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ESTRATÉGIAS PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL
Cyro de Almeida Durigan – Uni-FACEF

INTRODUÇÃO

O Brasil pode ser considerado, ainda, um país em desenvolvimento no que
tange o turismo. Há apenas alguns anos o setor turístico brasileiro vem ganhando
força e status de desenvolvedor da economia regional.
Pode-se dizer que apenas na década de 1990 é que o Brasil começou a se
organizar para desenvolver um turismo profissional, organizado.
Sendo assim, o presente artigo tem a intenção de ressaltar alguns pontos
importantes acerca do turismo sustentável no Brasil, revelando um grande déficit na
mentalidade dos brasileiros em relação à conceituação de turismo sustentável e
ecoturismo, tanto por parte dos brasileiros “comuns”, quanto dos brasileiros que
trabalham direta ou indiretamente com o turismo.
Outro ponto importante que pode ser destacado sobre o presente artigo é
que

há

a

necessidade

de

se

destacar

importantes

estratégias

para

o

desenvolvimento do turismo sustentável, que podem ser aplicadas desde a mais
desenvolvida localidade turística brasileira, até o menor atrativo turístico existente no
território brasileiro.
Dessa forma, a importância do presente artigo se revela devido à
necessidade

de

conscientização

da

população

sobre

sustentabilidade

e

desenvolvimento de atividades sustentáveis, o que ainda é muito defasado em
relação a outros países. É, ainda, um importante assunto a ser tratado devido à
proximidade da realização do Congresso Rio+20, organizado na cidade do Rio de
Janeiro, no ano de 2012, exatamente 20 anos após a realização do primeiro
Congresso Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado, também, na
cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992.
Quanto à metodologia utilizada para o desenvolvimento do artigo, trata-se de
uma pesquisa bibliográfica, composta da elaboração de um referencial teórico com
enfoque em programas de conscientização acerca do turismo sustentável.
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Assim, procura-se, através dos conceitos apresentados a seguir, destacar
algumas estratégias que podem ser iniciadas individualmente e, posteriormente,
desenvolvidas no setor turístico, a fim de que ações sustentáveis possam nortear a
exploração turística brasileira.

TURISMO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE

Antes de se iniciar a discussão acerca do turismo sustentável, é importante
destacar a diferenciação entre ecoturismo e turismo sustentável.
Ecoturismo pode ser entendido como:
a exploração de ecossistemas em seu estado natural, sua vida selvagem e
sua população nativa, o que de certa maneira preserva esses ecossistemas
constantemente visitados, mas não é estruturado para preservar o meio
ambiente, mas sim para fins lucrativos (http://www.atitudessustentaveis.com
.br/sustentabilidade/turismo-sustentavel-o-que-e-turismo-sustentavel/)

O que se pode entender acerca do conceito é que o ecoturismo é uma
atividade de exploração das áreas naturais por parte de proprietários ou do próprio
governo. Não se pode obrigar que haja uma estruturação específica para
preservação do meio ambiente, mas, indiretamente, essa preocupação deve existir
sob a penalidade de que a exploração turística local desapareça em pouco tempo,
uma vez que essa exploração poderá acabar com os atrativos locais.
Já o turismo sustentável pode ser entendido de forma mais abrangente:
O Turismo Sustentável é uma maneira de manter a infra-estrutura sem
atitudes ofensivas ao meio ambiente, atendendo às necessidades dos
turistas e dos locais que os recebem de maneira simultânea, fazendo o
necessário para atender a economia, a sociedade e o ambiente sem
desprezar a cultura regional, a diversidade biológica e os sistemas
ecológicos que coordenam a vida (http://www.atitudessustentaveis.com.br
/sustentabilidade/turismo-sustentavel-o-que-e-turismo-sustentavel/)

Assim, é possível diferenciar os dois conceitos sob o ponto de vista da
abrangência: enquanto o turismo sustentável abrange desde a infra-estrutura local,
no município como um todo, a economia regional, o desenvolvimento da população
local, a diversidade biológica e os sistemas ecológicos existentes, o ecoturismo se
apega somente à exploração dos atrativos naturais e seus ecossistemas, sua vida
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natural e animal e a população nativa sem, necessariamente, obrigar que haja uma
preservação desses atrativos turísticos e do entorno deles.
Em se tratando de turismo sustentável, é importante que se destaque alguns
conceitos sobre sustentabilidade.
Dessa forma, a sustentabilidade pode ser entendida, segundo a ótica da
Organização Mundial do Turismo (OMT), para “satisfazer as necessidades presentes
sem comprometer a possibilidade de gerações futuras” e que “permite o
desenvolvimento sem degradar ou esgotar os recursos que tornam possíveis o
mesmo desenvolvimento” (OMT, 2001. p. 245).
Ainda sob a vertente da OMT (2001, p. 246), o conceito de sustentabilidade
deve estar ligado a três fatos importantes: a qualidade de vida local, a continuidade
da utilização dos recursos naturais e o equilíbrio que deve existir entre a exploração
desses recursos e sua preservação.
Sendo assim, alguns objetivos podem ser traçados para que o turismo
sustentável possa servir de modelo de desenvolvimento econômico como, por
exemplo,






melhorar a qualidade de vida da população local, das pessoas que
vivem e trabalham no local turístico;
prover experiência de melhor qualidade para o visitante;
manter a qualidade do meio ambiente da qual depende a população
local e os visitantes;
a efetivação de aumento dos níveis de rentabilidade econômica da
atividade turística para os residentes locais;
assegurar a obtenção de lucros pelos empresários turísticos (OMT,
2001. p. 246).

O papel dos empresários turísticos locais torna-se de suma importância para
que esse desenvolvimento sustentável se concretize. Mas revela-se uma “faca de
dois gumes”, uma vez que sem a contrapartida da obtenção dos lucros por parte
desses empresários, o compromisso de sustentabilidade e o equilíbrio buscados
podem entrar em esquecimento, resultando em um efeito contrário ao planejamento
proposto para a localidade.
Em se tratando de território brasileiro, os conceitos de sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável, e sua posterior aplicação, somente começaram a
ganhar força após a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável, conhecida como ECO-92 ou RIO-92, realizada na cidade do Rio de
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Janeiro, no ano de 1992, quando foram debatidos vários conceitos sobre
desenvolvimento sustentável, em diversas áreas, por dirigentes de vários países.
A partir daí, o Brasil, assim como outros países do Globo, começou a voltar
suas preocupações para a sustentabilidade. E, em relação ao desenvolvimento do
turismo sustentável, algumas localidades começaram a explorar seus atrativos de
forma mais organizada e planejada, como os casos das cidades de Bonito (MS),
Brotas (SP) e do arquipélago de Fernando de Noronha (PE), quando iniciaram essa
exploração com a preocupação em desenvolver o turismo, com estabelecimento de
regras para que seus bens naturais não sejam destruídos.
Em se tratando de âmbito mundial, a Organização das Nações Unidas
(ONU), através de seu Programa para o Meio Ambiente (PNUMA), estabeleceu, em
2006, uma Força Tarefa Internacional para o Desenvolvimento do Turismo
Sustentável (FTI–DTS). Essa Força Tarefa é composta por vinte países, entre eles o
Brasil, e liderada pelo governo francês, a fim de “estimular o desenvolvimento
sustentável do turismo em todo o planeta” (http://www.passaporteverde.gov.br/?p=11
&aux=1).
Uma das ações encabeçadas por essa Força Tarefa é a Campanha
Passaporte Verde que
visa estimular o turista a adotar uma atitude de consumo responsável,
mostrando de que forma suas escolhas podem contribuir para a
conservação do meio ambiente e para melhoria da qualidade de vida das
pessoas nos destinos que visita (http://www.passaporteverde.gov.br/
?p=11&aux=1).

Entre os exemplos de ações que podem ser desenvolvidas pelos turistas,
pode-se destacar o planejamento correto de suas viagens, a fim de que o destino
escolhido seja realmente aquele que o visitante deseja conhecer, além de um
melhor preparo para a viagem, com o intuito de que os turistas conheçam com mais
detalhes esse destino escolhido, como a cultura local, o comportamento, os atrativos
turísticos locais, a economia local, etc. Além disso, sugere que o turista escolha
muito bem o local em que vai se hospedar, dando preferência àqueles locais que, de
alguma forma, se preocupam com a sustentabilidade em seus serviços, ou, ainda,
sugere que as lembranças que o turista leve do local sejam preferencialmente
aquelas criadas por artistas locais (artesanato), ajudando a desenvolver de alguma
forma a economia local. Há, ainda, uma última sugestão de ação da Campanha

216

Passaporte Verde que deve ser lembrada por todos os turistas que se baseia na
conscientização e aplicação de atitudes responsáveis. Essa última sugestão é a que
deve ser amplamente divulgada por todos aqueles que buscam desenvolver o
turismo sustentável.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o turismo sustentável pode trazer
grandes benefícios com o seu desenvolvimento, como a geração de empregos para
os moradores locais, o estímulo de indústrias domésticas com a posterior
diversificação da economia local, o incentivo ao entendimento dos impactos
causados na natureza, na cultura e no comportamento local, a estimulação do
desenvolvimento da infraestrutura básica na região, dos transportes e das
comunicações, o incentivo do uso produtivo de terras improdutivas, a criação de
estruturas de lazer para os turistas, mas que podem ser aproveitadas, também,
pelos moradores locais, entre vários outros benefícios.

ESTRATÉGIAS PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL

Diante do exposto, torna-se necessário apresentar algumas estratégias para
que o turismo possa ser desenvolvido de forma sustentável.
A princípio, deve-se ressaltar o que seria uma “estratégia” propriamente dita.
Estratégias, em linhas gerais, podem ser reveladas como ações planejadas
através de estudos e pesquisas preliminares para que se consiga alcançar, da
melhor maneira possível, os objetivos que foram traçados. Esses objetivos podem
ser traçados, de acordo com as convicções e resultados dessas pesquisas, para
alcance a curto, médio ou longo prazos.
Em relação ao turismo, algumas simples estratégias podem ser destacadas,
segundo Petrocchi (1998):
a) preservação do meio ambiente que, por si só já se configura como um grande
atrativo turístico;
b) preservação e recuperação do meio urbano, uma vez que a ocupação
desenfreada e desestruturada pode acarretar sérios danos aos atrativos
turísticos locais, além de diminuir de forma direta a qualidade de vida local. Além
disso, a ocupação desorganizada pode fazer com que alguns atrativos sejam
agredidos e, nesse caso, há a necessidade de se realizar uma recuperação dos
mesmos;
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c) formação profissional para que a mão de obra se torne cada vez mais
qualificada. Os atrativos turísticos por si só não satisfazem os clientes. É
necessário que o atendimento e a cortesia dos profissionais locais superem as
expectativas dos turistas, ao contrário de se desenvolver uma propaganda
negativa sobre a localidade;
d) conscientização da população sobre o turismo uma vez que o setor turístico
ainda é visto apenas como uma exploração de áreas e recursos e não como uma
atividade organizada e planejada que pode render frutos para a comunidade
local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, e com base nas pesquisas realizadas percebe-se
que a sustentabilidade deve ser desenvolvida em qualquer setor de atividade.
Quando se refere ao desenvolvimento do turismo, esses conceitos devem ser
aplicados ainda com mais rigor.
Mas, para que a população como um todo possa ser inserida nesse contexto
de desenvolvimento do turismo sustentável, de nada adianta aplicar estratégias de
grande impacto e muito complexas. O que deve ser feito é desenvolver pequenas
ações de impacto inicial, para que a conscientização da população possa ser
iniciada em pequenas doses.
Portanto, tendo em vista todo o estudo desenvolvido, chega-se à conclusão
de que essas pequenas ações poderiam ser iniciadas através da conscientização
acerca da separação do lixo doméstico, diferenciando os resíduos orgânicos dos
resíduos recicláveis, além do reaproveitamento desses resíduos orgânicos para
utilização em áreas específicas, informando para o uso consciente de energias
esgotáveis, como os combustíveis e a água, além do aproveitamento da energia
solar e iluminação natural, a conscientização para a utilização de sacolas retornáveis
em diversas compras efetuadas no dia a dia, entre outras pequenas ações que
poderiam ajudar a mudar um pouco o comportamento das pessoas e,
conseqüentemente, o comportamento dessas pessoas em relação ao turismo, mas,
nesse caso, as estratégias deveriam ser traçadas algum tempo depois dessa
conscientização inicial para que o impacto seja mais eficiente.
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