
Otemposemprefoiumapreocu-
pação do homem. Tempo para
produzir, tempo para realizar,
tempo para conquistar. E, des-
de a revolução industrial, o ho-
mem deseja mais tempo tam-
bémparaadiversão,paraodes-
cansoeparaodesenvolvimento
pessoalesocial.Maistempo,en-
fim, para aproveitar a vida.
Com o passar dos anos, os

agenteseconômicos, sobretudo
na era pós-industrial, também
começaram a pensar no tempo
que o homem dispunha para
consumir produtos e serviços –
quepoderiamatenderaesseho-
memque busca, tanto nos bens
tangíveis quanto nos intangí-
veis, satisfazer seus desejos e
suas necessidades.
Nesse momento, o lazer foi

inseridonomercado,parareali-
zarosdesejosdohomemseden-
to por consumo. Passear, ir ao
cinema, ir àpraia, jogar futebol,
tomarumchopecomosamigos,
viajar... Enfim, ocupar o tempo
disponível com atividades que
levem ao prazer pessoal e so-
cial. Entreter-se, em resumo.
Entretenimentoviroumoda.

Sinônimo de diversão e passa-
tempo,apalavravemganhando
forçanasociedadedoespetácu-
lo. Afinal, omesmo homem que
buscaoconsumodebenseservi-
çosquerviverexperiênciasines-
quecíveis em sua vida. Seja en-
contrandoumgrandeamor, se-
jaacompanhandoumjogodefu-
tebol emumestádio.
Via de regra, porém, os so-

nhosdeentretenimentodoscon-
sumidores têm sido as viagens.
Sair do cotidiano é uma ótima
oportunidade para a busca de
experiências, para desbravar,
para aprofundar conhecimen-

tos.Énas viagens que ohomem
procura realizar seus sonhos,
suas aventuras. Busca, enfim,
protagonizar seu tempo livre.
O raciocínio, apesar de apa-

rentementebásico,temsidores-
ponsável por uma das grandes
mudanças no cenário turístico
mundial.Foi-seo tempoemque
visitantes se deliciavamapenas
com o conforto ou com o meio
ambiente dos destinos turísti-
cos.Hoje,elesbuscamexperiên-
cias de vida, intercâmbio cultu-
ral,novosconhecimentoseami-

zades. Eles querem dar sentido
e significado a seu tempo livre.
É no entretenimento que es-

sabuscasecompleta,desdeque
as experiências sejam gratifi-
cantesdospontosdevistadadi-
versão, da contemplação, do
conteúdo cultural e da aprendi-
zagem.Ressalte-sequeestaúlti-
maéoquetornamaissignificati-
va,paraosviajantes,suapartici-
pação nas atividades.
Apenasnosanos1990talten-

dênciacomeçouaseridentifica-
dapelasempresasdosetor.Sal-

vonos grandesparques temáti-
cos e nos destinos de forte
cunho cultural – que já usavam,
mesmo involuntariamente, as
técnicas de entretenimento –,
foi nessaépocaqueas redesho-
teleiras fizeram surgir os espe-
cialistas do lazer. Eles, em sua
maioria, realizamasprograma-
çõesdosresortsparaadiversão
dos hóspedes.
Agora, chegamos a umnovo

pontonessa linhaevolutiva:que
diversão vemsendo oferecida a
esseturistaquenãosecontenta
mais comprogramações de en-
tretenimento cuja essência o
torna um mero espectador ou
umdébil reprodutor de ativida-
dessemsentido?Asredeshote-
leirasprecisampensarnoentre-
tenimento como um meio, não
um fim, para o encantamento
dos visitantes.
Para isso, as atividades de-

vem estar recheadas de cultu-
ra. Seja pela gastronomia, pela
música, pela dança...Mas, prin-
cipalmente,pelariquezadastra-
diçõesdo local ondeoempreen-
dimento está inserido.As ações
devemconterchancesdeapren-
dizado para os participantes.
Protagonizartempolivreim-

plica emrever o sentido dopró-
prio entretenimento. Obriga a
mudanças de atitude por parte
dos especialistas e executores
do lazer. Esqueçamos os paco-
tes prontos. Eles não atendem
aos anseios do turista contem-
porâneo.Épreciso pensar o en-
tretenimentocomoexperiência
que possa ser levada para sem-
pre pelo viajante. Caso contrá-
rio,osempreendimentosturísti-
cospassarãoaserapenasestru-
turas. Esqueletos semvida. ●
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O homem mais viajado do mundo

O leitor Silvano Durães, que se
apresenta comoum“enófilo em
busca de novos prazeres”, ficou
intrigado com a referência que
nosso bravo viajante fez ao vi-
nhovrbnickazlahtina,que inge-
riu dias atrás na ilha de Krk, na
Croácia.Quissaberoquemr.Mi-
les achoudobranco seco croata
e a resposta veio, curta, com a
correspondência da semana:
“Agradável, my friend, mas um
pouco áspero.Emfunção do ex-
cessodeconsoantes, I presume.”
Aseguir,aperguntadasemana:

Mr.Miles,comocidadãobritânicoo
queosenhortemadizersobreohá-

bitodapontualidade?
HermanCandeias,pore-mail
“Well, my friend, a pontualidade
é sempre uma virtude. Há pon-
tualidade até na estupidez dos
que usam o atraso como mani-
festaçãodecharmeoudepoder.
Conheço, for instance, um em-
presário que, para se fazer de
importante, sempre atrasa
meia hora em seus compromis-
sos.Étãopontualemsuaindisci-
plina,queninguémprecisaespe-
rá-lo. Basta chegar com trinta
minutos de retardo e lá estará
ele emcimadahora.
Hápessoasqueadoramatra-

sar-se em coquetéis ou recep-

ções. Poor people: estão sempre
pelomenosumadoseatrás,des-
vantagem difícil de tirar. Punc-
tuality, as you see, é uma forma
dediálogo.Entrepessoas,ouen-
trepessoasecoisas.Umavezes-
tabelecidas as normas de pon-
tualidade vigentes, émuito fácil
praticá-las. Veja o caso de um
tremsuíço.Seacomposiçãodas
7h32 não aparecer na platafor-
maatéas7h33,serásintomaine-
quívocodequealgodemuitogra-
ve ocorreu. Já em certos países
menos organizados, se o trem
das7h30chegasseàestaçãoàs8
horas, é provável que não hou-
vessequalquerpassageiroasua

espera.Nenhumdeles,ofcourse,
suporia que a composição vies-
semesmoantes das nove.
Do you know what I mean?

Confesso que praticar horários
estritosémaçantee,whenpossi-
ble, tento evitar compromissos.
Jamais me perdoaria, contudo,
pordeixar alguémesperar.
O irônico dessa história toda

é que, as some of you should
know, o único atraso incorrigí-
veldeminhatrajetóriacomovia-
jante ocorreu no dia do embar-
que da viagem inaugural do Ti-
tanic. Chovia muito (as always)
e o carro queme conduzia ficou
irremediavelmente atolado

numlamaçalpertodeWinches-
ter. Quando cheguei a Sou-
thampton,onaviojáhaviaparti-
do, para minha enorme vergo-
nha – embora eunão esteja cer-
todequetivesseconseguidona-
dar até terra firme.
Aproveito sua pergunta, my

fellow,paracontar-lhesobreaci-
dade mais pontual do mundo,
que, unfortunately, não fica na
Grã-Bretanha. Trata-se de Ke-
tchikan, uma pequena vila de
pescadoresnacostasuldoAlas-
ca.Jáhaviammerelatadoofenô-
meno, mas só acreditei depois
de ter passado alguns dias nos
ruidosos bordéis de Creek

Street (hoje transformados em
assépticas atrações turísticas)
durante uma viagem às ilhas
Aleutas. Well, Herman, believe
me: em Ketchikan chove, pon-
tualmente, a cada 40minutos.
Umatormentarápidaeinten-

sa, seguida por períodos de céu
azul que parecem se eternizar.
Até que se passam39minutos e
59 segundos. A chuva volta, on
the dot.” ●

Mr.Mileséohomemmaisviaja-
dodomundo.Ele jáesteveem130
paísese7territóriosultramarinos.
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