da planície costeira meridional, 

ocorreram sucessivos derrames vulcânicos que deram origem à Serra Geral e as 

elevações rochosas de Torres.  O panorama das Torres é um testemunho da história 

geológica da cisão continental. A conformação do ambiente propiciou o povoamento 

primitivo do litoral norte por grupos humanos distintos, evidenciados pelos diferentes 

vestígios arqueológicos. (KERN, 1997, p.18) 

A região de fronteira entre as províncias do extremo sul do Brasil (Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina) caracteriza o povoamento colonial de Torres com 

medidas militares. Nas últimas décadas do século XVIII, transfere-se de Tramandaí 

para a Itapeva (localidade ao sul da futura vila de Torres, que se consolida no início 

do século XIX) um posto militar e fiscal, a Guarda e Registro. Após alguns anos, 



houve outra mudança para um ponto estratégico privilegiado para a instalação da 

Guarda e Registro, a encosta ocidental da Torre Norte, na passagem obrigatória 

entre a zona alagadiça da lagoa e o mar.  

Em 1777, com a invasão espanhola em Desterro as autoridades 

portuguesas construíram um posto de defesa na Torre Norte: o Forte São Diogo das 

Torres. O fortim se transformou em Presídio após a independência do Brasil (1822) e 

em Baluarte Ipiranga em 1824, provavelmente exercendo suas atividades até 1840 

ou na segunda metade do século XIX.  (RUSCHEL, 2003; 2004 p.549; 1999 p. 56) A 

vila de São Domingos das Torres vai surgindo a partir destas iniciativas militares. As 

primeiras edificações coloniais são construídas para as autoridades militares, como 

a casa n° 1 que pertencia ao Alferes Manoel Ferreira Porto. Em 1824, é construída a 

Freguesia de São Domingos das Torres e constituí-se o processo de centralização 

administrativa, o povoamento da sede da vila e do interior do município com a 

instalação de colônias de imigrantes alemães e italianos3. 

 

3 O poder das águas marítimas e os primeiros visitantes 

  

A Vila de Torres na transição do século XIX para o século XX era baseada 

na economia agrícola e na pesca de subsistência. Flores (1996, p. 102) traz alguns 

dados dos inventários que constam no Arquivo Público RS, “25 engenhos (para 

fabricar açúcar, rapadura, aguardente) 15 atafonas (de mandioca e de milho), 12 

alambiques (de cobre e de monte), 2 moendas ferradas.[...], em média, cada duas 

famílias possuíam 3 dessas fábricas caseiras que transformavam a cana de açúcar 

e o cereal em farinha”.  O comércio incipiente concentrava-se na sede da vila e a 

comunidade se voltava para os produtos coloniais vindos do interior do município. 

As primeiras levas de visitantes que chegavam a Vila de São Domingos 

das Torres eram atraídos pelas águas oceânicas como instrumento de cura. Os 

moradores do planalto, os “serranos” foram os primeiros a usufruir dos benefícios da 

balneoterapia, antes mesmo de haver uma popularização desta prática entre as 

camadas privilegiadas dos centros urbanos. (RUSCHEL, 2003; CARDOSO, 2008, p. 

59) A descoberta do balneário marítimo com valores medicinais inauguram o turismo 
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na Vila de Torres. “O banho de mar constituía um prazer masoquista; a imersão 

brutal no mar fresco provocaria um saudável sufoco”. (BARBOSA, 2002, p. 42)  

 Ruschel (2003) destaca que  

 

 

Os banhos eram tomados bem cedo, quase de madrugada, resumindo-se 
num número contado e ritualístico de ondas. [...] moradores de Porto Alegre 
e do vale dos Sinos, com espírito aventureiro, arriscavam-se a aparecer. 
Alugavam casa e ficavam parte do verão em Torres, tomando banhos de 
mar antes do sol alto. 

 

 

Nesta época a sede da vila se resumia em duas ruas principais: a Rua de 

Baixo e a Rua de Cima, área administrativa onde se localizava a Igreja São 

Domingos das Torres, a Superintendência Municipal e os casarios da comunidade, 

era o embrião do núcleo urbano. Por volta de 1910, era prática dos visitantes 

alugarem as casas dos moradores locais para passar alguns dias ou os meses de 

verão; nascia o turismo de veraneio4. Nos anos seguintes, desenvolvem-se as 

pensões e os primeiros hotéis para acomodar a demanda crescente de veranistas. 

O empreendimento turístico para atender a demanda de visitantes surgiu 

na temporada de 1915 e 1916 com o Balneário Picoral. A infra- estrutura 

impulsionada pelo turismo balnear, iniciou a exploração da comunidade local e o 

usufruto do território litorâneo, até então esquecido.  José Antônio Picoral tinha que 

administrar um hotel auto- suficiente em sua gestão. Oswaldo Goidanich (1993, p. 

20) trata com méritos a rede hoteleira que se disseminou pelo litoral do Rio Grande 

do Sul, enfatizando o pioneirismo de Picoral. 

 

Na orla atlântica, surgiu o Grande Hotel Atlântico, no Cassino, que só 
encontrava rival no Grande Hotel Piccoral, em Torres. Este último, um 
notável esforço de auto-suficiência, tinha de prover tudo: água potável e 
encanada, luz elétrica, gelo, armazenamento de gêneros e bebidas, 
refeições, pão e leite, serviços de lavanderia, farmácia e ainda animação 

feita de jogos e bailes e até mesmo cinema
5
. 
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A sede do hotel era um pavilhão de madeira com área superior a 1.500m², 

os quartos eram cabanas ou chalés distribuídos no “Quadrado do Picoral” conjunto 

de 14 chalés e 8 maiores para acomodar as famílias numerosas, na parte alta da vila 

próximo ao mar. “Os menos confortáveis, foram apelidados de Colônia Africana. 

Outros avulsos, às vezes até casas arrendadas pelo hotel, espalhavam-se por toda 

parte. O hotel chegava hospedar simultaneamente 500 pessoas”. (RUSCHEL, 2003) 

Este empreendimento turístico integrado recrutou numerosa mão de obra 

local e trazia especialistas em áreas específicas a cada temporada. Na análise 

otimista de Ruschel (2003), “a vila inteira passou a ter vínculos de dependência 

econômica com a empresa”. O Hotel Picoral exerceu suas atividades até 1941. Para 

Cardoso (2008, p.99) “a elevação da vila de Torres a categoria de destino da elite 

porto-alegrense para passar a temporada de veraneio, a estação calmosa, não foi 

por acaso. Sua paisagem distinta e peculiar no estado, sem dúvida ajudou na sua 

invenção, entre outras motivações, como pessoas que rumaram para Torres, 

principalmente da capital”. O belo panorama litorâneo e a natureza intocada 

despertavam o ímpeto aventureiro dos turistas. Boyer (2003, p. 97) afirma que “a 

reação da elite de nascença, das pessoas de alta renda; elas reafirmam suas 

diferenças de cultura e inventam práticas de distinção, entre as quais as migrações 

turísticas sazonais”. Vale ressaltar, que o Hotel Picoral era acima de tudo um 

empreendimento segregacionista, típico do modelo liberal burguês. O choque 

cultural, a dependência econômica e o atrelamento ideológico provocam na 

comunidade local um sentimento de estarem sendo constantemente usurpados de 

sua vivência tradicional. O Hotel Picoral representa, como a atividade turística ditou 

suas regras na relação unilateral com a população receptora.  

 

4  As Torres Usurpadas: a consolidação do turismo 

 

O desencadear das duas grandes guerras mundiais do século XX, o 

turismo em Torres sofreu poucos arranhões. Hobsbawn (1995, p.30) sugere que 

 

 

[...] o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas 
da guerra mundial, quando suas colunas ruíram. Não há como compreender 

                                                                                                                                                         
 



o Breve Século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou 
em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as 
bombas não explodiam. Sua história e, mais especificamente, a história de 
sua era inicial de colapso e catástrofe devem começar com a guerra 
mundial de 31 anos. 

 

 

As preocupações com as guerras mundiais minimizaram, mas não 

interromperam os merecidos descansos à beira-mar das elites dos centros urbanos. 

No primeiro cartel do século XX, Sinval Saldanha, veranista e cronista, relata no livro 

comemorativo Memórias da SAPT (1996, p.21), cita as “ilustres famílias” que 

freqüentavam as temporadas de verão, adquiriam terrenos e construíam chalés de 

veraneio em Torres eram: os Drs. Borges de Medeiros (Presidente do Estado), 

Protásio Alves (Vice- Presidente do Estado), Possidônio Cunha, Firmino Torely, 

Carlos Júlio Becker, Oswaldo Kroeff, Antônio Ribeiro Franco, Severino Lessa, 

Ricardo Porto, Antônio Chaves Barcellos, Renato Costa, Alcides Flores Soares, 

Vieira Pires, Otacílio Carvalho da Costa, A. Chiaradia, J. Paz Moreira, Nicolau Roco 

e Sinval Saldanha. Com eles vinham os modelos de civilidade, modernidade e 

progresso. Nos círculos sociais, Torres era difundida como “A mais bela” e 

posteriormente, “A Rainha das Praias Gaúchas”. Concomitantemente, a incipiente 

especulação imobiliária e a rede hoteleira vão se expandindo. 

 Barreto (1995, p.53) ao caracterizar os fatores que impulsionaram o 

turismo no período dos conflitos bélicos do século XX, destaca que, 

 

 
A Primeira Guerra Mundial demonstrou a importância do automóvel e, como 
conseqüência, os anos entre 1920 e 1940 tornam-se a era do automóvel e 
do transporte terrestre em geral. 
No período entre – guerras, as férias remuneradas passaram a ser uma 
realidade [...] permitindo que outras classes sociais menos favorecidas 
economicamente também começassem a viajar, e que todas as classes 
começassem a aspirar a uma viagem de férias. 
 

A partir de 1930, Torres já estava cerceada pelos interesses da crescente 

burguesia que se instalara anteriormente. A fama estava conquistada e “as pessoas 

distintas e importantes como conhecidos chefes políticos (presidentes, vice- 

presidentes, entre outros), desembargadores, médicos, professores ilustres, grandes 

empresários [...] buscavam cada vez mais fazer de Torres um lugar de distinção, de 

destaque e de luxo, [...] exigiam da Vila e sua infra- estrutura o novo, o que ela não 



tinha [...]” (CARDOSO, 2008, p. 115). Esta camada privilegiada que se apropriou das 

temporadas em meio às torres, julgava a vila muito atrasada e para isso o 

desenvolvimento e o progresso eram palavras de ordem. Em 1936, no salão de 

eventos do Hotel Picoral, foi criada a Sociedade dos Amigos da Praia de Torres – 

SAPT. Os “ilustres cavalheiros” tinham como objetivo estabelecer metas para a 

administração municipal, numa aliança que atravessou os tempos.  “A SAPT, aliada 

informal da Municipalidade, surgia justamente no momento em que as autoridades 

torrenses passaram a considerar a vocação natural de Torres para o turismo. 

Assumia, corajosamente, posição de vanguarda como força de pressão social e 

política, no apoio e na solução dos problemas básicos da cidade”. (CHAIEB; DINIZ; 

MIRANDA, 1996, p.41) Algumas ações foram imediatas: a distribuição de água 

potável e energia elétrica, melhoria dos acessos e estradas, assistência médica, 

posto de salvamento e a implantação de taxa balnear, com fins de custeio das obras 

necessárias. Também monopolizaram a praia de banho, hoje Praia Grande, com a 

instalação do Abrigo (edificação à beira- mar) e os serviços de toldos na praia. 

Nas décadas seguintes, a SAPT consolidou ações estruturais do ponto de 

vista econômico e político, estreitando laços com o poder estatal e idealizando como 

o turismo deveria progredir em Torres. O novo modelo administrativo tratou de 

representar seus ideais desenvolvimentistas através da construção de um suntuoso 

Hotel Modelo. Na segunda quinzena de abril de 1949, o jornal O Torrense anuncia 

orgulhosamente em manchete de capa “Torres constróe o terceiro dos maiores 

edifícios da América do Sul”, parabenizando a grandiosa iniciativa da SAPT que 

pretendia terminar a obra no final do mesmo ano. No berço do turismo torrense, a 

porção alta da Vila, onde existia a sede do Hotel Picoral é projetado o Hotel da 

SAPT. Uma sucessão evidente que legitima as relações de poder introduzidas pela 

atividade turística nas primeiras décadas do século XX. A construção do Hotel da 

SAPT está imbuída de um significado simbólico; primeiramente substituir o antigo 

Hotel do Picoral, extinto em 1941, e alocando sua sede no mesmo lugar do anterior 

e segundo, manter uma tutela política de como o turismo deveria se comportar em 

Torres. Um hotel com grandes dimensões representa um refinado “templo do 

turismo”, ditando a classe social dos turistas. O Hotel da SAPT (depois chamado de 

Grand Hotel Torres) foi construído em etapas, inaugurando a era de modernidade no 

turismo torrense, a partir de 1950. Em 1953, as obras iniciam e em oito meses “a 

construção foi terminada com instalações completas, incluindo finíssimo mobiliário. 



Satisfazia a todos os requisitos de estabelecimento modelo, equiparável aos 

melhores do Continente”. (CHAIEB; DINIZ; MIRANDA, 1996, p.57) 

A orla marítima e a turistificação de pontos panorâmicos de Torres estava 

entre as prioridades administrativas. Para isso, foram distribuídos bancos de cimento 

em lugares considerados turísticos, como a Torre Norte (Morro do Farol), melhoria 

no acesso aos pesqueiros e às furnas na porção oriental da Torre do Meio (Morro 

das Furnas). Em 50, houve considerável melhoria nas condições de saneamento, 

água e luz, principalmente na alta temporada. Foi o período de investimentos no 

Aeroporto de Torres e renovação do prédio de Correios e Telégrafos. A transferência 

do Cemitério Municipal6 e das sepulturas do platô da Torre Norte para às margens da 

BR-101, ocorreu no início da década de 60. Também, ocorreu o início do processo 

de desapropriação das imediações da Praia da Guarita, localizada ao sul do 

perímetro urbano, para fins da implantação de um Parque Estadual que valorizasse 

os aspectos geológicos e naturais. Idealizado pelo ambientalista José Lutzemberger, 

só foi construído na década de 70.  

Para com a população local, este modelo administrativo exercia a prática 

do assistencialismo, no verão apareciam oportunidades de empregos e no inverno, 

retornavam a atividade pesqueira e de extração de mariscos, também dependiam de 

“obras sociais” e “atividades beneficentes”, ou o trabalho na construção civil que 

vinha se intensificando com a crescente especulação imobiliária. 

Houve um episódio emblemático que figura com nitidez a disputa de 

poder entre os “Amigos da Praia” e a elite local: a instalação do primeiro 

supermercado. A chegada de um grande supermercado na praia de Torres, o 

Supermercado Real, devidamente não agradou os comerciantes locais. 

 

Na década de 50, Torres ainda não desfrutava de um supermercado 
moderno. Os veranistas traziam seus “ranchos” da cidade de origem, tal a 
precariedade do fornecimento de bens de consumo disponíveis e dos altos 
e escorchantes preços a que eram submetidos os menos avisados. [A 
iniciativa] Acabou vencendo [...] a resistência dos velhos e pequenos 
armazéns que, com ameaças, não queriam a presença de um 
estabelecimento moderno na cidade. (CHAIEB; DINIZ; MIRANDA, 1996, 
p.84) 
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As mudanças sociais engendradas pelo turismo, não foram pacíficas e 

tiveram resistências locais, tanto da classe trabalhadora como da burguesia. No 

processo de configuração espacial, percebe-se a ocupação dos lugares privilegiados 

ao longo da orla marítima pelos veranistas, principalmente as primeiras quadras 

próximo ao mar. Inevitavelmente, inicia a verticalização da cidade. A crescente 

especulação imobiliária aliada à economia do turismo modificou e expandiu a malha 

urbana.  

Para Graciano (2004, p.21) 

 

 

Nos ano 60, já percebia-se na cidade a movimentação rumo a realização de 
construções cada vez mais voltadas para o turismo de veraneio. A 
construção de edifícios era uma inovação para a época, em termos de 
construção civil. Porém, uma inovação que se apresentaria posteriormente 
para a cidade, como um dos principais sustentáculos do seu 
desenvolvimento sócio-econômico, no que se referia à indústria da 
construção civil. 

 

 

Em vista do crescimento demográfico e urbano, foram criadas 

regulamentações para a construção de edifícios com limites de sete metros de altura 

próximos à beira-mar. A lei de 728/62 de 04/12/1962 privilegiava a parte central e a 

porção da cidade explorada pelos veranistas, excluindo as regiões periféricas. 

(GRACIANO, 2004) O processo de urbanização teve sua expansão a partir da parte 

alta da cidade, a porção onde se desenvolveu a vila de Torres. As zonas periféricas 

eram habitadas desde muito tempo, porém permaneciam excluídas. A domesticação 

de ambientes que antes não ofereciam condições adequadas para o loteamento foi 

aos poucos sendo transformadas. Exceto a parte alta, no sopé da Torre Norte, onde 

se estabeleceu a vila de Torres, o ambiente costeiro era formado por cordões de 

dunas e áreas alagadiças.  

Os anos 70 inauguram uma recolonização do território, associado à 

migrações sazonais e a população flutuante: a invasão de turistas estrangeiros em 

larga escala. Este período na história do Brasil ficou conhecido como “milagre 

econômico” e era caracterizado pelo avanço da industrialização, baixa inflação e 

investimentos estrangeiros no país. A euforia da classe média alimentava os desejos 

da burguesia em prol dos negócios e da economia crescente. O setor turístico era 



visto como a grande promessa para a economia do Brasil. “A partir do aumento da 

entrada de turistas estrangeiros no Estado, os órgãos de fomento ao turismo 

estrangeiro intensificaram suas estratégias rumo à lucratividade, atraindo 

principalmente turistas argentinos e uruguaios para o Rio Grande do Sul, 

[...]”(GRACIANO, 2004, p.28) 

 

Tabela 1 - Entrada de turistas no Rio Grande do Sul, segundo procedência em 
1970. 
 

Turistas Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril 

Argentinos 2.232 3.750 2.468 1.557 1.889 

Uruguaios 
 

2.211 
 

4.375 
 

3.468 
 

2.005 
 

5.519 
 

Fonte: Anuário Estatístico EMBRATUR. Rio de Janeiro, 1970, v. 3, p. 137. Extraído de GRACIANO, 
2004, p.28 

 

 

Em dissertação de mestrado, a historiadora Carini Tassinari Graciano 

(2004) analisa o impacto que o turismo estrangeiro exerceu sobre a cidade de 

Torres. Houve uma nova adequação na infra estrutura, alargamento de ruas e 

avenidas e a construção de novos hotéis para atender a demanda. A autora enfatiza 

que o turismo interno (visitantes e veranistas) ficou em segundo plano, pois a 

economia local e a administração municipal priorizavam a valorização monetária dos 

turistas estrangeiros. As transformações impostas pelo modelo de absorção de 

turistas estrangeiros revelou o despreparo do poder público e a falta de 

planejamento turístico, prejudicando substancialmente a comunidade local e seus 

bens culturais. O resultado foi a formação de uma “identidade turística totalmente 

voltada para o turista estrangeiro, desvalorizando aspectos do turismo interno como 

também da sua própria comunidade”. (GRACIANO, 2004, p.62) A autora identifica o 

comportamento da comunidade local em quatro estágios: assimilação, euforia, 

adaptação e contradição. Estes estágios buscam definir as reações básicas da 

comunidade receptora e seus visitantes. Primeiramente, os estrangeiros são 

percebidos como fonte lucrativa de divisas, de enriquecimento. A euforia acompanha 

a movimentação da população flutuante a cada temporada e o desenvolvimento 

econômico da cidade. A adaptação recorre à impossibilidade de reversão deste 

cenário de invasão turística e a constante modificação das relações sociais para 

atender os anseios dos turistas. E, por fim, a contradição, o sentimento de gratidão 



aos turistas se revertia numa aversão generalizada às praticas impostas: a 

usurpação do território, o servilismo e a preferência do comércio ao capital 

estrangeiro. 

Silva (2001, p. 177) observa que 

 

 

[...] em muitas comunidades, a população é praticamente isolada em seu 
próprio ambiente, bem como culpalizada por uma série de interesses (os 
“saberes” e “fazeres” de um povo) que, no entender de muitos agentes e 
turistas, são atividades ou estilos de vida próprios de comunidades “sem 
cultura” devendo ser reformulados ou totalmente banidos [...], em prol do 
progresso e das expectativas da demanda turística. 

 

 

São relações de alteridade impostas pelo turismo de massa, em que a 

comunidade local sofre transformações sociais e econômicas radicais. Jost 

Krippendorf (2001, p.87) resume o proceder destas relações. 

 

 

O resultado é que se chega a uma incompreensão mútua, em vez de um 
entendimento entre os povos. Às vezes, chega-se ao confronto, em vez do 
encontro. E, até mesmo, no pior dos casos, ao desprezo, em vez do 
respeito. Os turistas desprezam estes autóctones “subdesenvolvidos”, os 
quais, em contrapartida, desprezam estes estrangeiros “liberados”. 

 

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O turismo em Torres foi uma atividade que se desenvolveu no século XX.  

Iniciou como um balneário de cura e prazer e se consolidou com o turismo de massa 

que se desenvolveu no Pós- Guerra, associado ao desenvolvimento dos meios de 

comunicações e transportes, estradas e as conquistas de direitos trabalhistas, 

essencialmente o tempo livre remunerado. “O turismo contemporâneo é o herdeiro 

das formas elitistas. Passou-se de um pequeno número às massas sem revolucionar 

o conteúdo.” (BOYER, 2003, p.31) O turismo em Torres manteve seu caráter elitista, 

da apropriação do balneário das torres por Picoral até seu desenvolvimento 



alavancado pelos interesses da SAPT (Sociedade dos Amigos da Praia de Torres)7. 

Para nosso estudo foi incorporado o modelo existencial da sociedade industrial 

baseado no trabalho – moradia – lazer – viagem, de Jost Krippendorf (2001, p.26). 

Justificando a difusão do turismo de massa do século XX. Corroborou para nossa 

interpretação a análise de Marc Boyer (2003) sobre o processo de formação do 

turismo contemporâneo ou de massas a partir do paradigma de imitação capilar8.  
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