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RESUMO 

 

Está pesquisa analisou a estruturação do sistema educacional vigente no município 
de Bituruna, no Estado do Paraná, objetivando o desenvolvimento de pressupostos 
de educação turística para municípios com potencialidade nesse segmento. Os 
procedimentos metodológicos utilizados constituíram-se inicialmente de uma oficina 
pedagógica a qual teve como objetivo fazer com que as professoras do Ensino 
Fundamental de 1ª a 4ª Séries compreendessem o que é turismo, suas motivações 
e modalidades; conhecessem e discutissem o inventário turístico do município e 
seus atrativos turísticos; refletissem sobre a importância da atividade turística para o 
desenvolvimento econômico e a geração de empregos no município e ainda 
definissem uma proposta de inserção da educação turística na escola, a partir do 
inventário turístico de Bituruna-PR. Além disso, procurou-se conhecer por meio das 
fontes secundárias a estruturação curricular do município e os pressupostos teóricos 
e os objetivos do Ensino Fundamental. Os procedimentos possibilitaram delinear a 
construção de pressupostos para a educação turística municipal enquanto uma 
alternativa estratégica para o planejamento e desenvolvimento do turismo local. 
Partindo dessa perspectiva, foram examinadas as políticas públicas de turismo, 
especificamente a municipal. Como resultado observou-se que as docentes do 
ensino fundamental reconhecem que para o desenvolvimento do turismo, torna-se 
indispensável à preservação dos recursos naturais, históricos e culturais do 
município. Assim foi possível sugerir os pressupostos para a educação turística em 
municípios que apresentem potencialidade como alternativa estratégica para o 
planejamento e desenvolvimento do turismo local. Além dos educandos do ensino 
fundamental, pode-se ainda, desenvolver programas de educação turística para a 
comunidade do local, pois é preciso que todos sejam educados visando à 
conscientização sobre a importância que o turismo exerce no desenvolvimento 
econômico de municípios que apresentem potencialidade turística. Em análise às 
questões já aferidas, conclui-se o intuito do trabalho por meio de duas perspectivas: 
a primeira apresenta uma possibilidade, fazendo com que os gestores da educação 
municipal reconheçam que a educação na ótica turística, implica favoravelmente o 
fomento do turismo. E segundo, defende-se que a educação no cenário atual, tem 
papel fundamental para a formação da consciência e cidadania dos atores sociais 
que estejam envolvidos no processo.   
 
Palavras-chave: Turismo. Educação Turística. Diretrizes e Políticas Públicas 
Municipais. Planejamento Turístico. 
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ABSTRACT 
 
 
This study analyzes the structure of the education system in the municipal district of 
Bituruna in the State of Paraná, seeking to develop a basis for tourism education in 
the municipal districts with potential in this sector. The methodological procedures 
used consisted initially of a pedagogical workshop, to enable teachers of Basic 
Education working with 1st to 4th grades to understand what tourism is, its 
motivations and modalities; the teachers learned about and discussed the tourism 
inventory in the municipal districts, and its tourism attractions; they also reflected on 
the importance of tourism for the economic development and job generation in the 
municipal district, and defined a proposal for inserting tourism education in schools, 
based on the tourism inventory of Bituruna-PR. This study also analyzes, through 
secondary sources, the curricular structure in the municipal district, and the 
theoretical premises and objectives of Basic Education. The procedures enabled the 
construction of premises for municipal tourism education to be outlined, as a strategic 
alternative for the planning and development of tourism in the town. Based on this 
perspective, the public tourism policies were examined, focusing specifically on the 
municipal district. As a result, it was observed that basic education teachers are 
indispensable for preserving the natural, historical and cultural resources of the 
municipal district. Thus, it was possible to suggest premises for tourism education in 
municipalities with potential, as a strategic alternative for the planning and 
development of local tourism. In addition to educators of basic education, tourism 
education programs can also be developed for the local community, as it is 
necessary for everyone to be educated, in order to raise awareness of the 
importance of tourism in the economic development of municipal districts with tourism 
potential. Analyzing the above-mentioned issues, the purpose of the work can be 
considered as achieved by means of two perspectives: the first presents an 
opportunity, promoting awareness among municipal education managers who 
recognize that tourism education favours tourism increase. The second defends that 
in the current scenario education has an essential role in raising awareness among 
the citizens and social players involved in the process. 
 
Key words: Tourism. Tourism Education. Public Guidelines and Policies. Tourism 
Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Turismo enquanto um fenômeno sociológico aparece como uma temática 

de interesse em várias investigações, evidenciando assim, a importância de estudos 

mais aprofundados nas reflexões de educação e turismo. Acredita-se que uma das 

alternativas plausíveis para que um município possa desenvolver-se 

economicamente, seja a inserção da educação turística na medida em que 

apresente potencialidade neste segmento.   

A partir desse aspecto, concentramo-nos inicialmente, na educação turística 

como um instrumento para corroborar no desenvolvimento do turismo. Para tanto, 

tem-se indiscutivelmente, a necessidade da estruturação de propostas pedagógicas 

nas escolas municipais que ofertem o Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries. Esta 

necessidade é instrumentalizada na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9394/06, a qual evidencia caber à educação a concretização das mudanças 

impostas na sociedade. 

Surge o grande desafio de descobrir pressupostos na educação que 

possibilitem ao educando compreender o mundo que o cerca, assim comprova-se a 

necessidade de reorganizar os pressupostos educacionais vigentes nos municípios. 

Propõe-se, então que a educação turística seja um mecanismo no avanço 

educacional que a própria sociedade está exigindo.  

Essa necessidade aponta que, independente da pesquisa realizada, tem-se 

no ensino a concretização do desafio impostos pela sociedade, e o turismo 

incorpora-se como instrumento importante na construção do novo conhecimento, 

pois “o desenvolvimento da educação em turismo, nas últimas décadas, tem 

passado por uma transição de foco e importância” (COOPER, SHEPHERD, 

WESTLAKE, 2001, p. 29). 

De fato, a educação turística deve contemplar programas de tal forma 

eficientes e eficazes que possam ser percebidos por toda a comunidade: Em outras 

palavras, deve atingir, além dos educandos os atores sociais da destinação.  

Portanto, neste trabalho, o que se destaca em relação ao exposto, diz 

respeito aos moradores, a iniciativa privada, ao poder público, e, sobretudo, os 

educandos da 4ª série do Ensino Fundamental.  Assim, em torno desse assunto, 

neste estudo não foi referenciado a educação turística ao turista, e disso se deduz 

que estudos a esse respeito deverão ser desenvolvidos.  
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Ao se definir a educação turística como uma alternativa para o 

desenvolvimento do turismo em municípios com potencialidade, julga-se, nesse 

caso, que os residentes podem contribuir de várias maneiras, inclusive, em favor da 

conservação dos recursos naturais e culturais do local.  

Ao analisar os recursos culturais, disponíveis no Município objeto deste 

estudo, merece destaque o texto da Constituição de 1988, o qual estipulou: 

 

Art.216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores da 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico e científico (PINTO, 1998, p. 14). 
 

 

Assim sendo, de acordo com o Artigo 216 da Constituição brasileira de 1998, 

evidencia-se ser indispensável que os municípios detentores de atrativos materiais e 

imateriais deverão preocupar-se com sua preservação e perpetuação, pois estes 

registram a identidade e a memória dos antepassados como um referencial para o 

futuro. Por isso, preservar os valores culturais, bem como os ambientais constituem-

se em uma tendência nos dias atuais. Valorizar as características e a identidade dos 

locais “em contraposição à globalização da economia e da comunicação, reveste de 

importância a manutenção de identidades específicas, que garantam às pessoas a 

referência de seu lugar” (SIMÃO, 2001, p. 73). O autor lembra que, o turismo 

enquanto uma atividade de desenvolvimento econômico pode estimular a 

manutenção da identidade local, contudo pressupõe ser indispensável o 

envolvimento de todos os segmentos que compõem a comunidade dos municípios, 

proporcionando desta o fomento da economia através da preservação do patrimônio 

existente. 

Nesse contexto, sugere-se a elaboração do planejamento turístico, para a 

inserção da educação turística, com a participação das professoras do ensino 

fundamental revelando, sobretudo uma proposta pedagógica que objetive levar o 

educando da 4ª série desse nível de ensino obter conhecimentos direcionados ao 

turismo de seu município, pois, o mesmo, num futuro próximo poderá assumir um 
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papel de destaque nesse processo.  

Contudo desse modo, pode-se observar que, a adoção da educação turística 

em municípios com potencialidade nesse segmento, faz parte de uma etapa 

pertinente ao planejamento. Cabe ao poder público, ao planejar turisticamente uma 

destinação elaborar uma política sustentável.  

Considera-se que no planejamento do turismo, os poderes público e o 

privado, deverão assumir suas responsabilidades com a estruturação e a 

implementação dos planos turísticos. Assim, nesse processo, é fundamental que o 

sistema turístico garanta o aperfeiçoamento constante do modelo adotado. Nesse 

caso, todos os envolvidos do local são partes integrantes do planejamento turístico 

do município. 

Levando em consideração o papel do poder público, e a importância da 

educação turística, mencionamos como exemplo a Campanha Educativa de 

Conscientização Turística, intitulada de “El turismo es bueno para todos - 

cuidémoslo” em Andalucía, da Província de Málaga (Espanha), a qual objetivou 

oportunizar às crianças de onze anos de idade estarem conhecendo os conceitos do 

turismo, e, a se familiarizem com atrativos da província conhecendo a história, a 

cultura, a geografia e os benefícios econômicos oriundos do turismo. 

Por outro lado, devido à complexidade e relevância da educação turística em 

municípios que detenham elementos para o turismo, esse poderá atingir com mais 

eficácia e intensidade os objetivos elencados, desde que todos os envolvidos no 

processo reconheçam a atividade como uma alternativa viável em prol do 

desenvolvimento econômico do local. 

Deve-se destacar, ainda, que em 1996, o PNMT - Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo lançou a conscientização turística na iniciação escolar, 

incluídas pela EMBRATUR, na Política Nacional do Turismo – 1996/99. Além desse 

programa, outros foram elaborados e contemplaram a educação turística. No 

entanto, a educação turística no Ensino Fundamental, carece de uma proposta 

pedagógica eficaz, razão pela qual optou-se por esta pesquisa sobre a inserção da 

educação turística para os educandos da 4ª Série desse nível de ensino. 

A motivação para a elaboração deste estudo é decorrente da experiência da 

pesquisadora como professora no Ensino Fundamental a verificação no cotidiano de 

sua prática pedagógica a necessidade de despertar nos educandos a compreensão 

da importância da manutenção dos recursos naturais e culturais do município.  
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Além desse aspecto, há que se considerar a participação da autora como 

Coordenadora da equipe responsável pela elaboração do Inventário Turístico de 

Bituruna. Durante a realização dos trabalhos foi possível verificar as características 

culturais do município, as quais deverão ser entendidas pela comunidade como fator 

que beneficie toda a população envolvida com a dinamização econômica e social do 

local. 

O capitulo II contém uma análise bibliográfica sobre a combinação do educar 

turisticamente os atores sociais do local, a educação turística para moradores, os 

princípios estipulados pelo Programa Nacional de Turismo (PNMT) para nortearem 

as estratégias de planejamento e gestão do turismo. Finalizando, aos oito eixos 

temáticos para a otimização do turismo nacional, onde verifica-se medidas 

educativas visando à participação da comunidade do local para a solução de 

problemas vinculados ao setor, de acordo com o Plano Nacional de Turismo (PNT).      

No capitulo III planejamento turístico local, requisito para o turismo 

sustentável, apresenta-se uma percepção referente ao planejamento sustentável e 

os modelos referenciais discutindo ainda nessa temática o turismo e a comunidade. 

O capitulo IV apresenta a legislação das políticas de turismo nos cenários 

nacional, estadual e regional, enfatizando ainda, a evolução da política no Estado do 

Paraná e na Região da Associação dos Municípios do Centro Sul do Paraná 

(Amcespar).  

O capitulo V contém a análise do sistema turístico educacional de Bituruna-

PR, a capacitação e formação docente das professoras do Ensino Fundamental de 

1ª à 4ª Séries, uma síntese e compreensão do sistema turístico do município.   

No capitulo VI pode-se verificar os resultados da oficina pedagógica como 

uma proposta para despertar a importância da turística na área, que é o objeto deste 

estudo. O procedimento metodológico foi elaborado e desenvolvido com base em 

(MUTSCHELE, e GOSSALES FILHO, 1998), (FLORES, 2000), (NASCIMENTO, 

et.al, 2007) e (MOITA e ANDRADE, 2008).   

No capitulo VII procurou-se apresentar os pressupostos para o sistema 

educacional no município, no que tange ao educar turisticamente os atores locais, o 

planejar turisticamente o local, a legislação turística e o sistema educacional de 

municípios. Por fim, as reflexões sobre os pressupostos para a educação turística 

em municípios. 

 Além de este trabalho ser uma exigência para a conclusão do curso de 
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Mestrado em Turismo e Hotelaria na Universidade de Vale do Itajaí, a opção pelo 

tema deve-se pela experiência da autora há 22 anos ministrar aulas no Ensino 

Fundamental, sendo desenvolvido em minhas atividades o planejamento turístico. 

Como resultado desta vivência especificamente em minha prática pedagógica, 

despertou-me para o desenvolvimento deste estudo, o qual vincula-se ao Setor 

Educacional.  

 Decorrente desta experiência, quando de minha participação nas aulas no 

curso de mestrado, aos poucos foi possível obter informações e conhecimentos os 

quais despertaram interesse pelo trabalho defendido. Em sua elaboração pode-se 

sugerir a educação turística municipal como uma alternativa estratégica para o 

planejamento turístico local.  

 Esta pesquisa de investigação inicialmente caracterizou a combinação do 

educar para o turismo os atores sociais do município em estudo. Na sequencia, fez-

se necessário entender os modelos referenciais de planejamento e a evolução das 

políticas de turismo do país, em nível estadual e municipal. Ainda, procedeu-se com 

a análise das diretrizes para o turismo, viabilizando a obtenção de dados junto aos 

Programas do setor no Ministério do Turismo. Quanto à evolução da política do 

turismo no Paraná, pode-se constatar sua trajetória nos documentos disponibilizados 

pela Secretaria de Estado do Turismo. E, com referência ao município, objeto desse 

estudo, além do Inventário Turístico, ainda, buscou-se dados junto à Agência de 

Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro Sul do Estado do Paraná.  

 A partir de então, outro aspecto fundamental a considerar em relação ao 

turismo no Brasil, é que o país ainda não alcançou índices de desenvolvimento 

eficaz devido à falta de visão sistêmica e de pensamento estratégico, os quais 

viabilizam a possibilidade de filtrar o viável para o desenvolvimento econômico e 

para a valorização da cultura do país (BENI, 2006). 

Dessa forma, o planejamento turístico exige para seu êxito e sucesso, e deve 

ser conforme Hall (2001, p. 29) “considerado um elemento crítico para se garantir o 

desenvolvimento sustentável de longo prazo” nas destinações turísticas minimizando 

possíveis impactos negativos e maximizando retornos econômicos localmente. 

Considerando-se as temáticas que orientaram a estruturação desta pesquisa, 

procurou-se esclarecer os seguintes questionamentos:  

• Quais são os atores sociais responsáveis para a inserção na educação 

turística municipal? 
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•  Nas diretrizes para o turismo e para a educação em âmbito nacional, 

estadual e municipal existe a inserção da educação turística? 

•  Como é a composição do sistema, educacional, territorial e turístico do 

município de Bituruna?  

Tendo por base tais questionamentos, o objetivo geral do trabalho voltou-se 

ao desenvolvimento de pressupostos da educação turística para municípios que 

apresentem potencialidade nesse segmento, tendo como área de estudo o município 

de Bituruna, no Estado do Paraná.  

Partindo deste objetivo central do trabalho definiram-se os seguintes objetivos 

específicos:  

a) Identificar os atores sociais responsáveis para a inserção na educação 

turística municipal; 

b) Examinar as diretrizes para o turismo e para a educação em âmbito nacional, 

estadual e municipal com o intuito de verificar a inserção da educação 

turística; 

c) Compreender a composição do sistema educacional, territorial e turístico do 

município de Bituruna, explicando como foram concebidos. 

     Nesse estudo, utilizou-se a metodologia científica com o intuito de reconhecer 

os caminhos que orientaram a busca do conhecimento, pois, esse instrumento 

possibilitou que esta pesquisadora interpretasse a realidade do objeto estudado 

“sendo capaz de mostrar que o conhecimento produzido seja relevante” (LUNA, 

2002, p.14).  

  Segundo Gil (1999) o método pode ser definido como o caminho que conduz 

para se chegar a um determinado fim. Ainda para o mesmo autor defende que o 

método científico constitui-se em um conjunto que possibilita ao pesquisador 

identificar os procedimentos intelectuais e técnicos com o intuito de atingir o 

conhecimento desejado. 

 Assim pode-se afirmar,  de acordo com Gil (1999) e Luna (2002) que a 

metodologia científica torna-se conveniente acerca dos procedimentos adotados 

pelo pesquisador que objetiva essencialmente comprovar o estudo realizado, e, 

sobretudo caracteriza-se essencialmente a veracidade do conhecimento produzido. 

  Levando em consideração a descrição dos procedimentos metodológicos 

utilizada para a elaboração desta pesquisa e possibilitando sua fundamentação, 

pode-se visualizar detalhadamente na Figura 1.  
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Figura 1: Estruturação metodológica da pesquisa                                                                         

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2009) 

 

Denzin e Lincoln (2006) evidenciam que para a obtenção do objetivo 

proposto, torna-se imprescindível a utilização da pesquisa qualitativa básica, 

permitindo compreender um conjunto de práticas interpretativas para a visibilidade 

de inúmeras representações, na esperança de melhor compreensão do tema 

estudado.  

Segundo Yin (2002), para a compreensão do processo investigatório, faz-se 

necessário a escolha de um objeto de estudo, pois este possibilita uma análise 

profunda, capaz de caracterizar e examinar fatos sem manipular os comportamentos 

significativos de todos os atores envolvidos. Nesta pesquisa optou-se pelo estudo de 

caso no município de Bituruna, no Estado do Paraná, sendo possível mensurar as 

várias evidências obtidas que geraram a estruturação de pressupostos para a 

inserção da educação turística em municípios com potencialidade nesse recurso.   

Para a eficácia do trabalho de cunho cientifico, conforme Schlüter (2003) 

caberá aos pesquisadores procederem com a descrição dos fenômenos estudados, 
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com a seguinte prerrogativa: evitar o uso de um discurso superficial, e desenvolver 

uma descrição crítica dos aspectos econômicos e históricos do estudo em pauta. 

Ainda, na visão da mesma autora, um estudo que seja desenvolvido com 

cientificidade quando da interpretação de um fenômeno em sua totalidade, deverá 

contemplar eficientemente sua explicação, compreensão e interpretação. 

Essa pesquisa de cunho qualitativo, foi estruturada mediante sua conjuntura 

teórica e estrutural por meio de três fases (Figura 1). Tais estratégias (DENZIN e 

LINCOLN, 2006), possibilitam atingir os objetivos elencados nesse estudo. Para 

tanto, buscou-se informações realizadas em pesquisas de base documental e de 

campo.  

É importante também lembrar que, em análise aos objetivos elencados para a 

estruturação desta pesquisa, estes assinalam sua natureza de forma empírica.  

Assim, possibilitou em seu desenvolvimento um caráter descritivo, o qual subsidiou o 

aprofundamento dos fatos e os fenômenos relacionados com o local estudado 

Triviños (1987) e Yin (2002). Ressalta-se assim, que ao utilizar-se do estudo de 

caso, é possível cruzar os dados analisados na abordagem estabelecida. 

Com base nos registros bibliográficos e documentais, pode-se efetivar a 

compreensão da combinação do educar turisticamente os atores sociais do 

município de Bituruna – PR, as políticas e diretrizes do turismo e do sistema 

educacional do objeto de estudo, corroborando assim, na formulação de 

pressupostos de educação turística para municípios com potencialidade para o 

desenvolvimento do turismo local. Segundo Gil (1999) a pesquisa documental indica 

a utilização de materiais que não tinham recebido qualquer tratamento analítico, no 

entanto, podem ser reelaborados levando-se em consideração os objetivos 

delineados para a elaboração do trabalho. 

O tema desta pesquisa, por envolver educação, desenvolvimento e promoção 

humana, parece-nos adquirir uma grande relevância, consubstanciada pelo foco 

mais central que é a valorização do turismo. Sendo assim, na sequencia serão 

relacionados os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração deste 

trabalho. 

Assim, a partir de experiências científicas anteriores, entendeu-se que o mais 

adequado à busca do objetivo traçado é a pesquisa qualitativa, segundo os autores 

que nortearam esta investigação. Observar os fenômenos sociais de forma 

intensiva, implicando na participação do pesquisador junto ao universo onde 
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ocorrem esses fenômenos, optou-se por uma metodologia qualitativa (DENCKER, 

1998).  

Nessa perspectiva, delinearam-se os dados levantados de forma descritiva, 

na busca de configuração final em estudo de caso, cruzando com o referencial 

bibliográfico, tendo em vista que a pesquisa realizada classifica-se como qualitativa 

tendo por objetivo a investigação exploratória e descritiva, bem como o 

delineamento bibliográfico e documental, além da aplicação de instrumentos, tais 

como a realização de uma Oficina Pedagógica, metodologia que tem “[...] se 

constituído como uma estratégia que valoriza a construção do conhecimento de 

forma participativa, questionadora e, sobretudo baseada na realidade de situações 

[...]” (NASCIMENTO, et.al. 2007, p.88). 

Em decorrência disso, nesta pesquisa buscou-se identificar os processos e as 

relações pertinentes aos atores sociais, quando da análise e posterior sugestões de 

pressupostos de educação turística. 

Visando à estruturação dos pressupostos de educação turística para 

municípios com potencialidade no setor de turismo, essa pesquisa teve como 

instrumento investigativo uma Oficina Pedagógica.  

A metodologia pertinente à Oficina Pedagógica constitui-se como uma 

ferramenta que objetiva a valorização e a construção de conhecimentos. A mesma 

ainda possibilita vincular idéias do cotidiano dos educadores e educandos 

melhorando o processo ensino-aprendizagem. É nessa perspectiva, que a Oficina 

Pedagógica, nas palavras de Nascimento et.al. (2007, p. 88) constitui-se em “um 

âmbito de reflexão e ação no qual se pretende superar a separação que existe entre 

teoria e prática”, possibilitando o enriquecimento do processo para a construção do 

conhecimento.  

Deve-se reconhecer que a Oficina Pedagógica, utilizada como uma 

metodologia de trabalho, e sendo realizada em grupo possibilita a construção de 

maneira coletiva do conhecimento no processo de aprendizagem (CANDAU, 1999).   

Para reforçar a compreensão da estruturação dos pressupostos de educação 

turística, nesta pesquisa, utilizou-se ainda, uma abordagem bibliográfica e 

documental, com o intuito de analisar o esboço do sistema educacional do município 

objeto desse estudo, bem como avaliar a estruturação do sistema educacional 

vigente em Bituruna – PR, com base na estruturação curricular desse município, e 

em análise ao modelo sistêmico de política, planejamento e gestão de territórios 
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turísticos (ANJOS, 2004), sugeriu-se, de acordo com a Oficina Pedagógica, os 

pressupostos para a educação turística municipal, como uma alternativa estratégica 

para o desenvolvimento turístico local.  

Dessa forma, para a garantia de cientificidade desse estudo, foi importante a 

busca de dados fidedignos, fundamental para assegurar a qualidade de análise 

desta investigação, permitindo sugerir os pressupostos de educação turística em 

nível municipal. Assim , conceitua-se de forma sistemática a ciência como realmente 

ela “começa quando os princípios gerais são submetidos à prova dos fatos, e 

quando os problemas práticos e as relações teóricas de fatores relevantes são 

usados para manipular a realidade na ação humana” (DUARTE e BARROS, 2005, p. 

5). 

Paralelamente a essa temática, enfatiza-se que a formação técnico-

pedagógica dos educadores deve permitir em sua prática pedagógica a união da 

teoria com a prática, pois, torna-se indispensável uma aproximação do ensino com 

temas que referem-se às condições do ambiente. Assim, de acordo com os objetivos 

desta pesquisa acredita-se que a educação turística em municípios potenciais 

turisticamente constitui-se em uma oportunidade para a mudança socioeconômica 

do local. 

As questões abordadas levam a confirmar a possibilidade que a Oficina 

Pedagógica, como um instrumento metodológico, responda “se não todas, pelo 

menos a algumas das perguntas dos educadores no que se refere à aprendizagem 

ou mais especificamente: no como se ensina e como se aprende a realidade” 

(MUTSCHELE e GONSALES FILHO, 1998, p. 17). 

Quando se passa à análise especifica referente à estruturação da 

metodologia adotada nesta pesquisa, tem-se conforme a Figura 1 três etapas 

distintas, detalhadas na sequência.  

Para a estruturação da primeira fase da pesquisa definiu-se os atores sociais 

participantes do estudo. Buscou-se, ainda, informações em documentos e 

levantamento de dados que possibilitaram definir a área objeto do estudo.  

Com relação a essa preocupação, procedeu-se a busca de informações em 

pesquisas bibliográficas e documentais para o entendimento do sistema territorial do 

município de Bituruna – PR. 

Em prosseguimento, na segunda fase, inicialmente estruturou-se o material 

para a realização da Oficina Pedagógica, utilizada como metodologia-suporte, sendo 
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que para a sua organização teve-se o embasamento teórico nos aspectos positivos 

do turismo enquanto fenômeno sociológico (BENI, 1998). 

Após esta etapa da estruturação da segunda fase, realizou-se a aplicação da 

Oficina, mediante as seguintes etapas: primeiramente em fevereiro de 2008, em 

reunião com a Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 

foram apresentados os objetivos para a realização da Oficina; no segundo momento, 

ainda em fevereiro, primeira quinzena, realizou-se uma reunião com a Diretora e 

Equipe Pedagógica da Escola Paulo Roberto Geyer com o intuito de apresentar os 

objetivos e agendar a realização da Oficina. Na segunda quinzena, em reunião com 

as professoras da Escola foram apresentados os objetivos, e, sobretudo enfatizou-

se a importância de realizar-se a Oficina, no sentido de estruturar esta pesquisa. Na 

reunião procedeu-se a entrega do material de apoio (Apêndice A). O documento foi 

sintetizado tendo como suporte as etapas que foram desenvolvidas para a 

elaboração do Inventário Turístico do município de Bituruna. As participantes da 

Oficina realizaram a leitura e análise da apresentação, introdução, objetivo geral e 

específico e a metodologia utilizada para a estruturação do Inventário. Pôde-se 

ainda, observar em seguida, os atrativos naturais, histórico-culturais, as 

manifestações e usos tradicionais e populares, os técnicos científicos e a 

infraestrutura de apoio. Nesta oportunidade foi agendada a realização da oficina. 

Na primeira quinzena de março de 2008 realizou-se a Oficina Pedagógica no 

município. Para sua estrutura foram desenvolvidas as seguintes etapas: descrição 

das atividades a serem desenvolvidas pela mestranda, abertura e apresentação; 

abordagens conceituais; trabalhos em duplas; trabalhos em grupo; apresentação 

das propostas; discussões e avaliação das participantes. 

Na etapa inicial, denominada abertura, foram apresentados os objetivos para 

a realização da oficina e o motivo da escolha do município de Bituruna, razões pela 

escolha do educandário, importância dos temas a serem apresentados e 

apresentação em CD-Rom do Inventário Turístico de Bituruna. Apresentou-se nessa 

etapa uma síntese sobre o Inventário Turístico de Bituruna – PR (Apêndice B). 

Outro apoio crucial utilizado nessa etapa, diz respeito às Diretrizes contidas 

no Livro de Fundamentação da Coleção Cidadania, organizado por Maria Cristina 

Swiatovski, Coordenadora do Sistema de Ensino Opet, utilizado pelas professoras 

do Ensino Fundamental em Bituruna – PR. Em um primeiro momento as professoras 
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puderam analisar o objetivo do material, e seguidamente a organização didática e as 

intenções da elaboração da Coleção (Apêndice C).  

Após esta etapa, mediante a obtenção dos dados, estruturou-se a terceira 

fase da pesquisa, na qual as participantes apresentaram as propostas para a 

educação turística em municípios. De posse do resultado da aplicação do 

procedimento adotado, foi possível elaborar os pressupostos para a inserção do 

educar turisticamente os atores sociais dos municípios que apresentem 

potencialidade para o turismo.   

Com base na descrição das etapas utilizadas na estrutura metodológica 

utilizada neste estudo, procedeu-se a análise dos dados obtidos. Nesse momento, 

para analisar os dados bibliográficos e documentais, tem-se como suporte na 

compreensão do sistema territorial turístico. Segundo Anjos et al. (2007, p. 25), 

nesse processo a compreensão e a “dinâmica territorial turística considerando o 

sistema social dos residentes e dos visitantes”, estão ancoradas por sub-sistemas 

de fluxos e fixos. Essa ancoragem permite verificar o relacionamento das estruturas 

espacial, ecológica, econômica e social do ambiente da área estudada.   

A partir da análise do sistema territorial turístico, descreve-se a pesquisa 

documental, permitindo verificar a legislação federal, estadual e municipal.  Segundo 

Ludke (1986, p.56) esse tipo de pesquisa, a documental, constitui-se em uma 

técnica fundamental “de abordagens de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por entre as técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema”. Nessa análise, utilizou-se o método da Análise de Conteúdo. 

Esse método, além de possibilitar a análise das mensagens escritas, ainda pode 

ocorrer de forma verbal “gestual, silenciosa, figurativa e documental” (FRANCO, 

2005, p. 13). 

 As questões levantadas com a descrição dos procedimentos metodológicos 

não são, de forma alguma, as únicas a serem utilizadas. O fato é que, neste estudo, 

os procedimentos utilizados possibilitaram a “produção do conhecimento sistemático 

do universo. Não se trata de um processo meramente técnico, mas de um produto 

do espírito humano, fruto da capacidade de reflexão e interpretação” (DENCKER, 

1998, p.23). 

 Isso significa que, para estudar o fenômeno turístico, torna-se indispensável 

proceder cientificamente, permitindo ao pesquisador a construção na busca de um 

resultado verdadeiro sobre o tema pesquisado. E, no caso da atividade turística, no 



24 

 

contexto da globalização mundial, esse segmento é reconhecido pelo significado 

que representa na economia dos destinos que tenham possibilidade para esse fim.   

Por essa razão, a busca de um referencial teórico-explicativo em turismo, 

permitiu o desenvolvimento dos objetivos desta pesquisa, e assim espera-se que 

outros estudos ainda sejam desenvolvidos a partir deste.  

 Um caminho para entender a estruturação deste estudo refere-se ao quadro 

teórico adotado. Nesta descrição podem-se verificar os autores que foram 

pesquisados. Ainda, é necessária a interpretação das abordagens, que subsidiaram 

a busca do conhecimento fundamentando teoricamente a pesquisa. Segundo, 

Dencker (1998, p. 123) “é importante que deixe claro, quais são os pressupostos 

que estão na base da ação investigativa e das hipóteses definidas” para o estudo 

proposto. 

 Outro caminho, para entender-se a compreensão interpretativa, é quando se 

busca sentido mais amplo dos resultados obtidos, porém de uma maneira objetiva, 

para não interpretar equivocadamente as teorias de apoio. Parra isso, procedeu-se 

com o entrelaçamento das informações obtidas e utilizadas na estruturação do 

quadro teórico referenciado nesta pesquisa.   

Quanto à abordagem da temática educação turística, foram analisados 

conceitos pertinentes à combinação do educar turisticamente os atores sociais do 

município, objeto deste estudo. A abordagem referente à educação teve como 

princípio norteador a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/1996. O 

tema educação turística, como um sistema foi utilizado de acordo com Azevedo 

(1999) ao referenciar o programa Nacional de Municipalização do Turismo, pois esse 

programa, nessa temática, sugeriu a conscientização e a iniciação escolar do 

turismo. Já Go (2001) e Ansarah (2004), apontaram essa alternativa como um 

instrumento favorável ao desenvolvimento do turismo. 

Outra consideração sobre estar entrelaçando a teoria pesquisada com a 

temática abordada, diz respeito ao planejamento turístico local enquanto um 

requisito para o turismo sustentável. Nesse aspecto, Anjos (2004), apresenta o 

modelo que contempla a perspectiva sistêmica, e em sua visão, fica evidente a 

necessidade do acompanhamento da dinâmica dos territórios turísticos, 

apropriando-se do que vem sido discutido por Hall (2001).  

Ao vincular as Diretrizes, Políticas Públicas e o Planejamento Turístico, optou-

se por Cruz (2002), quando identifica que o poder público deve alcançar o 
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desenvolvimento do setor turístico em relação aos objetivos elencados para esse 

fim. O conhecimento contextual dos principais conceitos pertinentes ao turismo com 

as políticas públicas de infraestrutura, de planejamento, da pesquisa e dos serviços, 

é um desafio do setor turístico na visão de Goeldner, McIntosh e Ritchie (2002). 

A descrição das teorias que subsidiaram a estruturação dessa pesquisa é 

apresentada na Figura 2, para uma visualização esquemática. 

 

 
Figura 2: Teorias que subsidiaram a estruturação da pesquisa                                        

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2008) 

 Pelo fato de o conhecimento ser co-produzido, ou de generalizações de 

qualquer tipo, como já observamos, convém lembrar o valor da metodologia utilizada 

na estruturação do estudo, pois o  

 

[...] poder da metodologia encobre uma decorrência da evolução do 
pensamento epistemológico: substituição da busca da verdade pela 
tentativa de explicações consistentes das teorias. O pesquisador é o 
intérprete da realidade por meio de instrumentos de postura teórico-
epistemológica, sendo capaz de mostrar que o conhecimento produzido 
seja relevante (LUNA, 2002, p. 14). 

 

Em síntese, remete-se a importância da compreensão do papel do 

pesquisador e de sua eficácia na construção do conhecimento, pois, na configuração 

da sociedade atual, o turismo constitui-se em um instrumento para o 
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desenvolvimento, sendo um dos motivos responsáveis pela elaboração desse 

estudo. 
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2 TURISMO E EDUCAÇÃO: A COMBINAÇÃO DO EDUCAR TURÍSTICAMENTE 

OS ATORES SOCIAIS DO LOCAL 

 

 

 Em análise da importância da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira de 1996 constata-se que a educação é a principal ferramenta para a 

concretização de mudanças. Primeiramente, acredita-se que, por meio da educação, 

seja possível a mudança de atitudes diante do meio em que estamos inseridos. Em 

segundo lugar, o desenvolvimento e o incremento da atividade turística poderá ser 

alcançado por meio da educação, ou seja, oportunizar que a instrução das pessoas 

contribua no sentido de despertar para um relacionamento harmônico com o meio a 

sua volta. 

            Além disso, as instituições educacionais assumem destaque diante do 

desafio imposto pela Lei de Diretrizes e Bases, principal ferramenta de apoio, que 

orienta para a ruptura de paradigmas que permeiam a sociedade humana no início 

deste século.  

 Caberá ao Setor Educacional a responsabilidade da formação dos indivíduos 

para adoção de posturas positivas diante da sociedade em que está inserido, bem 

como valorizar o autoconhecimento do meio que alicerça sua sobrevivência. 

A educação no novo milênio assume papel de relevância na formação de 

pessoas que adotem uma postura voltada para a ética ecológica, por exemplo, 

reafirmando, dessa forma, o papel permanente da educação diante da sociedade 

humana.  

Delors (2001, p. 16-17) reconhece que a configuração da dimensão 

educacional diante desse milênio estabelece que a Educação seja o centro do 

desenvolvimento humano, mediante uma constante luta para a conquista de um 

modo mais racional e justo em nosso habitat. Evidencia-se que o ser humano deve 

possuir “o conhecimento de si mesmo e do meio ambiente e o desenvolvimento de 

capacidade que permitam cada um agir enquanto membro de uma família, cidadão 

ou produtor”.  

Independente do grau de desenvolvimento, todas as sociedades humanas 

devem “apostar” no setor educacional tendo em vista que o homem precisa 

reconhecer que existe um modo de consolidar uma cultura que respeite os recursos 

naturais básicos à vida (RIBEIRO, 2000).  
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Dessa forma, inicialmente, com o intuito embasar as proposições dos 

objetivos deste estudo, sugere-se a compreensão do artigo 225, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, quando estabelece: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico: 
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e 
fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e a manipulação de material 
genético; 
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção; 
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; 
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentes da obrigação de recuperar os danos 
causados. 
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Planeta Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
§ 5º - São indispensáveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias necessárias a proteção dos 
ecossistemas naturais. 
§ 6º - As Usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas (BRASIL, 
1988, p.146-147). 

 

No artigo 225 podemos verificar, em seu enunciado, a primazia do homem 

sobre o mundo natural. Como recurso de uso e benefícios enfatiza que caberá à 

sociedade atual usufruir, bem como defender e perpetuar os recursos para as 

gerações do amanhã. Contudo, em destaque, cabe ao Poder Público desenvolver 

políticas para a defesa, preservação, legislação e controle da produção e da 
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comercialização dos recursos naturais existentes no local.  

Em seqüência, reafirma-se a importância da causa cultural, a qual expressa 

os saberes e fazeres resultantes das realizações humanas, assim corroborando nas 

manifestações inerentes ao patrimônio cultural, disposto na Constituição do Brasil, 

de 1988, estabelecendo na seção II, da Cultura: 

 

Art. 215. O estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais. 
§ 1o - O estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afros – brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional.  
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referencia á identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetivos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artísticas – culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e cientifico; 
§ 1º - O poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio Cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos delas necessitem. 
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento  de 
bens e valores culturais. 
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma 
da lei. 
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos (BRASIL, 1988, p.141-142). 

 

Entende-se que a denominação, no Brasil, de patrimônio cultural, não 

tenciona demonstrar, segundo Barretto (1995, p. 21), que o conceito “continua 

restrito aos bens móveis e imóveis, de valor criativo próprio ou sem ele, voltados 

para o passado, eis que impregnados de valor histórico”. Nota-se que a Constituição 

de 1988, no artigo 215, reconheceu como “patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 

da referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos” que formaram 

a sociedade brasileira (PINTO, 1998 p. 19). 

Desse modo, o contido nos textos dos artigos 225: direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado e 215: pleno exercício dos direitos culturais permite 

fazer-se a análise de que a atividade turística necessita de recursos, sejam eles 

naturais ou culturais, oriundos do meio ambiente, os quais necessitam de 

conservação e manutenção, pois esses poderão ser utilizados em prol do 

desenvolvimento da atividade turística, no segmento do turismo cultural.  

A partir dessas premissas, cabe-nos mencionar as palavras de Ansarah 

(2004), ao apontar a educação turística como um sistema, ou melhor, um processo, 

por meio do qual reconhece-se que educar para o turismo também é educação e, 

consequentemente, torna-se indispensável o desenvolvimento do aprendizado 

vinculado à criatividade com funcionalidade, frente às variações e dinamismo 

resultantes do desenvolvimento turístico.  

Isso significa conhecer o papel que a educação turística pode incorporar 

nesse processo, pois, nessa ótica, educar para o turismo requer um equilíbrio entre 

a educação e a formação, em todos os níveis do processo educativo, ou seja, 

disciplinar para chegar ao conhecimento com ponderação, assim, torna-se 

imprescindível atingir a harmonia entre níveis/educação/formação para a 

aprendizagem turística.   

No que tange a essa questão, a nosso ver, a educação turística deve ser 

desenvolvida tendo como público-alvo os atores sociais dos locais que objetivem 

desenvolver-se economicamente, tendo como subsídio para essa atividade o 

turismo, e assim deve-se possibilitar a educação para todos os envolvidos direta ou 

indiretamente com o fomento turístico, conforme se pode constatar na (Figura 3) na 

seqüência:  

De fato, ao se avaliar a (Figura 3), com mais detalhes, o referido autor sugere 

que os componentes do conjunto de quatro atores do local onde se pretende 

desenvolver o turismo devem ser contemplados nos programas para esse fim.  

Nesta perspectiva, defende-se que a educação turística ultrapasse os 

espaços escolares, universidades “e possa ganhar as ruas, as praças, as calçadas, 

as praias, e tantos outros lugares de uso recreacional” (PORTUGUEZ, 1999, p. 187).  
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Figura 3: Atores sociais para inserção na educação turística 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, baseado em Portuguez (1999) 
 

  Diante dessa questão, tem-se o espaço como uma arena de atuação e 

influência dos educadores. No entanto, nesse estudo, os atores sociais para a 

inserção da educação turística são inicialmente os Educandos do Ensino 

Fundamental da 4ª Série, pois, acredita-se que ao concluírem essa etapa, estarão 

aptos a identificarem as paisagens naturais e as modificadas pelo homem no 

ambiente em que estiverem inseridos.  

   As professoras deste nível de ensino serão os responsáveis pela formação do 

educando, justificando sua inserção no processo da educação turística municipal. 

Neste contexto, caberá aos educadores da 4ª Série repassar o conhecimento aos 

educandos percebam as estruturas sociais, políticas e econômicas do local 

(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 2009). 

Nesse sentido, a nosso ver, as docentes deste nível de ensino serão as 

responsáveis para oportunizarem aos educandos na escola, a utilização de 

linguagens e expressões dos conhecimentos da história, da sociedade, da ciência e 

da tecnologia, para a obtenção do ensino que seja capaz de formar cidadãos críticos 

que possam transformar a sociedade. Isso significa a apreensão de novos temas, 
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como por exemplo, a educação turística. 

 Assim, a escola deverá adotar uma prática pedagógica que esteja 

fundamentada em diferentes metodologias que valorizem as concepções de ensino. 

É conveniente esclarecer que a escola seja reconhecida como um local onde seus 

integrantes confrontem os conhecimentos sistematizados dos do cotidiano, 

permitindo assim, o conhecimento em sua complexidade e os novos desafios 

(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 2009).  

 Isto nos leva a destacar, a educação turística como um fator que contribua na 

formação de capacidades dos munícipes que possam atuar decisivamente e, 

sobretudo, compreenda o turismo como uma alternativa inovadora para atribuir 

importância a diversidade histórica, cultural, natural e socioeconômica através do 

planejamento do turismo local.  

 De acordo com esta prerrogativa, reconhece-se a educação turística de uma 

comunidade em municípios que apresentam potencialidade para o turismo, uma 

alternativa que possibilite aos educandos da 4ª série e as professoras do Ensino 

Fundamental a compreensão do espaço como fruto da criação do próprio grupo 

social, sendo assim, é responsabilidade de todos reconhecerem que o planejar 

envolve “um “modelo de pensar”; e um salutar modo de pensar envolve indagações; 

e indagações envolvem questionamentos sobre o que será feito, como, quando, 

para quem, por que, por quem e onde será feito” (OLIVEIRA, 1997, p. 87).  

 Enfatiza-se também, a partir dessa afirmação, que os educandos num futuro 

próximo poderão estar frente há cargos ou empreendimentos turísticos. Assim 

sendo, torna-se indispensável sua formação referente à educação turística em seu 

município, com o intuito de participarem junto aos demais representantes dos 

setores públicos e privados, nas decisões do planejamento para o turismo local.  

 

2.1 Educação turística para moradores 

  

Atualmente, verifica-se a relevância que o papel da educação detém, sendo 

assim nesse caso especifico, a educação turística pode sensibilizar os residentes a 

contribuírem com o desenvolvimento de seus variados sentidos, em favor da 

conservação dos recursos naturais e culturais das localidades.  

Embora o processo de compreensão, assimilação e reflexão para uma 

possível proposta de educação turística em nível nacional, estadual e municipal no 
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Brasil, na atualidade, ainda seja lento, com base nas argumentações apresentadas 

pelos estudiosos da área conclui-se: a união de esforços dos setores das 

comunidades detentoras de potencialidade, não se institui como uma impossível 

tarefa para que num futuro promissor o desenvolvimento do turismo sustentável local 

seja uma realidade.      

Aqui invocamos Trigo (1993), ao afirmar que a valorização das possibilidades 

que o turismo pode apresentar como mercado atual é apostar no lazer, na educação 

e na cultura que, somadas à nova tecnologia, constituem-se na passagem para um 

mercado dos mais promissores, na atualidade e durante o século XXI. Ainda 

mencionamos o autor ao sugerir a adoção de projetos que oportunizem o 

envolvimento de profissionais, visando à compreensão de fatores de ordem cultural 

que contribuam para a atividade turística. Outra contribuição diz respeito à 

elaboração de propostas pedagógicas, que devem possibilitar aos envolvidos os 

benefícios dessa atividade, e, para a sociedade, a melhoria da qualidade de vida, 

um dos principais aspectos para o desenvolvimento do turismo local. 

Um exemplo internacional a ser mencionado, de acordo com as arguições do 

autor, refere-se ao CD-ROM da Campanha Educativa de Conscientização Turística 

de Andalucía, da Província de Málaga. Esse material foi confeccionado com o intuito 

de despertar nas crianças de onze anos, as influências positivas do turismo para 

essa localidade.  

A Campanha Educativa de Conscientização Turística, intitulada de “El turismo 

es bueno para todos - cuidémoslo” enfatiza que as crianças terão a oportunidade de 

conhecer, além dos conceitos inerentes ao turismo, o destino, sua cidade, para 

desenvolverem a capacidade de se familiarizem com atrativos do local, bem como 

estarem conhecendo a história, cultura, geografia e os benefícios econômicos 

oriundos do turismo. 

Na abertura do material, pode-se constatar o seguinte diálogo de três amigos 

de Málaga procedendo com a apresentação: 

 

Tenemos once años y somos três amigos de la Província de Málaga, a los 
que nos há llamado la atencíon que cada vez más turistas a la Costa del 
Sol, y hemos atrevido (eso si, com la ayuda de nuestra professora) a 
escribir esta historia. 
Esperamos que os guste, y que al final de la misma compreendáis mejor 
qué es eso del “turismo” y como está influyendo e influirá em el futuro de 
nuestra Província. Es decir, em nosotros cuando seamos mayores (CD-
ROM, s.d.).  
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No diálogo fica evidenciado que as crianças ficam atentas, tendo em vista a 

presença de muitos turistas na Província, motivo que os leva a elaborar uma história 

com pertinência à realidade detectada. 

Ainda pode-se aferir que o turismo para as crianças é visto como uma 

influência positiva, hoje, e poderá tornar-se melhor no futuro, principalmente quando 

essas crianças, sendo maiores, poderão comprovar. 

Dada à complexa relevância que a educação turística detém na atualidade, 

acredita-se que a instrução dos atores locais é um fator fundamental para o 

desenvolvimento do turismo sustentável. Nessa linha de raciocínio, reportamo-nos a 

afirmativa de Ruschmann (2003), ao lembrar que o turismo sustentável atingirá o 

desenvolvimento, principalmente quando planejado para localidades que tenham 

uma “extensão territorial menor”, indo ao encontro dos objetivos desse estudo.  

Nesse sentido, nas palavras de Andriolo (1999), no mesmo ano em que foi 

sancionada a LDB 9394/1996, desenvolveu-se a experiência do Projeto que 

contemplou os estudantes do Colégio São Norberto em Uruçanga.  

Na (Figura 4), são aferidas as atividades e objetivos estabelecidos, os quais 

permitiram que os educandos desenvolvessem as seguintes competências e 

habilidades:  

a) Conheceram e usaram uma língua estrangeira;  

b) Reconheceram os fenômenos espaciais do local visitado;  

c) Reconheceram os residentes como agentes de transformação de seu 

ambiente;  

d) Aplicaram conhecimentos em uma situação real e compararam o contexto 

social do local visitado.  

 

A elaboração do projeto de educação turística do colégio São Norberto do 

Estado de São Paulo, constitui-se em um exemplo que embasa os objetivos deste 

trabalho.  Ainda se observa que além das competências e habilidades desenvolvida 

pelos educandos do colégio São Norberto, com base na (Figura 4), pôde-se verificar 

a prática da educação turística, quando do enfoque ambiental e cultural dos destinos 

visitados pelos educandos do Ensino Médio.  

Com referência e essa questão, é inegável que a educação turística precisa 

ser despertada em todos os atores sociais das destinações turísticas, pois quando 
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conscientes de seu papel frente ao processo de desenvolvimento da atividade, 

estarão corroborando para o êxito do fomento do setor. 

 

 

Figura 4: Quadro demonstrativo do projeto de educação turística Colégio Uruçanga/SP 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, adaptado de Andriolo (1999, p. 170-171) 
 
 

Portanto, torna-se indispensável calcular a capacidade que a educação 

turística pode desempenhar no sentido de desenvolver as habilidades cognitivas nos 

atores sociais envolvidos no processo.  

De acordo com o objetivo central deste estudo que visa ao desenvolvimento 

de pressupostos de educação turística para municípios, sequencialmente, cabe-nos 

abordar dois programas nacionais que delimitam e sugestionam programas para o 

território nacional, sobretudo em nível municipal.   

O primeiro diz respeito à década de 90, quando o autor Azevedo (1999, p. 

147), lembra que, entre as metas para consecução do PNMT - Programa Nacional 

de Municipalização do Turismo1 merece destaque “[...] a conscientização e a 

                                                 

1 A Portaria n° 130, Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, criam oficialmente o Programa 
Nacional de Municipalização do Turismo. 
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iniciação escolar, incluídas pela EMBRATUR2, na Política Nacional do Turismo – 

1996/99, assim como “qualificação e requalificação” de recursos humanos já 

envolvidos nessa área” possibilitou a participação de um número expressivo de 

brasileiros nesse programa. Entre 1995 e 2002, participaram aproximadamente trinta 

mil representantes estaduais.  

Portanto de acordo com o PNMT, Retratos (2002), cinco são os princípios 

necessários para nortearem as estratégias de planejamento e gestão do turismo:  

a) Descentralização: nesse princípio ficou evidenciada a necessidade de 

fortalecer as instituições municipais, a fim de buscarem solução dos 

problemas locais; 

b) Sustentabilidade: enfatizou-se que o desafio primordial consiste na busca 

do equilíbrio do desenvolvimento econômico, social e ecológico, no sentido de 

possibilitar a garantia da qualidade de vida; 

c) Parcerias: torna-se essencial, para que os setores e instituições 

organizados do local estejam engajados no desenvolvimento do turismo, para 

isso, evidencia-se que o apoio de instituições colabore com as seguintes 

ações: estimular o desenvolvimento do turismo, promover produtos e serviços 

turísticos, elaborar projetos na busca de conservação ambiental, incluir o local 

em programas que o promovam socialmente e capacitar e qualificar recursos 

humanos;  

d) Mobilização: sugere que os atores sociais do local são os principais 

responsáveis nas decisões do que é melhor para o destino, e, por meio desse 

princípio, para que haja o desenvolvimento do local torna-se essencial o 

envolvimento da comunidade; 

e) Capacitação: objetivou capacitar representante dos municípios do país, os 

quais, no programa, os intitularam de multiplicador local.   

Em referência a essas caracterizações dos princípios que deverão nortear as 

estratégias para o efetivo planejamento e gestão do turismo em âmbito local, cabe-

nos mensurar o “quinto princípio”, a capacitação, medida que encerra o ciclo da 

municipalização do turismo, no entanto, está entre os objetivos elencados neste 

estudo, justificando, sua retomada.  

                                                 

2 Instituto Brasileiro de Turismo. 
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Contudo é extremamente necessário que além dos princípios, ações e 

capacitação, os gestores municipais reconheçam que a “gestão do turismo deve 

operar como um elo entre os setores turístico e educacional” Petrocchi (2001, p. 

345). 

Assim, o PNMT atuou juntamente com os agentes das localidades, tendo 

como princípios os objetivos da Política Nacional do Turismo, consolidando-se em 

2002, uma medida estratégica do governo brasileiro em busca do desenvolvimento 

sustentável do país, em 8 (oito) anos muitas conquistas foram obtidas. Contudo, 

devido ao potencial brasileiro, muito há de ser feito para o efetivo fomento do 

turismo, especificamente quando a preocupação do desenvolvimento do setor 

depende da estrutura municipal que deverá conciliar o crescimento econômico com 

a preservação dos seguintes patrimônios do local: natural, histórico e cultural, 

indispensáveis para o desenvolvimento do turismo (RETRATOS DE UMA 

CAMINHADA, 2002). 

Outro exemplo nacional, referente à Política Nacional de Turismo diz respeito 

ao documento: Turismo no Brasil – 2007/2010. Entre os anos de 2003/2007, o Plano 

Nacional de Turismo (PNT) destaca-se como um referencial que possibilita uma 

reflexão sobre a realidade do turismo no país.  A partir do ano de 2003 o PNT 

estabelece as ações a serem articuladas pelo Ministério do Turismo. Como 

resultado, o Conselho Nacional de Turismo (CNT) constata a necessidade de 

aprofundar e melhorar as ações até então desenvolvidas, com o intuito de “garantir a 

continuidade dessa política e do processo democrático, participativo e 

descentralizado de gestão” Turismo (2006, p.11). Nessa perspectiva, segundo o 

documento, o CNT aponta 8 (oito) eixos temáticos para solucionar questões que 

permitam a otimização ao desenvolvimento do turismo nacional, são eles: 

planejamento e gestão; estruturação e diversificação da oferta; fomento; infra-

estrutura; promoção, marketing e apoio à comercialização; qualificação, informação 

e logística de transportes. 

O eixo pertinente ao Capitulo I – Princípios Resultados, do item 5. Análise por 

Eixos Temáticos, 5.6 Qualificação, do Documento Referencial Turismo no Brasil 

2007/2010, nos leva a evidenciar que a educação para o turismo depende da 

execução de três projetos, a saber, na (Figura 5): 
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Figura 5: Quadro demonstrativo dos projetos educação para o turismo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, baseado em Turismo no Brasil (2006, p. 54) 
 

Nesse cenário, em análise da coluna meta, da (Figura 5), de acordo com as 

proposições do Plano Nacional de Turismo, 180.200 (cento e oitenta mil e duzentos) 

agentes, professores e alunos do ensino fundamental/médio e graduação no Brasil 

estarão recebendo instruções referentes ao setor até o ano de 2010.  

A conquista dessas metas, segundo a política do PNT, o objetivo para a 

qualificação dos recursos humanos para o turismo deverá se apropriar da: 

 

[...] capacidade instalada para a oferta de qualificação profissional e 
empresarial no país, seja na educação formal, seja na área de qualificação 
profissional e empresarial específica, e que se desenvolva em parceria com 
diversas entidades que atuam na área e com as diversas categorias de 
empresas e profissionais prestadores de serviços turísticos (MINISTÉRIO 
DO TURISMO, 2006e, p. 55).   
 

Ainda em análise ao documento, apresenta-se do Capitulo III – Propostas, 

item 1. Proposições por Eixos Temáticos, 1.6. Qualificação, mensura-se a 

importância da execução de medidas educativas na área de turismo, sobretudo, a 

necessidade de combater a exploração comercial e sexual de crianças e 

adolescentes. 

As medidas educativas sugeridas por esse eixo temático, além de se 

responsabilizar por medidas educativas, deverá estabelecer ações no sentido de 

despertar na comunidade autóctone o sentido da resolução dos seguintes 

problemas: 
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a) Higiene urbana nas imediações dos atrativos turísticos; 

b) Proteção e conservação do patrimônio histórico e natural das 

destinações; 

c) Valorização das manifestações artísticas e culturais das localidades; bem 

como da hospitalidade e acolhida ao turista.  

Além dessas preocupações, no mesmo eixo, foram estabelecidas quatro 

propostas.  A primeira inclui o mapeamento das necessidades das regiões e estados 

brasileiros, o estabelecimento de metodologias para a orientação nas deficiências 

detectadas e a promoção e avaliação dos empregadores do setor. 

Na segunda proposta, educação formal, foram estabelecidas 13 (treze) 

necessidades, que envolvem desde a ampliação e implantação do ensino técnico 

para o turismo, formação de professores do ensino fundamental e médio, com 

conhecimentos técnicos em turismo, até a inserção do turismo na transversalidade 

da grade curricular do ensino básico e fundamental.   

A terceira proposta apresenta um número de 22 (vinte e duas) ações, 

voltadas para a qualificação profissional e empresarial. Abrange programas de 

qualificação para a gestão do turismo no Brasil, nas esferas nacional, estadual, 

regional e municipal, para micro, pequenas e médias empresas, segmento de 

negócios e eventos, desenvolvimento da gastronomia, formação de profissional de 

alto nível na culinária, certificação e outros.    

A certificação aparece como a quarta proposta. Nesse item fica evidente a 

realização de campanhas para a promoção e certificação de empresas e pessoas do 

setor relativo às empresas turísticas, apoio do país em Fóruns Internacionais, 

incentiva à participação do setor hoteleiro em programas de qualidade, bem como a 

desenvolver normas voltadas para a sustentabilidade nos empreendimentos de 

hotelaria3.   

 Considerando essas propostas, verifica-se que o setor educacional, de 

acordo com o Documento Referencial Turismo no Brasil 2007/2010, na atualidade 

constitui-se com um dos fatores que indicam a linha a ser percorrida para o fomento 

do turismo no país.  

Essa reflexão sobre os Programas Nacionais de Turismo remete-nos às 

ações estabelecidas pelo PNMT, referente à realização do inventário da oferta 

                                                 

3 Mais informações sobre qualificação e suas propostas, consultar o Plano Nacional de Turismo. 
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turística dos municípios. Assim, enfatiza-se que a área-objeto deste estudo, o 

município de Bituruna – PR, entre os anos de 2005 e 20064 preocupou-se com a 

elaboração do Inventário Turístico, período em que se realizou o levantamento dos 

locais de atratividade, atrativos naturais e culturais, locais de potencial turístico, 

meios de alimentação, meios de hospedagem, agências de viagem, empresas 

organizadoras de eventos, transportadoras turísticas, entre outros. 

 O inventário turístico serve de base para planejar o turismo, pois nesse 

documento registra-se o levantamento da Oferta Turística da destinação, ou seja, 

são catalogados: os atrativos turísticos, os equipamentos e serviços turísticos, a 

infraestrutura de apoio. De acordo com esse levantamento, será possível a 

ordenação e a exploração do território de maneira correta (DENCKER, 1998). 

Portanto torna-se imprescindível a implantação da educação com princípios 

voltados para a sustentabilidade, a qual deverá promover uma vasta transformação 

cultural visando ao entendimento por parte dos cidadãos de que a melhora e 

proteção do ambiente em que vivemos depende de sua participação ativa e, 

sobretudo, consciente (RIBEIRO, 2000).  

Nessa perspectiva, o turismo sustentável assume importância nas 

destinações turísticas, devido usufruir de maneira mercadológica o meio ambiente, 

pois este, o físico e o humano se restringem em elementos componentes de seu 

produto. Assim, a conquista do desenvolvimento sustentável da atividade turística 

necessita estar baseada na premissa de que a economia e o meio ambiente são 

apenas as duas faces da mesma moeda, ou seja, ambos possuem uma ligação 

íntima.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4 A elaboração do Inventário Turístico do município de Bituruna foi firmada pelo Termo de Contrato de 
Prestação de Serviços de Terceiros Nº. 112/2005 entre a Prefeitura Municipal de Bituruna e a autora. 
Em 19 de julho de 2005, foi realizada a primeira reunião para a apresentação dos objetivos e 
atividades a serem executas pela equipe técnica, em 26 de dezembro de 2006 foi entregue o 
documento encadernado ao Sr. Lauro Agustini, Prefeito Municipal. 
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3 PLANEJAMENTO TURÍSTICO LOCAL, REQUISITO PARA O TURISMO 

SUSTENTÁVEL 

 

 O turismo na atualidade é uma das áreas que se destaca no mercado 

mundial, e vem crescendo na mesma proporção do número de pessoas que viajam 

internacionalmente. O crescimento do turismo de forma rápida torna-o como uma 

das áreas mais importantes da economia global.  

 Estimativas indicam que o segmento do turismo atingirá um faturamento 

significativo nos destinos turísticos. No entanto, no Brasil, apresenta-se incipiente 

em muitos municípios, principalmente no que se refere às questões relacionadas ao 

planejamento dos territórios para o desenvolvimento da atividade turística.  

No entanto podemos observar que de acordo com a OMT muitas autoridades 

(2003, p. 9) “não possuem grande experiência no planejamento, desenvolvimento e 

gerenciamento do turismo”. Nesta perspectiva o planejamento é pensado posterior a 

consolidação do turismo, podendo gerar resultados indesejáveis devido a falta de 

conhecimento do processo do planejar localmente este segmento. 

Nessa temática, vários autores discutem a questão do planejamento para o 

turismo. Segundo Ruschmann (2003, p. 83), o planejamento turístico “é uma 

atividade que envolve a intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar 

os objetivos propostos”. Nessa perspectiva salienta-se que ele “requer compreensão 

dos problemas e distribuição harmônica das especialidades; requer conhecimento” 

(BARRETTO, 1991, p. 14). Em suma no processo de planejamento da atividade 

pode-se observar nitidamente 5 etapas distintas: “determinação dos objetivos; 

inventário [...]; análise e síntese situação encontrada; formulação da política e plano 

para o setor [...]  e implementação e controle de gestão do processo” (BENI, 2000, p. 

165), como um todo.                                                                                                                              

De acordo com os conceitos mensurados, conclui-se ser necessário que os 

municípios com potencialidade para o desenvolvimento do turismo busquem traçar 

estratégias e diretrizes para o planejamento do setor, objetivando desta forma, 

estruturar o fomento da atividade turística mais responsável.  

Outro aspecto, a ser salientado refere-se à necessidade da integração das 

políticas de desenvolvimento, pois no território brasileiro, planejar o turismo para o 

fomento do setor, ainda não está concluída de forma sustentável em muitas 

comunidades.  Como conseqüência, o planejamento pode ser conceituado como um 
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processo, todavia, temos que: “a conquista da sustentação é mais um objetivo do 

que uma realidade, na maioria das situações. Entretanto, é provável que tentativas 

sinceras de integração que incluam o envolvimento das comunidades locais” 

(BUTLER, 2002, p. 101), conquistem o planejamento e desenvolvimento do turismo 

sustentável. 

O fato de o planejamento ser um processo onde se estabelecesse propostas 

efetivas de uma estratégia desejada através do delineamento para dos meios que 

efetivem a realidade, recomenda-se que sejam respondidas nove questões de 

extrema relevância, expostas neste contexto:  

 
 

1. A região apresenta potencialidade para o turismo? 
2. Qual é a importância do turismo para a economia da região? 
3. A comunidade tem noção do que seja a atividade turística? 
4. A população aceita o desenvolvimento do turismo no município? 
5. Existe mão de obra? 
6. É possível treinar essa mão de obra? 
7. Os investimentos necessários para melhorar a infraestrutura turística se 
justificam em detrimento de outros? 
8. O desenvolvimento do turismo no município pode competir com os 
municípios que apresentam os mesmos tributos? 
9. O município tem condições de promover medidas de proteção dos seus 
potenciais natural, histórico e cultural? (MAGALHÃES, 2000, p. 145). 

 
 

Nesse caso, salienta-se a necessidade do planejamento e da gestão estar 

pautadas em ações que possibilitem a otimização da integração dos atores sociais 

do local no processo do planejamento com sustentabilidade, mesmo que com 

dificuldades, pois, em termos de gestão do turismo, cabe ao poder público dispor de 

instrumentos para a viabilização da política do turismo sustentável.  

Considerando o termo turismo sustentável, cabe-nos esclarecer conceitos 

pertinentes aos fatores sociais, políticos, econômicos e ambientais. Melhor, 

esclarecer o real significado nas áreas de estudo propostos para esse fim.   

Nessa discussão, cabe-nos evidenciar De La Torre (1992, p. 24), quando 

enfatiza o turismo constituir em um    

 

Fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de 
indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivo de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência 
habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem 
remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, 
econômica e cultural. 
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As palavras do autor levam-nos à compreensão de que a atividade turística 

relaciona-se com o deslocamento de pessoas ou até grupos motivados por diversas 

razões, sendo as recreacionais, em busca de descanso, interesses culturais e 

saúde. Sob essa perspectiva, verifica-se que a saída é para um local que não o 

habitual, assim estimulando as relações sociais, econômicas e culturais das 

destinações, pois os turistas, nesse caso específico, não exercem qualquer atividade 

de ordem lucrativa. 

Para Bramwell (2001), os representantes do poder público das destinações 

dispõem de instrumentos que poderão tornar viável a política do turismo sustentado. 

Segundo esse autor, com referência aos instrumentos, podem-se considerar as 

seguintes medidas: zoneamento para controle do desenvolvimento da atividade 

turística, ou ainda limitar ou restringir o acesso de visitantes a áreas dotadas de 

sensibilidade; difundir códigos de condutas da atividade turística, para despertar um 

comportamento adequado; infligir taxas para o uso de energia, coleta de e 

tratamento do lixo visando a que as empresas de turismo economizem recursos 

escassos, bem como reduzam a poluição; disponibilizar infraestrutura de 

administração de tráfego, para a redução de congestionamento, evitando possível 

poluição em áreas turísticas. Os instrumentos acima sugestionados para o turismo 

sustentável devem ser reconhecidos como intervenções governamentais, no sentido 

de evitar o pior na destinação. 

Sendo assim, a adoção de uma política pública para o turismo sustentável 

que não esteja pautada em instrumentos necessários, terá, na prática, perdas 

irreparáveis para a conquista do desenvolvimento da atividade turística com 

sustentabilidade.  

Eis que, com base na afirmativa dos instrumentos defendidos por Bramwell 

(2001), na seqüência, serão apresentados o conceito e os princípios para o 

desenvolvimento do turismo sustentável, de acordo com a OMT (2003). 

O conceito para o turismo sustentável, defendido pela OMT (2003, p. 24), 

consiste em afirmar que o desenvolvimento da atividade turística com 

sustentabilidade deverá suprir as necessidades dos turistas e das destinações 

receptoras na atualidade, e, da mesma forma, proteger e ampliar as oportunidades 

que estão por vir. O turismo sustentável passa a ser percebido como guia favorável 

ao gerenciamento “de todos os recursos, de tal forma que as necessidades 

econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção 
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da integridade cultural, [...] da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a 

vida” (Figura 6), a seguir.  

 

 

Figura 6: Princípios para o desenvolvimento do turismo sustentável 

Fonte: OMT (2003, p. 24) 
 

 

Diante da (Figura 6), pode-se constatar os cinco princípios, que, de acordo 

com a organização proponente, podem estimular o desenvolvimento sustentável do 

turismo, no entanto as destinações necessitam dispor de potencialidade para esse 

fim. Além disso, verificamos que esses princípios produzem as orientações 

necessárias para que o turismo possa estar conduzindo o gerenciamento dos 

recursos para o funcionamento do processo turístico. No entanto, é importante 

lembrar, que os princípios sugeridos resumem-se em cinco regras gerais, a saber: 

conservação dos atrativos potenciais, planejamento sistêmico, melhora da qualidade 

ambiental, qualidade do produto turístico e equidade dos benefícios. 

Em vista disso, tem-se como hipótese que a atividade turística sustentável 

deva levar em consideração a definição proposta no Relatório de Brundtland, 

conforme afirma Swarbrooke (2000, p. 19): o turismo deve satisfazer todas as 
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necessidades dos turistas na atualidade, bem como “da indústria do turismo e das 

comunidades locais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

satisfazerem suas próprias necessidades”.      

Nesse contexto, evidencia-se Antunes (2006, p. 217), quando enfatiza que ao 

conceituarmos sustentabilidade devemos levar em consideração ao meio ambiente  

“os sistemas econômicos e, principalmente, os indivíduos. Por isso, o turismo 

sustentável exige intervenção e planejamento para que ocorra um crescimento 

econômico, cultural e ecológico de forma equilibrada e mais igualitária”. 

Na seqüência, analisa-se o conceito de turismo pelo viés da economia, bem 

como as atividades que acabam estimuladas nas áreas em que haja o 

desenvolvimento da atividade turística.  

Para Lage (2000, p.170), o turismo constitui-se em “um conjunto de atividades 

econômicas diversas, que englobam os transportes, os meios de hospedagem, os 

agenciamentos de viagens e as práticas de lazer, além de outras tantas ações 

mercadológicas”, pois resultam na produção de riquezas e acabam contribuindo 

para a geração de empregos nas destinações turísticas.  

De acordo com Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p. 23), o turismo é 

considerado um “composto de atividades, serviços e setores que proporcionam uma 

experiência de viagem: estabelecimentos de transportes, hospedagem, alimentação, 

compras, entretenimento, locais para atividades e outros serviços de hospitalidade 

disponível” nas destinações, atendendo a turistas ou grupos que estejam em viagem 

para longe de sua residência fixa. Sendo assim, a atividade turística reúne uma série 

de necessidades por parte dos prestadores de serviços para os visitantes.  

A partir de então, o turismo resulta na soma dos serviços prestados pelas de 

viagens, rede hoteleira, meios de transporte, bem como todos os demais 

componentes que atendam a todas as necessidades e aos desejos dos turistas com 

o turismo, dessa forma contribuindo para a geração de empregos, incrementando a 

economia do destino. 

Entre os diversos conceitos propostos para o turismo, entende-se que a 

atividade turística, sob essa ótica, torna-se um elemento imprescindível para a vida 

social e econômica das destinações. Sob essa perspectiva, Beni (2000, p.168-169) 

descreve que o turismo: 

[...] reflete as aspirações legítimas das pessoas no sentido de desfrutar de 
novos lugares, assimilar culturas diferentes, beneficiar-se de atividades ou 
descansar longe do local habitual de residência ou de trabalho. É também 
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um importante valor econômico de muitas áreas e cidades da comunidade e 
tem uma contribuição especial a fazer a coesão econômica e social das 
regiões periféricas. 

 

Na perspectiva sociológica, Krippendorf (2001) faz referência ao turismo como 

um efeito terapêutico para os seres humanos, pois exerce um papel de duplicidade 

para a sociedade, mundialmente: age como um estabilizador sobre os indivíduos, a 

sociedade e a economia. 

Nessa discussão, ressalta-se a constatação de que o turismo colabora no 

sentido de possibilitar benefícios de ordem emocional aos seres humanos, conforme 

estudos dos sociólogos da Comission Consultative pour le Turisme de Berna, 

realizados em 1979. 

Nessa conjuntura, as experiências humanas relacionadas com suas 

manifestações, nas palavras de Andrade (1999, p. 71), constituem-se em “fator 

cultural, mas por coerência e respeito às finalidades que são meios classificatórios 

do turismo, a expressão turismo cultural possui conotação restritiva”, no sentido de 

abranger, com exclusividade, atividades que os turistas executam ao realizarem 

deslocamentos com o intuito de satisfazer seus objetivos que culminem para a 

obtenção e aprazimento de emoções artísticas, científicas, de formação e de 

informação, decorrentes dos vários ramos disponíveis das riquezas provenientes da 

inteligência e criatividade da espécie humana.  

Outra conceituação evidencia que sustentabilidade está restritamente 

vinculada “a meio ambiente”.  

Nessa perspectiva, evidencia-se na seqüência o estudo relativo às 

conferências, que se tornaram uma âncora para a conscientização da 

conservação/preservação5 do meio ambiente, pois nele, estão os recursos que são 

utilizados para a promoção do turismo.  

Mencionam-se inicialmente duas conferências realizadas na década de 70. 

No ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia, foi realizado a ECO –72, estimulada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Essa conferência, segundo Pelegrini Filho, 

(1997, p. 23), “constitui um marco dos primeiros tempos da conscientização, em 

                                                 

5 Nas palavras de Pires (2003), conceitua-se distintamente a conservação/preservação. A 
conservação relaciona-se ao uso de maneira equilibrada, bem como auto-sustentável os atrativos 
naturais. Já, a preservação constitui-se na proteção de áreas com potencialidade de recursos 
naturais que se caracterizam como patrimônio ecológico ou paisagístico. Nesse caso é 
terminantemente proibida a interferência humana nesse local. 
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nível mundial, dos problemas surgidos com acentuada degradação do meio 

ambiente”. Outra discussão desse tema refere-se à Primeira Conferência 

Intergovernamental em Educação Ambiental6, realizada em Tbilisi, de 14 a 26 de 

outubro de 1977, na Geórgia e CEI – Comunidade de Estados Independentes. Esse 

evento despertou para a compreensão da necessidade do estabelecimento de 

ajustes com a realidade emergente, acabando por constituir-se em recomendações 

essenciais e elementos para os demais feitos sobre Educação Ambiental. 

Em face do presente desafio, considerando essa perspectiva, admite-se que o 

turismo, como uma atividade, poderá reproduzir ou transformar um determinado 

espaço. Assim, Yázigi (1999) faz referência a que o turismo pode atribuir valor a 

uma paisagem em detrimento do interesse que ela representa.  

A Segunda Conferência em Defesa do Meio Ambiente, mundialmente, é 

conhecida como ECO 927, ou ainda, como Conferência da Terra, realizada no Rio de 

Janeiro, em junho de 1992, tendo como objetivo orientar os países participantes a 

tomarem medidas, essenciais e imprescindíveis ao meio ambiente e para o 

desenvolvimento em nível global8. Como estratégia, adotou-se, a partir de então, o 

                                                 

6 A organização da Conferência foi de responsabilidade da UNESCO e teve total apoio do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PENUMA). Foram propostas 41 recomendações a todos 
os países-membros, a fim de estabelecer que a sociedade contemporânea viva em harmonia com o 
meio que lhe cerca. A recomendação número 2 estabeleceu quatro aspectos relevantes: 
consciência: orientar e instruir os grupos sociais, bem como todos os indivíduos a estabelecer um 
convívio harmônico com o meio; conhecimento: instruir os grupos sociais e os indivíduos para 
entenderem e compreenderem os problemas que aparecem e comprometem o meio ambiente; 
comportamento: estimular nos indivíduos e nos grupos sociais o sentido de valores, a fim de 
despertar seu empenho ativo na proteção do meio ambiente em que está inserido; habilidades: 
possibilitar a resolução dos problemas que pudessem afetar o meio ambiente pelos indivíduos 
pertencentes a esse meio, bem como os grupos sociais nele inseridos; participação: possibilitar que 
os indivíduos, juntamente com grupos sociais, exerçam todas as tarefas que objetivem a resolução 
dos problemas ambientais (SÁ, [entre 1997-2000], p.12-13). 
7 Em análise aos 40 (quarenta) capítulos da agenda 21, mencionamos somente 2: o capítulo 2, item 
2.2, da Cooperação Internacional para acelerar o Desenvolvimento Sustentável dos Países em 
desenvolvimento e Políticas Internas, foi estabelecido: Tanto as políticas dos países individuais como 
as relações econômicas internacionais têm grande relevância para o desenvolvimento sustentável. 
[...] com políticas firmes no plano nacional. A ausência de qualquer dessas exigências determinará o 
fracasso do desenvolvimento sustentável (CONFERÊNCIA..., 2001, p. 7). No capítulo 13, item 13.24, 
caberá aos governos: O setor privado e as comunidades locais, em comparação com os governos 
nacionais, devem promover o desenvolvimento da infra-estrutura local, inclusive de redes de 
comunicação e de projetos hidrelétricos em escala mínima ou pequena, com o objetivo de apoiar 
familiares e o acesso aos mercados (CONFERÊNCIA..., 2001, p. 97).  
8 Na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-92), houve o 
reconhecimento de uma crise ambiental global que afeta toda a sociedade humana, nesse momento 
constatava-se os seguintes índices alarmantes: desflorestamentos, desertificação, perda da 
biodiversidade, poluição em todas as suas manifestações e alterações climáticas preocupantes, bem 
como problemas sociais e econômicos: desemprego, pobreza, miséria, violência, outros. 
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Desenvolvimento Sustentável9, proposto como uma alternativa de desenvolvimento 

que tivesse a capacidade de estabelecer a compatibilização das atividades sociais, 

econômicas, bem como primar pela defesa do meio ambiente, assim, possibilitando 

que as futuras gerações possam ser sustentáveis, na argüição de Dias (2000).   

Observa-se ainda que, na década de 90, segundo Theobald (2001, p. 188), a 

realização da conferência, denominada de Globo 92, estabeleceu como objetivo: 

encontrar soluções práticas para as ameaças ao ambiente, inclusive as provocadas 

pelo turismo, ou seja, o turismo deverá permitir “uma articulação maior das questões 

e das opções, para que o conceito de desenvolvimento sustentável deixe de ser uma 

disposição de espírito e se torne uma realidade física e econômica”. 

Dada à dimensão que adquire o desenvolvimento sustentável, procede-se 

inicialmente com as palavras de Beni (1998, p. 61), quando o autor afirma: pode-se 

aliar a essa dimensão, o conceito para turismo sustentável, tendo em vista estar 

além de preocupações, pois para esse intuito torna-se necessário a “conservação e 

manejo do meio ambiente e recursos naturais, incluindo os aspectos de 

comercialização, marketing, qualidade, produtividade e competitividade dos bens e 

serviços turísticos”, procedentes do fenômeno turístico. 

A partir das argumentações dos estudiosos da área, De La Torre (1992), 

Pelegrini Filho, (1997), Yázigi (1999), Beni, Dias e Lage (2000), Krippendorf e 

Theobald (2001) e Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002), neste estudo, será adotado 

o conceito para o turismo, dada a complexidade, o proposto pela Organização 

Mundial de Turismo (OMT) que assim o define:  

 

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas 
viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 
período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou 
outras (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO 2001, p. 38).      

 

 Certamente, as análises dos conceitos sobre o turismo, remetem-nos às 

origens da espécie humana, ou seja, do homem, o qual se deslocava, por várias 

razões, para lugares diferentes. Em vista disso, com o findar da Segunda Guerra 

Mundial, inúmeros fatores de ordem econômica, como os meios de transportes, 

comunicação e social, proporcionaram momentos de lazer aos indivíduos, 

                                                 

9
 O grifo no texto foi inserido pela autora. 
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consolidando o turismo como uma atividade econômica mundialmente10.    

Assim, para que se possa almejar a sustentabilidade turística no mundo, a 

sociedade humana deverá reconhecer e adotar as seguintes experiências:  

 

1 - Cultura sustentável - [...] baseia-se em princípios que facilitam a adoção 
de estilos de vida sustentáveis e que formam processo cultural e 
civilizacional, exigindo visão de mundo com idéias, valores, conhecimento e 
comportamento ecologizados. 
2 - Valores humanos e consumo sustentável – Para alcançar padrões 
sustentáveis de consumo são necessárias atitudes baseadas em princípios  
e valores ético-ecológicos. 
3 - Gestão de desenvolvimento sustentável - Os procedimentos e métodos 
de gerenciamento ambiental democráticos e participativos, baseados em 
direitos e responsabilidades, são parte integrante da política e da cultura 
ambiental.[...] 
4 - Saúde ambiental - [...] influencia direta e indiretamente a saúde individual 
e coletiva e precisa ser tratada preventivamente, para reduzir os custos de 
reparação aos danos. 
5 – Segurança - [...] ambiental ajuda a desmilitarizar e a ecologizar o 
conceito e as práticas da segurança pública. 
6 – Cidades - [...] são ecossistemas que dependem de fluxos de energia, 
alimentos e materiais dos ecossistemas naturais.[...]  
7 – Educação - O aprendizado para a sustentabilidade é parte da formação 
de pessoas capacitadas para viver no século XXI e para prover condições 
para a vida das futuras gerações. 
8 – Informação - Os instrumentos do saber, do conhecimento e da 
informação são valiosos para serem desenvolvidos e aplicados nas políticas 
ambientais e de desenvolvimento. [...] 
9 - Instrumentos regulatórios – A regulação da atividade humana por meio 
de incentivos econômicos, do ordenamento territorial e das licenças e 
autorizações por parte  dos governos é parte da caixa de ferramentas do 
gestor ambiental e do desenvolvimento sustentável (RIBEIRO, 2000, p. 105-
106). 

 

Pelo exposto, pode-se concluir que as referidas experiências se traduzem em 

elementos indispensáveis, para a consolidação do desenvolvimento sustentável das 

nações.  Por fim, tornam-se imprescindíveis ações urgentes que objetivem o 

equilíbrio dos recursos que alimentam os seres humanos, bem como aqueles que 

são essenciais para o desenvolvimento do turismo. 

Segundo a Our Common Future (O Nosso Futuro Comum), Comissão 

Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento, aferido no Manual de Municipalização 

do Turismo, a OMT - Organização Mundial de Turismo, defende a dinamicidade do 

processo de desenvolvimento sustentável, pois este: 

                                                 

10 Em ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO (2001, p. 4-32) pode-se aprofundar a questão com 
os seguintes temas: evolução do turismo internacional, importância do turismo na economia, as 
principais regiões receptoras e emissoras de turistas no mundo, as tendências regionais do turismo 
internacional e os novos objetivos do setor turístico no mundo. 


