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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa realizada com o intuito de investigar o 

comportamento socioambiental dos alunos do curso de turismo e discutir a abordagem de 

temas relacionados ao meio ambiente no curso superior em turismo e sua consequente 

influência na formação do bacharel em turismo. Para a construção deste estudo, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica que buscou considerar a evolução da preocupação com a questão 

ambiental, desde a Revolução Industrial, passando pela eclosão da mobilização ambientalista 

na década de 1970, até os dias de hoje. Tais fatos acabaram por gerar o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que viria propor mudanças significativas nos padrões de 

comportamento e consumo. O turismo se insere no contexto da preocupação ambiental por ser 

um fenômeno econômico e social capaz de gerar impactos sobre o meio. Por isso, apropria-se 

do conceito de sustentabilidade para a construção do conceito de turismo sustentável, mais 

responsável e comprometido com a geração de efeitos positivos. Em seguida foi realizada 

pesquisa de campo que buscou investigar os hábitos e conceitos relacionados à 

responsabilidade socioambiental dos alunos do Curso de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense com o intuito de gerar dados para a discussão sobre a importância da abordagem 

de temas relacionados ao meio ambiente durante o curso superior em turismo. Tal abordagem 

poderia, então, contribuir com a formação de profissionais mais conscientes e preparados para 

promover o turismo de acordo com os princípios da sustentabilidade.  

 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Turismo; Turismo Sustentável; Bacharel em Turismo; 

Desenvolvimento Sustentável.  
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ABSTRACT 
 
 

This present paper consists of a survey realized to investigate the socio-environmental behavior of 

the students of tourism from the Universidade Federal Fluminense and discussing the 

approach of themes concerning the environment in the university tourism course and its 

influence in the formation of the bachelor in tourism. To develop this paper, it has been realized a 

bibliographic research, that considered the evolution of the environmental awareness, since 

the Industrial Revolution going through the environmental mobilization in the 70’s, until the 

present days. Those facts were important to the creation of the idea of sustainable 

development. This idea proposed significant changes in consumption behavior. The tourism 

goes inside these environmental issues because it’s an economic and social phenomenon able 

to cause impacts on the environment. That’s why tourism uses the idea of sustainable 

development to create the definition of sustainable tourism, more concerned about those 

impacts. After that, it has been realized a survey to investigate habits and conceptions related 

to environmental responsibility from the Universidade Federal Fluminense tourism students in 

order to create data and make possible the discussion about the importance of the approach of 

environment no university tourism course. It’s an effort to enable the students to be more 

concerned and prepared professionals, and promote the tourism according to the principles of 

sustainability.   

 

Key-words: Environment; Tourism; Sustainable Tourism; Bachelor in Tourism; Sustainable 

Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Atualmente tornam-se cada vez mais comuns as evidências de que precisamos nos 

atentar às questões ambientais. São catástrofes naturais, mudanças climáticas, acidentes 

ambientais entre outras ocorrências que nos indicam que devemos modificar nossa relação 

com a natureza, reinventando padrões de consumo e comportamento para que sejam menos 

agressivos ao meio. Torna-se também evidente que é preciso criar limites para a relação de 

consumo e de transformação imposta à natureza.  

Ao longo dos anos, estabelecemos relações cada vez mais estreitas com a natureza e 

com os outros seres humanos em busca de nossa sobrevivência. Essas relações provocaram 

profundas transformações nos ambientes naturais, como a mudança de curso de rios, 

deslocamento de montanhas, devastação de florestas para plantio e agricultura entre outros. 

Somam-se os avanços tecnológicos, que propiciam a produção de resíduos e o despejo 

inadequado dos mesmos em ambientes naturais, promovendo a destruição destes ambientes.  

Nesse contexto insere-se o turismo, mostrando-se, assim como outras atividades 

econômicas, capaz de transformar a natureza, apropriando-se de espaços naturais, gerando a 

necessidade de construir instalações de infraestrutura turística e estimulando a utilização de 

meios de transporte que constituem um significativo fator de poluição atmosférica.  

O turismo é capaz de produzir diversos efeitos – positivos ou negativos – nas 

comunidades e nos centros receptores, e é comum encontrarmos pesquisas sobre a influência 

econômica do turismo em determinadas localidades, que abordam, por exemplo, a capacidade 

de gerar divisas, o efeito multiplicador dos gastos dos turistas, a capacidade de gerar 

empregos e de promover o desenvolvimento local (CASASOLA, 2003). 

Contudo, sem descartar a importância de tais estudos, é preciso considerar que a 

atividade turística produz também efeitos sobre aspectos ambientais, sociais e culturais que 

devem ser igualmente estudados e medidos.  
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Embora os notáveis avanços no campo do planejamento turístico, ainda é raro 

observarmos no turismo a primazia pelo planejamento detalhado da atividade e suas possíveis 

consequências. O anseio por retorno financeiro em curto prazo promove o desenvolvimento 

da atividade turística de forma mal planejada e nem sempre acompanhado de estudo 

adequado. Priorizando o desenvolvimento financeiro, acaba-se por esquecer que mesmo um 

projeto financeiramente rentável – o que aparentemente pode ser bom a uma localidade – ele 

pode ser prejudicial para a população envolvida e para o ambiente onde se instala 

(CASASOLA, 2003). 

Entendemos o meio ambiente em seu sentido mais amplo, como será abordado no 

capítulo seguinte. Compreendemos o turismo como agente transformador, que emerge de uma 

sociedade industrial, que preza pelo desenvolvimento econômico em detrimento da 

preservação ambiental, mas que precisa se adaptar às novas demandas da sociedade visto o 

crescente movimento por hábitos mais socioambientalmente responsáveis. 

A discussão sobre turismo sustentável aliado ao desenvolvimento socioambiental 

envolve as comunidades receptoras, o meio acadêmico e gera a necessidade de abordar o 

turismo sustentável de forma interdisciplinar, devido a sua complexidade.  Essa abordagem 

interdisciplinar vai basear a construção dos estudos para o planejamento turístico, uma vez 

que este deve aliar-se a outros projetos de desenvolvimento com vistas a promover melhorias 

econômicas, sociais e ambientais para a região por meio do desenvolvimento adequado da 

atividade turística (DOS ANJOS; DOS ANJOS; RADOS, 2010). 

A atividade turística possui inúmeras vantagens se comparadas às atividades 

industriais quando o objetivo é o desenvolvimento sustentável. Dentre elas estão: a 

priorização de pequenas e médias empresas como pousadas familiares e agências de turismo 

locais e a possibilidade da participação da comunidade local no desenvolvimento da 

sociedade, mesmo as classes menos favorecidas, visto que há uma grande necessidade de mão 

de obra (BRASIL, 2007). 

Com o desenvolvimento da atividade turística em regiões menos favorecidas, o 

turismo pode contribuir para a diminuição da disparidade de renda entre as regiões. No Brasil, 

as regiões com maior concentração de população excluída e abaixo do nível de pobreza, como 

Norte e Nordeste, possuem também grande potencial turístico e possibilidade de se trabalhar a 

atividade de maneira a incluir e beneficiar essa população (BRASIL, 2007).  

Essas informações evidenciam a relevância do turismo enquanto atividade promotora 

de bem-estar social e da necessidade de estudos apropriados para a execução de projetos 

turísticos, bem como a formação de profissionais capacitados e sensibilizados que 
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contribuirão para o desenvolvimento de projetos que não priorizem a rentabilidade financeira 

em detrimento da preservação ambiental.  

O desenvolvimento do turismo sustentável vem ganhando importância devido à 

relevância dos impactos que o turismo causa na vida das pessoas e nos seus locais de 

vivência. A procura da sustentabilidade surge como desafio relacionado à busca do equilíbrio 

entre a conservação ambiental e cultural, a viabilidade econômica e a justiça social (DOS 

ANJOS; DOS ANJOS; RADOS, 2010).  

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é investigar o comprometimento 

socioambiental dos alunos do curso de turismo, com o intuito de propor sugestões que 

contribuam com o desenvolvimento sustentável do turismo. Além deste, temos alguns 

objetivos específicos a serem alcançados: 

• Discutir a problemática ambiental e sua evolução histórica em contexto mundial e 

nacional; 

• Citar os acontecimentos históricos que fomentaram as discussões sobre a problemática 

ambiental; 

• Analisar as origens do conceito de sustentabilidade e os acontecimentos que levaram a 

necessidade de criação do conceito; 

• Relacionar turismo, meio ambiente e desenvolvimento sustentável; 

• Discutir a importância de se abordar a problemática ambiental nos cursos superiores de 

Turismo; 

Para o alcance dos objetivos supracitados foi realizada uma pesquisa exploratória, com 

vistas a proporcionar familiaridade com o tema e estabelecer hipóteses para as ocorrências, 

constituída de duas etapas.  

Na primeira etapa foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em documentos, 

artigos científicos e livros com o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à obtenção da proposta almejada por este trabalho.  

A segunda etapa foi constituída de uma pesquisa de campo do tipo descritiva de 

motivação para obter dados qualitativos. Para obtenção destes dados foram aplicados os 

questionários nos alunos do curso de turismo da Universidade Federal Fluminense. O 

instrumento de coleta de dados é composto de perguntas relacionadas à comportamento 

socioambientalmente responsável e possui três partes, sendo a primeira de identificação do 

questionário, a segunda de identificação do perfil do aluno e a terceira de aplicação de  
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perguntas sobre o conteúdo da pesquisa. A análise dos dados foi feita à luz do referencial 

teórico, com base nos princípios do turismo sustentável.   

A motivação para a realização desta pesquisa surgiu do interesse em analisar a relação 

entre turismo, meio ambiente, turismo sustentável e o papel dos bacharéis em turismo nessa 

relação, assim como investigar os acontecimentos históricos que conduziram as tendências do 

pensamento ambientalista e as mudanças no padrão de comportamento das sociedades. Acima 

de tudo, de promover o turismo como atividade promotora de bem-estar social e de aliado na 

preservação ambiental. 

O papel do turismólogo nesta relação de interação com o meio ambiente é de extrema 

importância uma vez que seu comportamento pode ser determinante no desenvolvimento 

sustentável ou não, do turismo. Assim sendo, se faz necessário avaliar o quanto os futuros 

bacharéis em turismo estão sensibilizados acerca das discussões sobre sustentabilidade em 

nosso dia-a-dia e em algumas situações peculiares da atividade turística. 

Deste modo, o presente estudo procura obter uma visão mais específica acerca da 

temática que envolve o desenvolvimento sustentável da atividade turística, abordando 

diretamente a participação do turismólogo neste processo e tendo em vista a construção de um 

conhecimento que beneficie estudantes e profissionais do turismo, além de servir como 

incentivo para a construção de propostas que garantam formação superior em turismo com 

maior direcionamento às questões ambientais.  

De acordo com Dos Anjos, Dos Anjos e Rados (2010), quando a sociedade como um 

todo, particularmente, os governos e a iniciativa privada percebem os impactos que o turismo 

exerce nas comunidades receptoras, é gerada uma preocupação efetiva acerca da forma de 

desenvolvimento dessa atividade. Diversas ações, então, são elaboradas em direção ao 

planejamento do turismo como alternativa para reduzir tais impactos e, ao mesmo tempo, 

potencializar os lucros obtidos. 

Por isso, entendemos que a problemática a ser debatida neste presente trabalho refere-

se à sensibilização dos bacharéis em turismo e futuros gestores acerca das questões ambientais 

que permeiam as discussões sobre desenvolvimento sustentável do turismo.  

Apesar de acreditarmos que a resposta para esta problemática demanda uma intensa e 

detalhada pesquisa em cursos superiores de turismo por todo o país, pretendemos, com este 

estudo, possibilitar a discussão sobre o tema e incentivar pesquisas que visem aliar a 

percepção socioambiental dos alunos do curso de turismo com o desenvolvimento de projetos 

turísticos sustentáveis, nas diferentes áreas de atuação desses futuros profissionais.  
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Para auxiliar na construção deste trabalho utilizamos a hipótese de que o turismo 

estruturou-se seguindo um modelo de desenvolvimento econômico no qual a natureza é vista 

como fonte de recursos a ser explorada. No entanto, o grau de sensibilização sobre as questões 

ambientais tem aumentado, bem como a necessidade da adoção de um novo modelo de 

desenvolvimento econômico que priorize as questões ambientais.  

O crescente número de eventos como os ocorridos em Estocolmo, em 1972, e no Rio 

de Janeiro, em 1992, até a atual convenção em Copenhague, em 2009, que alcançou grande 

exposição na mídia, além do lançamento de programas como a Agenda 21 são acontecimentos 

que promoveram o desenvolvimento sustentável e o benefício social. Estes eventos entre 

outros fatores podem ser considerados como influenciadores na formação de uma geração 

mais atenta e comprometida com as questões ambientais. 

No segundo capítulo deste trabalho é abordado, primeiramente, o conceito de meio 

ambiente que nos permite compreender a abrangência e complexidade das discussões acerca 

de problemas ambientais e desenvolvimento sustentável. Em seguida, um longo caminho 

percorrido da Revolução Industrial até as primeiras discussões sobre desenvolvimento 

sustentável e como as ações oficiais e não oficiais em prol da preservação ambiental 

evoluíram na história do mundo e do Brasil. Foram abordados os eventos e documentos que 

evidenciam as questões ambientais fundamentais para estabelecer conceitos como o da 

sustentabilidade, bem como as ações sociais que viabilizaram a popularização das questões 

ambientais para além da esfera política e acadêmica.   

O terceiro capítulo evidencia as origens da atividade turística e sua relação com a 

Revolução Industrial e discute os motivos pelos quais houve a popularização das viagens. 

Neste contexto, surgem os problemas ambientais causados pela atividade turística e o 

entrelaçamento do conceito de sustentabilidade com o desenvolvimento do turismo, o que 

torna necessário repensar a forma de praticar turismo e discutir brevemente as atribuições do 

bacharel em turismo.  

O quarto capítulo aborda a questão ambiental no curso superior de turismo e a 

responsabilidade dos turismólogos no planejamento do turismo sustentável. Aborda também o 

conteúdo dos cursos de turismo no Brasil e a importância de determinados assuntos que 

devem ser de conhecimento de um bacharel em turismo, assim como as recomendações do 

código de ética do profissional e a abordagem de educação ambiental nos diferentes níveis 

educacionais.  

Os resultados da pesquisa são trazidos e discutidos também neste capítulo com o 

intuito de verificar algumas características do comportamento dos alunos no que concerne ao 
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comportamento socioambientalmente responsável, avaliando o percentual de concordância ou 

discordância dos alunos com as questões trazidas pelo questionário. A pesquisa também 

intenciona despertar o interesse por pesquisas mais aprofundadas e específicas a respeito do 

perfil do turismólogo e propor iniciativas que contribuam para o aumento da abordagem da 

problemática ambiental nos cursos de turismo, despertando a conscientização dos alunos.    

No quinto capítulo são descritas as considerações finais sobre a pesquisa e 

apresentadas sugestões para tornar mais eficiente a abordagem de turismo e meio ambiente 

nos cursos superiores de turismo.  

Este trabalho está longe de pretender esgotar as discussões acerca do turismo 

sustentável. A cada ano podemos observar o surgimento de avanços no campo do 

conhecimento através de variadas publicações e iniciativas que nos fazem compreender o 

quão complexo e abrangente pode ser a relação entre turismo e meio ambiente. Ensejamos, 

portanto, levantar mais uma questão inerente ao desenvolvimento sustentável do turismo, que 

é papel do turismólogo nesta relação e as características da formação desses profissionais, que 

podem e devem influenciar nesta forma de pensar e agir o turismo do novo tempo. 
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2. A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 

Vivemos a era da tomada de consciência em relação aos problemas ambientais. A 

questão ambiental vem sendo discutida massivamente em escolas, na mídia, nas políticas 

públicas, no meio acadêmico e no mundo empresarial. Tenta-se resgatar a essência dessas 

questões e a priorização da proteção do meio ambiente frente ao desenvolvimento econômico 

adotado por uma sociedade que apesar de ter proporcionado grandes evoluções que 

facilitaram a vida dos seres humanos, tem tido também efeito destrutivo e segregador. Por 

isso, torna-se essencial abordá-las de maneira a encontrar meios e soluções para amenizar os 

efeitos negativos das atividades humanas. 

  

2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Neste estudo, busca-se abordar um conceito ampliado de meio ambiente, que engloba 

além do meio natural, as criações do homem e as relações existentes entre elementos naturais 

e artificiais. Buscando atender a esse objetivo, alguns autores ajudam a construir um conceito 

de meio ambiente, como Reigota (2002, p.14), o qual afirma que meio ambiente é “o lugar 

determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e 

em interação. Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 

históricos e sociais de transformação do meio natural e construído”. 

Para Sachs (apud PIRES, 2010, p. 05) “a noção de meio ambiente inclui o meio 

natural, as tecnoestruturas criadas pelo homem e o meio social. Inclui, portanto, as interações 

entre os elementos naturais e a sociedade humana, ou seja, os domínios ecológico, social, 

econômico e político”. 

Etimologicamente, as palavras que formam o termo meio ambiente indicam, 

respectivamente, o lugar onde se encontram ou movimentam os seres vivos e o que envolve o 

ser vivo, sendo, portanto, um pleonasmo justificável (VALENTI, 1984 apud PIRES, 2010).  
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Esses conceitos nos ajudam a compreender que, embora o termo meio ambiente seja 

mais comumente utilizado para designar o meio ambiente natural, este também pode designar 

o meio ambiente cultural ou artificial, representado pelas criações do homem. Dessa forma, o 

termo meio ambiente, muitas vezes, aparece seguido da adjetivação natural ou artificial. 

Tais conceitos também mostram que a discussão sobre a problemática ambiental não 

pode estar restrita ao meio ambiente natural. A respeito disto, Pinto (1998, p. 11) afirma que 

“tal noção, por sua singeleza e imprecisão técnica, não satisfaz, nem atende à grandeza do 

tema, porquanto arreda o fator preponderante, representado pela atuação humana.”  

A conceituação de meio ambiente também não pode estar dissociada do ser humano. 

Nós, seres humanos, também estamos inseridos no meio ambiente e sofremos as 

consequências dos maus-tratos direcionados ao mesmo, assim como somos os principais 

causadores, pois, o homem e o meio ambiente formam um todo indivisível (XAVIER, 2003, 

p. 72).  

Na busca pelo desenvolvimento, o homem estabeleceu uma relação de exploração 

intensa com a natureza para obter recursos que atenderiam suas necessidades. No entanto, 

essa busca causa modificações por vezes danosas e irreversíveis nos ambientes naturais. A 

degradação do meio ambiente oriunda desta relação imprudente traz-nos novos desafios a 

serem enfrentados, dentre eles, o desaparecimento ou degradação de ambientes naturais e o 

aumento da disparidade social.  

De acordo com Gonçalves (2004, p. 25), construindo seu pensamento sob a ótica de 

Leff, a problemática ambiental é refletida nas altas taxas de poluição e degradação do meio e 

na crise dos recursos naturais, energéticos e alimentares, advinda da “crise de civilização”, 

nas últimas décadas do século XX.   

 

Essa crise tem sido explicada a partir de diversas perspectivas ideológicas: por um 
lado é resultante das pressões exercidas pelo crescimento populacional sobre os 
limitados recursos do planeta; por outro é interpretada como efeito da acumulação 
de capital e da maximização da taxa de lucro no curto prazo, que conduzem a 
padrões tecnológicos que vêm esgotando as reservas naturais e afetando 
sensivelmente as condições do meio ambiente (GONÇALVES, 2004, p. 25). 

 

Temos acompanhado constantemente diversos acontecimentos que nos fazem perceber 

as evidências do aquecimento global e suas consequências. De acordo com matéria publicada 

na Revista Veja1, cientistas de todo o mundo afirmam que o planeta está se aquecendo, e que 

                                                
1  PREVISÕES. Veja Online, 7 maio 2008. Disponível em <http://veja.abril.com.br/acervodigital/> Acesso em 2 
set 2009  
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tal aquecimento não faz parte de um ciclo natural, mas sim causado pelo atual estágio de 

civilização humana, dominado pela atividade industrial e de consumo. Mesmo o processo 

natural de decomposição das florestas, o aumento na atividade solar e as erupções vulcânicas 

não são capazes de produzir transformações na mesma velocidade das atividades humanas.  

Nesse contexto, é emergencial a necessidade de se discutir as questões ambientais, 

visto que os efeitos causados pela ação do homem passam a se voltar contra ele próprio, 

ameaçando sua existência, conforme destaca Neimam (1991) citado por Pinto (1998, p.10):        

 

Vivemos atualmente uma época de grandes preocupações ecológicas. Isto porque 
estamos diante de um quadro de degradação ambiental tão grande que já existe 
ameaça para a própria continuidade da vida em nosso planeta. Ao longo de sua 
historia evolutiva, o homem tem sido o maior responsável pela destruição da 
natureza, mas nunca chegamos tão longe. A poluição, os desmatamentos, a 
exploração irracional dos recursos naturais, a degradação dos solos agriculturáveis 
e outras agressões, atingiram, no ultimo século, níveis inadmissíveis.  

  

Atualmente, o desenvolvimento depende da energia, e grande parte da produção de 

energia depende de carvão, petróleo e gás natural que, quando queimados, emitem, em forma 

de gás, o carbono que estava acumulado no subsolo. Isso não significa que devemos prezar 

pelo prejuízo econômico em benefício das causas ambientais, mas sim que é preciso conciliar 

o crescimento e desenvolvimento econômico com alternativas de proteção ao meio ambiente.  

A partir dessa observação, surge a necessidade de se rever as formas de 

desenvolvimento econômico e social e substituí-las por métodos menos poluentes, 

fortalecendo as discussões acerca da sustentabilidade que preza por tecnologias mais limpas e 

racionalização de recursos naturais. Os investimentos em sustentabilidade passam a ser 

evidenciados e proporcionam às empresas benefícios econômicos com a utilização sustentável 

dos recursos.  

Todas as informações supracitadas levaram a sociedade a iniciar uma nova fase de 

discussões acerca de um modelo de desenvolvimento mais consciente e menos poluente, que 

busque minimizar os impactos do desenvolvimento e da industrialização: o desenvolvimento 

sustentável. 

Para Leff (2008, p. 97), a crise ambiental faz sua entrada na história contemporânea 

marcando os limites da racionalidade econômica e representando um ponto de inflexão da 

história que leva à reflexão sobre o saber e o sentido da vida que orientam o desenvolvimento 

sustentável. É necessário, portanto, analisar como se deu essa evolução do pensamento 

ambientalista. 
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2.2. BREVE HISTÓRICO DA PREOCUPAÇÃO COM A QUESTÃO AMBIENTAL  

 

O peso adquirido pelas discussões sobre questões ambientais em âmbito mundial vem 

acompanhado pelo profundo questionamento acerca das características, da constituição e da 

forma de organização da sociedade urbana e industrial, bem como a maneira como esta se 

relaciona com o meio ambiente.  

Para compreendermos a situação atual em que estamos inseridos, relacionada à 

economia, formas de produção, hábitos de consumo e até mesmo a origem da preocupação 

com as questões ambientais, precisamos retomar às origens do modelo de sociedade que 

vivemos.  

O processo de industrialização que ocorreu nas cidades a partir da Revolução 

Industrial, no final do século XVIII, provocou profundas mudanças no âmbito social, 

econômico e ambiental na organização das cidades e nas relações de produção e consumo. Foi 

dado início a uma nova perspectiva das relações entre homem e natureza, vinculadas ao 

processo de produção capitalista – baseado no acúmulo de produção e de capital – que 

considerava o homem como um ser à parte em relação à natureza, e esta como meio 

infindável de recursos a serem explorados pelo homem (RIBEIRO, 1998). 

A Revolução Industrial, definida por Hobsbawn (2003, p. 33) como “uma aceleração 

do crescimento em virtude da transformação econômica e social – e através dela”, ocorreu no 

contexto de uma Inglaterra baseada no intenso acúmulo de capitais e veio acompanhada da 

promessa de prosperidade através do crescimento econômico, geração de riqueza e melhoria 

na qualidade de vida. 

O desenvolvimento deste modo de produção capitalista induziu a sociedade a adotar 

um modelo econômico que objetivasse, primeiramente, a geração de renda a partir da intensa 

exploração do espaço natural e rural e da força de trabalho do homem. Para Gonçalves (1998), 

esta intensa modificação das sociedades urbanas estabeleceu novas formas de dominação 

entre as classes, alterou a estratificação social, as estruturas de poder e redefiniu a visão de 

mundo e, principalmente, os valores, tanto das cidades diretamente afetadas pela 

industrialização como aquelas que se modernizaram reflexamente.   

Com essa nova organização, surgem distintas classes sociais. Uma composta pelos 

empresários, possuidores do capital, prédios, máquinas, matérias-primas e dos bens 

produzidos. Outra composta pelos operários, trabalhadores assalariados que vendem sua força 

de trabalho. A desqualificação do trabalho artesanal causada pela industrialização dos meios 
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de produção fez com que os artesãos baixassem seus salários constantemente. Com o tempo, 

não resistiam e migravam também para as funções industriais (HOBSBAWN, 2003).  

 

Com a nova tecnologia, tornara-se possível e vantajosa a conversão de toda mão-
de-obra, inclusive a escrava, em força de trabalho assalariado, e fizera-se necessário 
operar urgentemente essa conversão para liquidar as formas de produção artesanal, 
ainda sobreviventes em todo o mundo, a fim de atribuir novas funções aos 
trabalhadores (RIBEIRO, 1998, p.193). 

 
 
Parte dessa transformação se manifestou através do rápido crescimento populacional 

que gerou profundas transformações na forma de organização das cidades. De acordo com 

Hobsbawm (2003, p. 80), em 1750 só existiam duas cidades da Grã-Bretanha com mais de 

50.000 habitantes. Já em 1851, quase um terço da população total vivia em cidades com mais 

de 50.000 habitantes, em espaços já completamente transfigurados pelo processo industrial 

que trouxe o desenvolvimento a qualquer preço2 conforme descreve o autor: 

 
 

Não era apenas o fato de serem cobertas de fumaça e impregnadas de imundície, 
nem o fato de os serviços públicos básicos – abastecimento de água, esgotos 
sanitários, espaços abertos etc. – não poderem acompanhar a migração maciça de 
pessoas, produzindo assim, sobretudo depois de 1830, epidemias de cólera, febre 
tifóide e o pagamento assustador de tributo constante aos dois grandes grupos de 
assassinos urbanos do séc. XIX – a poluição do ar e das águas, ou as doenças 
respiratórias e intestinais (HOBSBAWM, 2003, p. 81). 

 
 
As fábricas são um dos símbolos mais visíveis da Revolução Industrial. Elas 

modificaram as sociedades de forma definitiva, introduzindo a produção em série de 

mercadorias e alterando as relações de trabalho e a paisagem. Surge um novo cenário 

dominado por chaminés, expelindo rolos de fumaça, e por multidões de trabalhadores, 

marcado também por sério desequilíbrio ambiental.  

Nesse contexto, valorizam-se as casas de campo que os aristocratas passam a adquirir. 

As cidades, malcheirosas e extremamente populosas, tornam-se locais inóspitos e começam a 

incitar nos moradores o desejo de partirem para ambientes naturais, longe das marcas da 

industrialização. A qualidade de vida nas grandes cidades é deteriorada, criando novos valores 

e novas necessidades.  

                                                
2 O termo desenvolvimento a qualquer preço foi proposto durante a primeira Conferência das Nações Unidas 
sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo, no ano de 1972 e refere-se a países subdesenvolvidos em 
processo de industrialização que defendiam o crescimento econômico, ainda que à custa de impactos ambientais. 
Embora a Grã-Bretanha do final do séc. XVIII não pudesse ter sido classificada como em subdesenvolvimento, o 
termo pode ser aplicado para designar tal ritmo desenfreado e não planejamento de desenvolvimento.  
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O caráter imediatista e a expectativa por resultados, característica do período da 

Revolução Industrial e do sistema capitalista, gerou um modelo de desenvolvimento que 

desprezou a importância do planejamento frente ao crescimento acelerado das cidades que se 

inflavam e atraíam os moradores do campo. Esses novos moradores, operários, com salários 

indignos, passavam a amontoar-se em cortiços que passavam a compor a nova configuração 

grandes cidades europeias.  

 
[...] o tipo de industrialização verificado no séc. XVIII era barato e simples e 
porque o país era suficientemente rico e progressista para ficar a salvo das 
ineficiências que poderiam ter atrapalhado economias menos saudáveis. Talvez 
somente uma potência industrial tão afortunada como essa pudesse ter-se dado ao 
luxo daquele desdém pela lógica e pelo planejamento (até mesmo planejamento 
privado), daquela fé na capacidade de vencer empecilhos aos trancos e barrancos, 
que se tornaram tão características da Grã-Bretanha no séc. XIX” (HOBSBAWM, 
2003, p. 38).  

  

Essa visão foi sendo difundida e copiada durante anos. Acreditava-se que o 

crescimento econômico poderia ser ilimitado. A ideia de modernidade e desenvolvimento, 

associada ao sistema capitalista e amplamente popularizada após a Revolução Industrial, 

tornou-se base para a construção das demais cidades e até hoje mostra profundos reflexos nas 

características da organização humana.  

O crescimento econômico foi acompanhado de um processo de excessiva utilização de 

recursos naturais – inclusive os não renováveis – na produção, como matéria-prima e como 

fonte de energia. Em consequência, alcançamos um quadro de degradação ambiental e 

desigualdade social sem precedentes, alarmando a sociedade para a problemática ambiental. 

Os impactos decorrentes deste modelo começam a sinalizar a necessidade de modificação 

nestes paradigmas de desenvolvimento, conforme alerta Guimarães:  

  
 

Vários autores, de longa data, vêm apontando para a falácia do progresso induzido 
por esse modelo de desenvolvimento. Primeiramente em relação às questões 
sociais, já que para a manutenção de sua lógica inerente de acumulação e 
concentração crescente de capitais produz uma, também crescente, desigualdade 
social, tanto em nível social quanto mundial. Portanto, esse desenvolvimento é 
produtor de subdesenvolvimento (GUIMARÃES, 2003, p. 84).  

 
 
 
A partir do final da década de 1960 a humanidade passa a manifestar consciência a 

respeito da intensa exploração dos recursos naturais. Em benefício do desenvolvimento 

econômico, esses recursos eram utilizados de maneira imprudente, pois se acreditava serem 
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inesgotáveis. Os problemas ambientais tornavam-se mais graves e mais visíveis, 

principalmente, nos países desenvolvidos, sendo estes os mais afetados pela industrialização.  

Alguns fatos anteriores a esta tomada de consciência mundial merecem ser destacados, 

pois já indicam a sinalização de alguns estudiosos acerca dos problemas ambientais. Em 1798, 

no início do período de industrialização, o economista inglês, Thomas Robert Malthus, 

publica um estudo já manifestando preocupações com respeito à relação entre o rápido 

crescimento populacional e a escassez de recursos naturais como reflexos do crescimento 

econômico. Em 1864, George Perkins Marsh escreve “Homem e Natureza” também 

manifestando receio a respeito da utilização indiscriminada dos recursos naturais na 

industrialização. Acredita-se que por volta de 1896 já havia estudos sobre gases causadores do 

efeito estufa e sobre mudanças climáticas. No mesmo ano, Svant Arrhenius demonstra o 

efeito estufa em laboratório (TRENTIN, 2010). 

Em 1948, a União Internacional de Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 

(UICN) é criada com o intuito de influenciar a sociedade a adotar práticas de preservação à 

natureza. No mesmo ano, é adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No ano 

seguinte, é realizada a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre Conservação e Utilização dos 

Recursos Naturais, cujo objetivo era analisar a gestão dos recursos naturais em todo o mundo.  

Já na segunda metade do século XX, alguns fatos viriam contribuir para o despertar da 

consciência ecológica e a percepção de que o meio ambiente natural estava sendo seriamente 

danificado, e que esses danos poderiam prejudicar a vida humana.  

No Japão, no final da década de 1950, o fenômeno que ficou conhecido como doença 

de Minamata foi originado de um rápido processo de industrialização pelo qual passava o 

país. Mesmo com o advento das indústrias, fumaça e lixo no país, alguns ainda mantinham o 

hábito de consumir diariamente o que era pescado no mar, como na Baía de Minamata. A 

Chisso Corporation, indústria que havia se instalado em uma vila japonesa, contaminou a 

água do mar com metal, gerando o nascimento de bebês com má formação no cérebro. Uma 

década depois a indústria continuava causando danos à vida das pessoas e animais da região, e 

o fato era visto como problema local (BERNARDES, FERREIRA, 2003). 

 Outros desastres ambientais, como o derramamento de petróleo no norte da França e a 

contaminação de lagos na Suécia, contribuíram para alarmar a população sobre os danos 

causados ao meio ambiente e aumentar o número de manifestações a respeito da utilização 

dos recursos naturais e da preservação do meio ambiente. Em 1962, a bióloga Rachel Carson 

publicou nos Estados Unidos o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), expondo os perigos 

do uso de pesticidas e inseticidas em relação à contaminação do solo e ao envenenamento das 
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pessoas. O uso desses pesticidas foi proibido no país devido à repercussão do livro. Em 1968, 

Garret Hardin publicou The Tragedy of the Commons (A Tragédia dos Bens Comuns), 

conceituando bens comuns como os recursos naturais que não pertencem a nenhum povo ou 

país especificamente, visto o contexto de utilização desordenada e competitiva dos mesmos. 

(BERNARDES, FERREIRA, 2003). 

 No ano de 1968, é criado o Clube de Roma, o qual contribuiu de maneira expressiva 

para a intensificação das discussões sobre desenvolvimento em âmbito mundial, onde 

cientistas, educadores, industriais e gestores públicos se reuniram para chamar a atenção para 

a interdependência existente entre fatores econômicos, políticos, naturais e sociais, a ser 

considerada no estabelecimento de planos de ação. No mesmo ano foi decida pela realização, 

em 1972, da Conferência Mundial do Meio Ambiente, e o lançamento das bases que viriam a 

subsidiar a criação, em 1971, do programa O Homem e a Biosfera (MAB). O objetivo desse 

programa era produzir conhecimento das ciências naturais e sociais que serviriam de base 

para a utilização racional dos recursos da biosfera, melhorando a relação entre o homem e o 

meio e prevendo o que esta utilização poderia causar no futuro. Depois de lançado, o 

programa teve como consequência a criação das Reservas da Biosfera, a partir de 1976. 

Deve-se destacar o surgimento e atuação, a partir da década de 1960, de Organizações 

não governamentais (ONGs) responsáveis por pressionar o poder público e iniciativa privada 

em relação à criação de valores e justiça social e ambiental e popularizar as discussões 

ambientais como a World Wildlife Fund (WWF), criada em 1961 e o Greenpeace, em 1971.   

Na década de 1970, a partir de iniciativas dos países mais desenvolvidos e de reuniões 

especiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), 

popularizam-se conferências e documentos com o intuito de estabelecer estratégias para o 

enfrentamento dos crescentes problemas ambientais. Em 1972, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo, Suécia, viria trazer à tona a conscientização 

mundial a respeito do quadro preocupante que se formava com a intensa degradação do meio 

ambiente. 

Conhecido como ECO-72, o megaevento tornou-se um fórum de discussão sobre as 

diferenças que os países do sul e do norte encontravam ao encarar os problemas ambientais. O 

ponto principal de discussão foi a escassez dos recursos naturais e a redistribuição de renda 

entre todos os países. A Conferência de Estocolmo deu origem às discussões sobre 

desenvolvimento igualitário entre os países e a priorização das questões ambientais, que mais 

tarde viria a se transformar no conceito de desenvolvimento sustentável (DIAS, 2003). 
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Sem a presença dos países socialistas − que boicotaram o evento em solidariedade à 

Alemanha Oriental que teve sua presença barrada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) −, o principal embate do encontro de Estocolmo ocorreu entre os países desenvolvidos 

do hemisfério Norte e os países em subdesenvolvimento do Sul. O Brasil liderava a aliança 

entre os países que eram contrários à limitação no desenvolvimento dos países 

subdesenvolvidos. Estes, por sua vez, não mostraram interesse em adotar práticas de proteção 

ambiental, visto que a prioridade era o desenvolvimento econômico, e que era defendido 

como única solução para a melhoria na qualidade de vida nestes países.   

Durante o evento, foi gerada a Declaração de Estocolmo Sobre Ambiente Humano que 

“versa sobre diversos assuntos, entre eles, liberdade, igualdade, cuidado com os recursos 

naturais, responsabilidade individual e coletiva, desenvolvimento econômico e social e o 

repasse de tecnologia entre os países – dos desenvolvidos para os subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento.”. (TRENTIN, 2003). Esta declaração traz 26 princípios, transcritos no 

quadro abaixo:  

 

Princípios da Declaração de Estocolmo 
Os direitos humanos devem ser defendidos; o apartheid e o colonialismo devem ser 
condenados 
Os recursos naturais devem ser preservados 
A capacidade da Terra de produzir recursos renováveis deve ser mantida 
A fauna e a flora silvestres devem ser preservadas 
Os recursos não renováveis devem ser compartilhados, não esgotados 
A poluição não deve exceder a capacidade do meio ambiente de neutralizá-la 
A poluição danosa aos oceanos deve ser evitada 
O desenvolvimento é necessário à melhoria do meio ambiente 
Os países em desenvolvimento requerem ajuda 
Os países em desenvolvimento necessitam de preços justos para as suas exportações, para 
que realizem a gestão do meio ambiente 
As políticas ambientais não devem comprometer o desenvolvimento 
Os países em desenvolvimento necessitam de recursos para desenvolver medidas de 
proteção ambiental  
É necessário estabelecer um planejamento integrado para o desenvolvimento 
Um planejamento racional deve resolver conflitos entre meio ambiente e desenvolvimento 
Assentamentos humanos devem ser planejados de forma a eliminar problemas ambientais 
Os governos devem planejar suas próprias políticas populacionais de maneira adequada 
As instituições nacionais devem planejar o desenvolvimento dos recursos naturais dos 
Estados 
A ciência e a tecnologia devem ser usadas para melhorar o meio ambiente 
A educação ambiental é essencial 
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Deve-se promover pesquisas ambientais, principalmente em países em desenvolvimento 
Os Estados podem explorar seus recursos como quiserem, desde que não causem danos a 
outros 
Os Estados que sofrerem danos dessa forma devem ser indenizados  
Cada país deve estabelecer suas próprias normas 
Deve haver cooperação em questões internacionais 
Organizações internacionais devem ajudar a melhorar o meio ambiente 
Armas de destruição em massa devem ser eliminadas  

     Figura 1: Princípios da Declaração de Estocolmo 
     Fonte: Elaboração própria com base em Clarke e Timberlake, 1982 apud UNEP, 2002 

 
Esses princípios representam diretrizes que possibilitam o alinhamento entre o 

desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente e o respeito aos direitos 

humanos através da conscientização sobre problemas ambientais, da cooperação entre os 

países e do uso do conhecimento e da tecnologia para o alcance desses objetivos.  

Também resultaram dessa conferência o Plano de Ação Mundial – contendo 109 

recomendações – e o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), que se 

tornou a agência da ONU responsável pela promoção de ações internacionais e nacionais 

relacionadas à proteção do meio ambiente. A Conferência expressou o direito de viver em um 

ambiente saudável e digno, e inspirou ONGs e governos a adotarem mecanismos 

institucionais para garantirem a preservação do meio ambiente.  

No mesmo ano de 1972, o Clube de Roma publica um estudo denominado The limits 

of Growth (Limites do Crescimento) que apontava previsões de “escassez catastrófica dos 

recursos naturais e níveis perigosos de contaminação num prazo de 100 anos. Os alimentos e 

a produção industrial declinariam até o ano de 2010 e, a partir de então, como consequência, 

haveria uma diminuição da população por penúria, falta de alimentos e poluição” (DIAS, 

2003, p. 33). Apesar de ser considerado alarmista, o documento tinha em seu conteúdo 

soluções que apontavam para um desenvolvimento sustentável e conseguiu influenciar a 

opinião pública e gerar debates que trariam alternativas e propostas de desenvolvimento 

respeitando as limitações ambientais (UNEP, 2002). 

Ambos os eventos contribuíram positivamente para o avanço, não só nas discussões, 

como no estabelecimento de práticas que priorizassem a questão ambiental e o 

desenvolvimento dos países. A respeito disso, Dias (2003) sintetiza a importância de tais 

eventos.  

Esses eventos, em particular a publicação do relatório do Clube de Roma e a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, contribuíram 
para que se estabelecessem preocupações normativo-institucionais tanto no âmbito 
da ONU quanto no dos Estados (criação de ministérios, agências e outras 
organizações governamentais incumbidas do meio ambiente e da multiplicação da 
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legislação ambiental), bem como nas organizações financeiras multilaterais (BID e 
Bird, por exemplo), que constituíram assessorias, posteriormente transformadas em 
departamentos, encarregados da questão ambiental (DIAS, 2003, p. 33).  

 
 

Toda esta discussão sobre a problemática ambiental ocorre num contexto da crescente 

desigualdade que se estabelece entre os países dos hemisférios norte e sul. A preocupação 

ambiental ainda soava como modismo, principalmente quando interpretado como luxo dos 

países ricos, para os quais “salvar o verde” poderia ser considerado, visto que já haviam 

solucionado problemas mais graves como atendimento às necessidades básicas da população, 

podendo assim se dedicar a uma causa nobre (GONÇALVES, 2004). A respeito desta 

discussão, ilustram os autores:  

 
 

Não podemos argumentar sobre os problemas ambientais sem destacar a enorme 
desigualdade entre os países dos hemisférios norte e sul, num mundo onde os países 
do norte, embora representem a minoria da população do planeta, absorvem a maior 
parte das melhorias do nível de vida produzidas pelo desenvolvimento cientifico e 
tecnológico, enquanto que milhões de habitantes do sul sofrem com a escassez 
crônica de alimentos (BERNARDES; FERREIRA, 2003, p. 35).   

 
 

Em vista disso, podemos observar alguns conflitos entre os objetivos do Clube de 

Roma e da Conferência de Estocolmo. Um dos pontos marcantes da ECO-72 foi a contestação 

das propostas do Clube de Roma sobre o crescimento zero para os países em 

desenvolvimento. Estabelece-se, então, um entrave entre os países desenvolvidos e os países 

subdesenvolvidos. Enquanto os países desenvolvidos apresentam propostas de limitação do 

crescimento dos países subdesenvolvidos e justificam-se através da necessidade de 

preservação dos recursos naturais, os países subdesenvolvidos adotam uma postura defensiva, 

argumentando que tal proposta serviria para encobrir, com a questão ambiental, o desejo de 

conter o avanço industrial nesses países. A respeito disto, o relatório da Conferência de 

Estocolmo afirma que “a proteção ambiental não pode ser usada como pretexto para que se 

desacelere o crescimento econômico em países emergentes.” (UNEP, 2002, p. 07). 

Nas duas décadas seguintes, aconteceria uma série de eventos que deram 

prosseguimento às discussões iniciadas em Estocolmo, e também trazendo novas 

preocupações. Pode-se dizer que a Conferência de Estocolmo aconteceu em reflexo ao 

contexto sociocultural que caracterizava a década de 1970. Muitas transformações foram 

consequentes a essa conferência, como a adoção de leis ambientais em diversos países, a 

priorização do meio ambiente em agendas nacionais e locais e a ocorrência de conferências 
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em defesa do patrimônio natural e cultural, abordando poluição, alimentação, preservação de 

recursos naturais.                                                                                                                                                                                                                                                        

Um ano após a Conferência de Estocolmo, em 1973, foi elaborado o conceito de 

ecodesenvolvimento, mencionado por Maurice Strong, Secretário Geral da Estocolmo-72. 

Este conceito identifica as possibilidades de um desenvolvimento capaz de gerar bem-estar 

social, a partir das particularidades e anseios das populações locais. Posiciona-se contra a 

imposição do modelo de desenvolvimento dos países ricos ocidentais, baseado na sociedade 

de consumo e defende a necessidade de um modelo de desenvolvimento baseado na 

preservação dos recursos naturais (PORTELA, s/d). 

Outro importante acontecimento datando de 1974 foi a produção da Declaração de 

Cocoyoc, publicada por um simpósio em solo mexicano, organizado pelo PNUMA e pela 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), onde foram 

identificados os principais fatores sociais e econômicos que levam à degradação ambiental. 

Esse documento influenciou na adoção de uma nova atitude por parte dos pensadores 

ambientais e também à produção da “Estratégia Conservação Mundial”, publicada em 1980. 

Ainda no documento, é destacado que o grande desafio do desenvolvimento sustentável 

consiste na distribuição desigual e uso indevido dos recursos. Ainda na década de 1970, as 

mudanças climáticas tornam-se tema central de uma conferência – Conferência Mundial sobre 

o Clima – em Genebra, em que se chegou à conclusão de que a emissão de dióxido de 

carbono causada pelo homem vinha gerando mudanças climáticas perigosas.  

Na década de 1980, os grandes desastres ambientais continuam e o desafio da pobreza 

nos países emergentes torna-se cada vez maior, principalmente nos centros urbanos, que se 

tornam cada vez mais populosos. Ocorre o maior desastre ambiental até o momento, quando 

um reator da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, explode, espalhando uma nuvem 

radioativa pela região. Com o aumento crescente das preocupações ambientais, surgem outros 

importantes encontros internacionais. Em 1980, é criada a World Conservation Strategy – 

WCS (Estratégia de Conservação Mundial), lançado pela UICN, defendendo o planejamento 

em longo prazo e a integração entre os aspectos ecológicos e econômicos.  

Em 1983, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CMMAD), elaborada pela ONU e presidida pela primeira ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtlan, é criada com o objetivo de realizar audiências – com líderes de governo e com a 

população – pelo mundo e produzir relatórios com as conclusões. Em 1987, é publicado o 

relatório denominado “Nosso Futuro Comum” também conhecido como Relatório Brundtlan, 

sendo um dos mais importantes relatórios a respeito de desenvolvimento sustentável e 
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definindo-o como método de gerar desenvolvimento capaz de preservar os recursos para as 

gerações futuras.  Segundo o relatório, a década de 1980 foi marcada pelo retrocesso das 

questões ambientais e as instituições públicas não tinham estrutura para lidar com o 

desenvolvimento sustentável.  

Na mesma década, entra em vigor o Protocolo de Montreal, no qual os países 

signatários se comprometem a reduzir em até 50% os gases causadores do efeito estufa, em 

relação ao ano anterior.  No ano de 1989, é criado o Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC), um grupo de trabalho focado na avaliação científica das mudanças 

climáticas, nos impactos ambientais e encarregado de prever os futuros desafios a serem 

enfrentados, bem como propor soluções.  

Na década de 1990, tornam-se mais frequentes os danos em âmbito natural e social. 

Guerras, derramamento de petróleo causando a contaminação da água e do solo e o apogeu de 

doenças infecciosas foram alguns dos motivos que fizeram emergir, nessa fase, a necessidade 

de se buscar soluções para os problemas ambientais e uma melhor compreensão do conceito 

de sustentabilidade.  

 
 

Vinte anos de estudos permitiram definirem-se situações e indicarem-se soluções 
para problemas ecológicos. Segundo a moderna compreensão da problemática 
ambiental, deve-se considerar o complexo da ecologia como um processo sistêmico 
de interações de todo tipo que ocorrem entre os seres vivos e seus relacionamentos 
com o suporte inorgânico em que se encontram (PELLEGRINI FILHO, 1993, 
p.21).  

 
 
Nessa afirmação, Pellegrini destaca o longo caminho percorrido pelas discussões sobre 

meio ambiente e desenvolvimento. Nesse contexto, em 1992, no Rio de Janeiro, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento retoma assuntos de 

importância mundial, tornando-se uma das maiores e mais importantes reuniões de todos os 

tempos que viria consolidar o termo desenvolvimento sustentável.  Após 20 anos da 

realização da Estocolmo-72, a Rio-92 – ou ECO-92 – concentrou-se em identificar as 

políticas que estariam gerando os efeitos negativos no meio ambiente e em discutir a 

associação entre o desenvolvimento social e econômico e a proteção do meio ambiente.  A 

Rio-92 redireciona as discussões para a preocupação com a qualidade de vida e propicia que o 

desenvolvimento sustentável avance em direção às deliberações em âmbito público e em 

movimentos da organização civil.  

Podemos listar como alguns dos importantes resultados da Rio-92 a Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (contendo 27 princípios); a Agenda 21 – um plano 
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de ação para o meio ambiente e o desenvolvimento no século XXI; duas grandes convenções 

internacionais – a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB); a Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável (CDS); um acordo para negociar uma convenção mundial sobre 

a desertificação e a declaração de Princípios para o Manejo Sustentável de Florestas (UNEP, 

2009).  

Dentre os resultados da Rio-92, anteriormente assinalados, destaca-se a criação da 

Agenda 21, que consiste em um plano de ação para governos e organismos internacionais com 

o objetivo de promover o desenvolvimento considerando aspectos econômicos, sociais e 

ambientais. Em seus 40 capítulos, a Agenda 21 aborda temáticas como combate à pobreza, 

mudança nos padrões de consumo, saúde humana, manejo adequado dos recursos naturais, 

incentivo à participação de grupos de mulheres e indígenas e a viabilidade financeira e 

tecnológica para implementar os programas propostos. A adoção em âmbito nacional e 

regional das propostas da Agenda 21 foi um dos mais significativos resultados da Rio-92 

(UNEP, 2009). 

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, também 

resultando da Rio-92 e das previsões do IPCC a respeito da ameaça iminente que a mudança 

climática representava, levou governos a assinarem um acordo a fim de estabilizar a emissão 

de gases causadores do efeito estufa, vigorando a partir de 1994. Em 1997, o Protocolo de 

Kyoto, também incentivado pelas previsões do IPCC, viria estabelecer metas para a redução 

da emissão dos gases.  

Cinco anos após a Rio-92, a Rio+5, no Rio de Janeiro, viria discutir o andamento dos 

acordos estabelecidos no Rio de Janeiro. Apesar do progresso obtido, a conferência constata 

que ainda é longa a caminhada em direção à concretização do desenvolvimento sustentável3.  

 
 

Graças à influência dos movimentos ecológicos, a expressão desenvolvimento 
sustentável ganhou extrema força nos discursos políticos do mundo atual e 
interpretações variadas. Para alguns significa uma racionalização da sociedade com 
a implantação de um desenvolvimento mais limpo. Para outros, pode representar 
uma utopia romântica (BERNARDES; FERREIRA, 2003, p. 33).   

 
 
Nos anos 2000, o ambiente que se forma é de otimismo e esperança em relação à 

concreta aplicação do desenvolvimento sustentável devido aos 30 anos de estudos e esforços 

                                                
3 Dados disponíveis em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/riomais10/o_que_e.shtml> Acesso 
em 16 nov 2009 
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realizados em prol do tema. São reiniciadas discussões e outras novas são postas em pauta, 

reacendendo as discussões ambientais e criando novas necessidades de soluções.  

A Cúpula Mundial de Desenvolvimento – Rio+10 – ocorreria em Johanesburgo, no 

ano de 2002, com o objetivo de avaliar a situação atual com base no histórico de encontros e 

deliberações relacionados ao desenvolvimento sustentável. Em Johanesburgo foi constatado 

que os objetivos da Rio-92 não foram alcançados e que, apesar de reiterar os conceitos e 

pilares da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável continuava sendo apenas um 

discurso e não uma realidade. Em 2005, entra em vigor o Protocolo de Kyoto e é publicado o 

Millennium Ecosystem Assessment.  

Em 16 de setembro de 2009, o Protocolo de Montreal alcança o número de 196 países 

signatários. Segundo o PNUMA, sem o referido protocolo, o nível de emissão dos gases 

destruidores da camada de ozônio seria 10 vezes maior em 2050.4  

No fim do mesmo ano, ocorre a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança 

no Clima, em Copenhague, Dinamarca. Considerada a maior reunião diplomática da história, 

teve repercussão na mídia nacional como nenhuma outra conferência. Durante a COP15, 

China e Estados Unidos concordaram em participar de acordos que impõem metas para 

emissão de gases do efeito estufa. Como maior consequência, a conferência possibilitou 

mostrar a todo o mundo que o aquecimento global passa a ser uma “questão geopolítica 

estratégica”5 e a solução está nas mãos não só dos governos, mas das empresas, da mídias e 

dos indivíduos. 

Paralelamente às discussões ambientais pelo mundo, ocorrem manifestações 

ambientalistas no Brasil, algumas bem específicas, outras relacionadas aos eventos mundiais.  

  

2.3. A QUESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL  

  

A preocupação pelo patrimônio natural no Brasil é recente e data da década de 1970, 

mesma época em que eclodiram os movimentos ambientais pelo mundo. Durante o processo 

em que se intensificaram as pressões internacionais pela preservação ambiental, o governo 

brasileiro adotou uma postura favorável ao desenvolvimento a qualquer preço, priorizando o 

                                                
4 Dados disponíveis em: 
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=16501&criteria1=ambiente&criteria2=ozono 
Acesso em 09 out 2009.   
5 http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/sustentabilidade/cop15-fracasso-sucesso-521964.shtml Acesso em 
18 jan 2010 
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crescimento econômico frente à preservação ambiental. Para o Governo Federal, a pobreza 

era considerada a maior poluição e deveria ser combatida mesmo em detrimento dos recursos 

naturais. Apesar de o Brasil liderar a aliança dos países em desenvolvimento na Conferência 

de Estocolmo, que rejeitavam a proposta de desenvolvimento zero para estes países, o mesmo 

viria, nos anos seguintes, abrir as portas para grandes indústrias poluentes do hemisfério norte 

que fugiam dos países que ascendiam nas discussões ambientais.  

Convém destacar que esse processo ocorre em meio a um contexto bastante específico, 

a ditadura. A esquerda “acreditava que o subdesenvolvimento do país se devia 

fundamentalmente à ação do imperialismo, que tinha como aliado interno a oligarquia 

latifundiária” (GONÇALVES, 1989, p. 13), enquanto a burguesia nacional aliava-se à 

burguesia internacional, adotando um comportamento de acumulação e despreocupação com 

os recursos naturais. Nesse contexto, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP) articula-se à burguesia internacional e abre o país para a entrada do capital 

estrangeiro que contribuiria para o tão almejado desenvolvimento. A respeito disso, resume 

Gonçalves (1989, p. 14) “será justamente sobre a égide do capital internacional que o Brasil 

alcançará o maior desenvolvimento industrial de sua história. Esse desenvolvimento se fazia 

ainda num país onde as elites dominantes não tinham por tradição respeito pela natureza, seja 

pelos que trabalham”. 

Com a pressão pela preservação ambiental que cresce pelo mundo, o Estado brasileiro 

se vê obrigado a criar instituições de gerência ambiental antes mesmo de os movimentos 

ecológicos alcançarem a consciência dos brasileiros. Dessa forma, estariam garantidos os 

investimentos estrangeiros que necessitavam de regulamentações ambientais para se instalar. 

Segundo Gonçalves (1989, p.15), “a lógica destas instituições é determinada pela política 

global de atração de investimentos e não pelo valor intrínseco da questão ambiental”. 

No final da década de 1970, voltam ao Brasil diversos exilados políticos que estiveram 

na Europa, vivenciando o movimento ecológico que ascendia, enriquecendo e fortalecendo o 

movimento ecológico brasileiro. No mesmo momento consolidava-se a luta ambiental no sul 

através da Associação Gaúcha de Preservação Ambiental (AGAPAM), preocupada em 

proteger as águas do Rio Guaíba da poluição causada pelas multinacionais. Ainda nessa 

década, surgem dois grandes símbolos do “desenvolvimento”: a Itaipu Bi-Nacional e as Usinas 

Nucleares de Angra dos Reis.  

Nesse momento, o grande desafio do movimento ecológico no Brasil era romper a 

barreira do romantismo que permeava parte dos discursos sobre sustentabilidade de modo a 
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não se manter alheio à problemática da miséria em que vivia a maioria dos brasileiros 

(GONÇALVES, 1998). 

  A Amazônia passa a ser área de interesse internacional. Apesar da pressão e da ação 

das ONGs, prossegue na região a existência de “atividades altamente predatórias, como a 

mineração, a exploração madeireira e a agropecuária extensiva” (BERNARDES; FERREIRA, 

2003, p. 38). Em 1978, é assinado o Tratado de Cooperação Amazônica por países da 

América do Sul, com o objetivo de promover o desenvolvimento harmônico da Bacia 

Amazônica, através do uso racional dos recursos na bacia Amazônica.6 Contraditoriamente, 

investimentos de organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano para o Desenvolvimento, direcionados à demarcação de terras indígenas, de 

terras de posseiros e para o desenvolvimento de relatórios de impacto ambiental, foram 

desviados de seus devidos objetivos enquanto projetos agropecuários promoviam queimadas 

para liberação de espaço.  

Na década de 1980, os meios de comunicação passam a desenvolver importante papel 

na difusão dos movimentos ambientais, que chegaram também às campanhas políticas. 

Surgem ainda as primeiras entidades particulares sem fins lucrativos, como a Fundação 

Brasileira para a Conservação da Natureza. As discussões ambientais passam a fazer parte das 

prioridades de alguns órgãos públicos que buscavam soluções para a poluição, saneamento 

ambiental e melhora na qualidade de vida da população.  

 
 

No Brasil, podem ser distinguidos três períodos na história do movimento 
ecológico: uma primeira fase, denominada ambientalista (1974 a 1981), 
caracterizada por movimentos de denúncia de degradação ambiental nas cidades e 
criação de comunidades alternativas rurais; um segundo momento, de transição 
(1982 a 1985), foi marcado pela grande expansão quantitativa e qualitativa dos 
movimentos da primeira fase; na terceira fase, a partir de 1986, a maioria do 
movimento ecológico decidiu participar ativamente da vida parlamentar (VIOLA, 
1987 apud BERNARDES; FERREIRA, 2003, p. 37).  

 
 

Ainda nesse período surge a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), em 1981, 

devido ao fato de que o Brasil não poderia se manter submetido às normas internacionais que 

influenciavam sobre os aspectos ambientais no país. A Política vem estabelecer conceitos e 

princípios e instituir o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), - composto por 

estados, municípios e fundações que atuam na proteção e melhoria da qualidade ambiental – e 

o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) como instrumento de monitoramento da 

execução da PNMA.  

                                                
6 Dados disponíveis em: <www.otca.org.br> Acesso em: 18 de set de 2009.  
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O objetivo da PNMA é “a preservação e recuperação da qualidade ambiental propícia 

à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (BRASIL, 1981). 

De acordo com a PNMA o meio ambiente representa “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). Dessa forma, estabelece um conceito abrangente 

no qual é possível observar o desdobramento em meio ambiente natural, artificial e cultural 

(PINTO, 1998).  

Dentre as definições estabelecidas pela PNMA, deve-se destacar que o conceito de 

impacto e o de poluição, são antropocêntricos, como afirma Tommasi citado por Franco 

(2008, p.28) “uma vez que estão fundamentadas nos efeitos das ações humanas sobre os 

ecossistemas e sobre a própria sociedade e sua economia”. O estabelecimento desses 

conceitos e a vinculação dos mesmos com ações antropocêntricas geraram a necessidade de se 

estabelecer mecanismos legais de fiscalização dos impactos causados por projetos e que 

também fossem capazes de influenciar a forma de implantação do mesmo.  

Nesse contexto surgem os Estudos de Impactos Ambientas (EIA) e Relatórios de 

Impactos Ambientais (RIMA) que são instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente e 

foram instituídos pela Resolução CONAMA n.º001/86. Ao EIA cabe definir critérios de 

avaliação de impactos ambientais de um projeto. O RIMA é um produto do EIA, cujo 

objetivo é constituir-se em documento de acesso público, com linguagem acessível. Tais 

documentos servem como instrumento da avaliação de impacto ambiental de determinado 

empreendimento onde um estudo prévio deve ser estabelecido. Vale a pena destacar que os 

EIA já eram exigidos nos Estados Unidos desde a década de 1970, como pré-requisito à 

aprovação de grandes empreendimentos potencialmente danosos à natureza (GONÇALVES, 

2004, p. 28). 

O EIA/RIMA possibilita a participação popular através de audiências públicas. No 

entanto, não são considerados tão eficientes uma vez que não estabelecem metas para a 

criação dos projetos ambientais, apenas os verifica, depois de já formulados. A respeito desse 

impasse, observa Franco (2008, p. 30): 

  

Esses dois instrumentos de prevenção tornar-se-iam bem mais eficazes se fossem 
desenvolvidos anteriormente e durante a elaboração dos planos e projetos de 
intervenção no meio ambiente. Caso contrário, isto é, partindo de uma proposta já 
elaborada, os EIAS e RIMAS partem de uma situação já “viciada” levando a 
distorções de interpretação e avaliação, acabando por se transformar em mais um 
instrumento puramente burocrático de aprovação de projetos, diante das instancias 
governamentais credenciadas para esse fim. 
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Nos anos seguintes, os objetivos propostos pela PNMA ganhariam espaço e 

importância na legislação brasileira, impulsionando outras importantes deliberações a nível 

ambiental. Em 1989, seria criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), através da Lei 7.735 que extingue a Secretaria Especial do 

Meio Ambiente (SEMA), órgão subordinado ao Ministério do Interior que até o momento 

cuidava das questões ambientais no Brasil. As atribuições do IBAMA seriam “executar e 

fazer executar a política nacional do meio ambiente e da preservação, conservação e uso 

racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais” (BRASIL, 1989).  

 A Rio-92, que marcou os 20 anos da Estocolmo-72, viria a consagrar definitivamente 

o conceito de desenvolvimento sustentável. “Nesse contexto, os cuidados provenientes da 

realização da Conferência do Rio de Janeiro ou ECO-92 obrigam autoridades a concretizar 

planos que, se outras fossem as circunstâncias, provavelmente não sairiam do papel.” 

(PELLEGRINI FILHO, 1993, p.29) No mesmo ano, a Lei 8.490 viria criar o Ministério do 

Meio Ambiente (BRASIL, 1992). 

Em 1997, o tema “Meio Ambiente” é oficialmente introduzido pela política brasileira 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que estabelecem abordagem transversal do 

tema nas instituições educacionais do país (SATO, 2001). A criação da Política Nacional de 

Educação Ambiental, em 1999, vem fortalecer a necessidade da abordagem de meio ambiente 

em âmbito educacional, já mencionada na década de 1970 dentre os Princípios da Declaração 

de Estocolmo. De acordo com o artigo 10 desta política, todos os níveis e modalidades do 

ensino formal devem desenvolver a educação ambiental “como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente.” (BRASIL, 1999).  

A lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 estabelece penas para crimes ambientais, 

também constituindo importante fato na luta contra a degradação ambiental (BRASIL, 1998), 

bem como a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

no ano de 2000, pela Lei 9.985 que “estabelece critérios e normas para a criação, implantação 

e gestão das unidades de conservação.” (BRASIL, 2000).  

As políticas ambientais devem, não só no Brasil, como em todo mundo, servir como 

referências para o desenvolvimento sustentável e orientar o planejamento dos diferentes tipos 

de empreendimento. O Brasil teve um desenvolvimento tardio de instrumentos normativos 

relacionados à preservação ambiental, assim teve seus interesses mascarados pelo desejo de 

avanço do desenvolvimento econômico. As leis ambientais existem, os organismos de 
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regulamentação e fiscalização também. No entanto, o que mais se observa no Brasil é o 

descaso, o descumprimento e desconhecimentos das leis e, principalmente, a impunidade.  

De acordo com Viola, citado por Bernardes e Ferreira (2003, p. 37) “o que falta no 

Brasil, além de maior conscientização por parte das elites e do poder público, é uma 

penetração mais ampla da preocupação ecológica nas classes mais populares.” Portanto, neste 

novo século, é preciso rever a história dos movimentos ambientais pelo mundo e em especial 

neste país que possui grande parte dos mais valiosos recursos naturais, visando promover a 

sustentabilidade para além do discurso e usufruir dos meios de comunicação para levar o 

pensamento ecológico ao cotidiano dos brasileiros, em todas as classes.  

Após investigar os fatos que contribuíram com a criação dos movimentos 

ambientalistas, o conceito de sustentabilidade e a tomada de consciência em nível mundial, é 

necessário investigar como essas mudanças ideológicas passaram a influenciar o turismo e 

possibilitaram a concepção do turismo sustentável.   
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3. TURISMO E SUSTENTABILIDADE  
 

Para compreendermos a estreita relação entre turismo e ambiente, é preciso 

compreender a atividade turística e suas consequências para o meio ambiente, bem como as 

suas origens e as transformações sociais que ditaram as tendências da atividade turística até a 

atualidade. Da mesma forma que as discussões sobre desenvolvimento sustentável se 

fortaleceram com o passar dos anos, a necessidade do desenvolvimento sustentável do turismo 

emergiu neste contexto de novos modelos e prioridades ao se pensar o desenvolvimento.  

Este capítulo, portanto, busca abordar as origens do turismo e como este acompanhou 

o modelo de desenvolvimento imposto pela Revolução Industrial. Também e como hoje 

novos conceitos vêm sendo implementados de forma a obter o desenvolvimento sustentável 

do turismo.  

 

3.1. A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O TURISMO 

 

Apesar de a palavra turismo existir desde o século XIX, o turismo como atividade 

econômica e social se destacou a partir da Segunda Guerra Mundial, pois até então a atividade 

estava restrita às elites que possuíam tempo livre e dinheiro para viajar. Isso ocorre porque o 

turismo, como hoje o conhecemos, “sempre esteve ligado ao modo de produção e ao 

desenvolvimento tecnológico. O modo de produção determina quem viaja, e o 

desenvolvimento tecnológico, como fazê-lo.” (BARRETO, 1993, p.51).  

Podemos constatar, então, que o modo de produção e o desenvolvimento tecnológico 

influenciam diretamente a forma de organização e a dinâmica das sociedades, e com o turismo 

não foi diferente.  

A eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra no século XIX e as transformações 

sociais ocorridas acabaram por trazer incentivos ao desenvolvimento do turismo. A 

construção de ferrovias que se ocupavam de prover qualidade de serviço aos viajantes, assim 
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como o advento do uso dos navios para viagens internacionais também contribuíram para o 

aumento das viagens por lazer. Mas, além dos avanços tecnológicos trazidos pela Revolução 

Industrial, as transformações sociais também foram de suma importância para o advento do 

turismo. Tal revolução é responsável por gerar não só os meios que propiciam o 

desenvolvimento do turismo, mas também gera os motivos pelos quais as pessoas sintam 

necessidade de se deslocar das grandes cidades e de ter momentos de lazer (RUSCHMANN, 

1997). 

Como uma das principais consequências da Revolução Industrial pode-se citar a 

migração das pessoas das áreas rurais para os centros urbanos e um exponencial aumento 

populacional. Além destas, cita-se o surgimento de uma nova classe de ricos, gerada pela 

concentração de riquezas provenientes dos acúmulos de produções de bens industriais. Esses 

novos ricos – banqueiros, comerciantes – foram os primeiros a poder usar o tempo livre em 

atividades recreativas (HOBSBAWN, 2003). Além disso, a mudança de cenário nos centros 

urbanos, que passam a feios, sujos, malcheirosos, com aglomerados de operários, desencadeia 

a tendência de se adquirir casas de campo e apreciar as paisagens naturais que ainda se 

preservavam nas áreas não atingidas pela industrialização, conforme destaca a Barreto (2003, 

p. 51): 

 
 

O final do século XVIII e todo o século XIX estará marcado pela nova motivação: o 
prazer do descanso e da contemplação das paisagens da montanha. Este tipo de 
turismo de contemplação da natureza terá cada vez mais adeptos como resultado da 
deterioração da qualidade de vida nos grandes centros urbano-industriais.  

 
 

Com o tempo, o acúmulo de produção de bens gerou a necessidade de criar um 

mercado consumidor para estes. A solução encontrada foi conceder aos trabalhadores o tempo 

livre para que consumissem os produtos com seus salários, proporcionando a dinamização da 

economia.  

O mundo se encontrava ainda bastante polarizado, a Guerra Fria ainda dividia grande 

parte das nações e o conceito de aquecimento global é citado pela primeira vez. Enquanto 

isso, nos países mais desenvolvidos, os operários vão conquistando uma série de benefícios 

como “jornada de trabalho de oito horas, cinco dias de trabalho na semana, férias 

remuneradas, salário desemprego, aposentadoria, assistência médica e educação gratuita e 

outros benefícios.” (GONÇALVES, 1998, p. 10). 

Após a Segunda Guerra Mundial esses aspectos somam-se às melhorias das condições 

trabalhistas, às novas técnicas comerciais e de marketing, à popularização dos automóveis e 
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dos aviões de grande capacidade e às facilidades de comercialização dos produtos através das 

agências e operadoras. Ocorre então a explosão do turismo, propiciada pelo avanço 

tecnológico e pela evolução do sistema capitalista que permitia a incorporação da economia 

de escala, que por sua vez possibilitou baratear preços de pacotes turísticos e o lançamento 

dos pacotes all inclusive e voos charter (BARRETO, 2003). 

Para Dias (2003, p. 53), a proclamação do Ano Internacional do Turismo, em 1967, 

pelas Nações Unidas e a Criação da Organização Mundial do Turismo, em 1975, em Madri, 

são comprovações da crescente importância e da popularização que a atividade turística 

adquiriu ao longo do tempo, consolidando sua relevância na questão ambiental.  

 

3.2. DO TURISMO DE MASSA À QUESTÃO AMBIENTAL 

 

Após a popularização do turismo na segunda metade do século XX, temos o advento 

do turismo de massa. Nesta época, estudiosos já apontavam os principais problemas 

ambientais causados pelo desenvolvimento das cidades turísticas, como a “expansão das áreas 

urbanizadas, a população flutuante, a sobrecarga dos serviços e da infraestrutura de 

saneamento em algumas épocas do ano, a dicotomia cidade do luxo e da pobreza, a pressão 

sobre os preços locais.” (RIBEIRO; STIGLIANO, 2010, p.70). Os grandes desafios que 

viriam a motivar a ascensão das discussões sobre sustentabilidade já estavam inter-

relacionadas com o desenvolvimento da atividade turística, contrariando assim, aqueles que 

consideravam a degradação ambiental como consequência exclusiva da atividade industrial.  

A massificação do turismo deu-se como consequência do modo de vida das 

populações urbanas, imersas em industrialização, urbanização, degradação, poluição e, por 

conseguinte, o estresse. A deterioração da qualidade de vida nas grandes cidades faz aumentar 

a procura de contemplação da natureza, para reflexão, paz espiritual e restabelecimento das 

energias, sobretudo para o trabalho, valorizando cada vez mais as férias e feriados. “A 

emergência do turismo pode ser explicada pela necessidade do ócio e pela expansão do 

mercado, que acaba criando novas mercadorias e novas necessidades, direcionadas ao tempo 

livre e ao lazer. O turismo é uma forma moderna e lazer.” (CORIOLANO, 2003, p. 35). 

Há então a valorização dos ambientes naturais, principalmente das áreas costeiras de 

clima temperado, seguido das áreas de montanha para a prática de esportes de inverno, 

estabelecendo uma estreita e controversa relação entre turismo e meio ambiente. “As 

condições de vida tem se deteriorado nos grandes centros conglomerados urbanos e conduzem 



38 
 

ao fato de que uma parcela crescente da população busca, durante as férias, as regiões com 

belezas naturais – longe das cidades.” (RUSCHMANN, 1997, p. 14).  

O apogeu do turismo de massa, tanto no Brasil como no mundo, entre as décadas de 

1970 e 1980, trouxe a preocupante expansão da atividade turística em áreas naturais e também 

seu barateamento. A massificação do turismo é a grande responsável pelo alastramento dos 

efeitos negativos da atividade, pois exige a construção de toda uma infra-estrutura e 

equipamentos, com estradas, redes de drenagem, e de água potável, energia elétrica, hotéis, 

restaurantes, centros comerciais, lugares para lazer e outros serviços. A preocupação com a 

massificação do turismo e a busca por destinos alternativos são reafirmadas pela Declaração 

de Manilla sobre Turismo Sustentável, de 1980.  

Ainda na década de 1970, inicia-se uma fase de tomada de consciência a respeito dos 

problemas ambientais, que refletem diretamente no turismo. Nesta década, a qualidade do 

meio ambiente começa a constituir elemento de destaque do produto turístico. 

No aspecto econômico, esperava-se “que o turismo fosse um grande distribuidor da 

renda mundial. Acreditava-se que haveria um importante fluxo de turistas provenientes dos 

países ricos, trazendo divisas para os países pobres, que seriam visitados por terem ainda 

atrativos naturais em estado mais puro.” (BARRETO, 1993, p. 84).  

Ainda na década de 1980, tem-se a intensificação do ecoturismo, motivado pelos 

movimentos de contracultura da década de 1960 e pelos ecológicos de 1970, causando um 

incremento na atividade turística de países de grande biodiversidade, na sua maioria, 

subdesenvolvidos (SEABRA, 2003). 

No entanto, o desenvolvimento da atividade turística seguiu a tendência de 

desenvolvimento econômico a qualquer preço em muitos países e acompanhou este cenário de 

crescimento econômico e dominação do modo de produção capitalista. “O turismo copiou os 

mesmo erros do modelo econômico, da economia de mercado: concentração, lucro, ganância, 

privatização, segregação e degradação, e isso terminou por desgastá-lo.” (CORIOLANO, 

2003, p. 53). Visto que, neste modo de produção, a sustentabilidade econômica é priorizada 

ou tão somente a única posta como objetivo, as medidas de alcance da sustentabilidade em 

outros aspectos são vistas pelo capitalismo como empecilhos ao desenvolvimento econômico. 

O turismo passa então a ser visto como vilão do meio ambiente. É, portanto, o ponto 

culminante para a eclosão dos impactos socioambientais, que são resultantes do modelo de 

desenvolvimento a qualquer preço que difunde pelo mundo, e serve de instrumento para a 

popularização do mesmo à medida que cada vez mais pessoas viajam, e cada vez mais novos 
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destinos, antes isolados e pacatos, tornam-se populares e degradados. Daí a necessidade de 

repensar os sistemas de produção, inclusive o turístico, de forma ecologicamente sustentável.  

Apesar de a década de 1970 ter sido marcada pelo surgimento da qualidade do meio 

ambiente como elemento de destaque do produto turístico, o foco das pesquisas sobre impacto 

ambiental ainda desconsiderava o setor de serviços. Um equívoco, visto que não somente as 

indústrias são capazes de causar impactos. O turismo também causa impactos sobre o meio 

ambiente, uma vez que este é um “grande consumidor de combustíveis, eletricidade, 

alimentos e outros recursos da água e da terra, gerando significativas quantidades de lixo e 

emissões de poluentes.” (PIRES, 2010, p. 21).  

Hoje o turismo é reconhecido como uma atividade capaz de gerar efeitos negativos de 

ordem social, ambiental, econômica e cultural, apesar de levar, por muito tempo, “o rótulo de 

uma indústria sem chaminés, uma alusão à inexistência de qualquer tipo de poluição ou 

degradação ambiental decorrente da atividade.” (SEABRA, 2003, p. 161). Além de ser 

prejudicial à sociedade, o rápido desenvolvimento da atividade, desacompanhado de 

planejamento, pode ser autodestrutivo.  

 
 

Assim como outras atividades que requerem a ocupação de espaços e interferência 
nos componentes ambientais preexistentes, as necessidades e as condições para a 
oferta turística – como o suprimento de água e de energia, os meios de hospedagem, 
os restaurantes e as estruturas recreativas, além de estradas, acessos e aeroportos – 
demandam matérias-primas muitas vezes extraídas de forma ilegal e destrutiva, de 
locais como dunas, leito e margem de rios, praias e encostas de morros (PIRES, 
2010, p. 24).  

 
 

De acordo com esta afirmativa, torna-se indispensável desenvolver uma forma de 

turismo – em qualquer território, de predominância natural ou urbanizada – que deva 

colaborar com a criação de um ambiente de qualidade. No entanto, o que temos observado é 

que a intervenção humana tem deixado um rastro de impactos ambientais, como o acúmulo de 

lixo e a degradação dos locais, trazendo, como consequência, a diminuição do próprio fluxo 

de turismo. Para Casasola (2003, p. 5) “o turismo se vê afetado por sua própria dinâmica de 

funcionamento, ficando comprometidas as autoridades do setor, os prestadores de serviço e os 

próprios turistas”.  

À medida que determinado destino vai se deteriorando por falta de planejamento 

adequado, vai perdendo a capacidade de atrair visitantes, que migram para novos destinos. 

Para Plog (2001, p. 282), “um destino que mantém e promove as suas melhores qualidades se 

beneficiará com o maior sucesso financeiro tanto a curto quanto a longo prazo.” Nesse 
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sentido, a preservação do meio ambiente para o turismo, tem também, um sentido econômico 

muito presente, ressaltado por Pires (2010, p.21): 

 
 

A queda do movimento turístico decorrente da perda na qualidade do meio ambiente 
diminui significativamente a entrada de receitas, alimentando um ciclo vicioso em 
que a falta de capital para melhorias e capacitação leva à depauperação do ambiente 
e dos serviços turísticos, afastando cada vez mais os turistas, principalmente aqueles 
que possuem maior poder de consumo e que são, portanto, potenciais geradores de 
receitas necessárias para tal investimento.  

 
 
O turismo diferencia-se das atividades industriais, pois, enquanto estas levam os 

produtos aos consumidores, o turismo leva os consumidores aos locais onde desfrutarão de 

produtos e serviços. Essa característica torna o turismo muito mais sensível às transformações 

ambientais, seja em âmbito natural, cultural ou econômico (OMT, 2001). O turismo deve 

desenvolver-se de maneira a priorizar a preservação do meio ambiente de forma a assegurar 

sua própria sustentabilidade, uma vez que tem no meio ambiente, fonte de recursos para seu 

desenvolvimento. 

Tem ainda reconhecida importância como atividade econômica, e por isso necessita 

ser acompanhado de gestão urbana e ambiental para que não se torne uma agressão a ele 

mesmo. Após tantas avaliações e tomada de consciência a respeito do planejamento em 

âmbito mundial, nos diferentes setores econômicos, o turismo passa a buscar alternativas de 

desenvolvimento e se adequar à nova realidade que preza pela sustentabilidade. 

 
 

Precisamos planejar mais, controlar mais e prestar mais atenção – às necessidades 
dos viajantes e, até mais, às exigências dos cidadãos do lugar que sofrem um 
impacto negativo com o planejamento insatisfatório ou a administração ineficiente 
dos destinos dos turistas. Mais do que nunca precisamos ficar atentos para garantir 
que o que fazemos contribui para um futuro melhor para todos, e não o contrário. 
Nosso ambiente fala por nós, mas com demasiada frequência não o ouvimos. Ele 
grita por ajuda – por proteção contra a destruição imposta pelo desenvolvimento sem 
controle (PLOG, 2001, p. 280).  

 
 
De acordo com o autor, o desenvolvimento de produtos turísticos que estejam em 

harmonia com o meio ambiente e com a cultura das comunidades locais é indispensável para 

o alcance da sustentabilidade da atividade turística. Esse desenvolvimento planejado e 

interado aos princípios da sustentabilidade é o meio para a durabilidade dos destinos e a 

manutenção dos recursos naturais.  

Os efeitos negativos do turismo tornaram-se cada vez mais discutidos em livros e 

relatórios, ao passo que se tornavam mais graves e ameaçadores à qualidade de vida e à 
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atração de turistas para determinados destinos. No entanto, “muitas tentativas, com o intuito 

de minimizar tais impactos, foram realizadas, porém, na maioria das vezes, tornaram-se 

pontuais e não objetivaram alterar a natureza das atividades turísticas.” (SEABRA, 2003, p. 

171). Por isso a necessidade de se discutir formas mais responsáveis de desenvolvimento do 

turismo. 

 

3.3. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO TURISMO  

 

As discussões sobre desenvolvimento sustentável se popularizam a partir da década de 

1970, no entanto, as discussões de desenvolvimento sustentável no turismo são um pouco 

mais recentes. De acordo com o Relatório Brundtland, citado por Trentin (2010), 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades.  

 Tal relatório populariza e influencia de maneira significativa a discussão sobre 

sustentabilidade, inclusive no âmbito do turismo, que passa a desenvolver estudos sobre a 

minimização dos impactos causados pela atividade. Influencia também no desenvolvimento 

do conceito de turismo sustentável, estabelecido por Swarbrooke (2000 apud Seabra, 2003, p. 

172): “Formas de turismo que satisfaçam hoje as necessidades do turista, da indústria do 

turismo e das comunidades locais sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades.”  

Segundo a OMT (1999 apud BRASIL, 2007, p. 25), “turismo sustentável é a atividade 

que satisfaz as necessidades dos turistas e as necessidades socioeconômicas das regiões 

receptoras, enquanto a integridade cultural, a integridade dos ambientes naturais e a 

diversidade biológica são mantidas para o futuro.” Pode-se então observar que a definição é 

ampla, envolve os diferentes aspectos da sustentabilidade e enfoca a importância de beneficiar 

tanto o turista como a comunidade receptora e a necessidade de preservar o ambiente para as 

gerações futuras.  

Ainda na perspectiva da OMT (1997) citada por Seabra (2003, p. 172), o turismo 

baseado em sustentabilidade apresenta maior potencial de proporcionar a maximização dos 

benefícios econômicos, sociais ou ambientais, promovendo qualidade de vida às populações e 

aumentando a qualidade da visitação.  

Na década de 1990, uma série de conferências e documentos traz discussões e 

propostas para o desenvolvimento sustentável do turismo, nas esferas pública e privada. O 
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conceito de turismo sustentável se amplia à medida que passa a incluir a preocupação com as 

comunidades receptoras locais e a socialização dos benefícios econômicos e sociais do 

turismo, além da conservação do patrimônio cultural e natural dos destinos turísticos, somado 

à preocupação com a percepção de qualidade do turista em relação à visita (SEABRA, 2003). 

Durante a Conferência Globo 90, ocorrida em Vancouver, foram listados os benefícios do 

desenvolvimento do turismo sustentável. 

  

Benefícios do Turismo Sustentável 
Estimula uma compreensão dos impactos do turismo nos ambientes natural, cultural e humano; 

Assegura uma distribuição justa de benefícios e custos; 
Gera empregos locais, tanto diretos quanto indiretos, em outros setores de suporte e gestão de 
recursos; 
Estimula indústrias domésticas lucrativas – hotéis e outros tipos de alojamento, restaurantes e outros 
serviços de alimentação, sistemas de transporte, artesanato e serviços de guias locais; 

Gera entrada de divisas para o país e injeta capital e dinheiro novo na economia local; 
Diversifica a economia local, principalmente em áreas rurais onde o emprego agrícola pode ser 
esporádico ou insuficiente; 

Procura tomar decisões em todos os segmentos da sociedade, inclusive populações locais, de forma 
que o turismo e outros usuários dos recursos possam coexistir; 

Incorpora planejamento e zoneamento assegurando o desenvolvimento do turismo adequado à 
capacidade de carga do ecossistema; 
Estimula o desenvolvimento do transporte local, das comunicações e de outras infraestruturas básicas 
da comunidade; 
Cria facilidades de recreação que podem ser usadas pelas comunidades locais, e não só por turistas 
domésticos ou internacionais. Ele também estimula e auxilia a cobrir gastos com preservação de sítios 
arqueológicos, construção e locais históricos; 

O turismo natural encoraja o uso produtivo de terras que são consideradas marginais para a 
agricultura, permitindo que vastas regiões permaneçam cobertas por vegetação natural; 

Intensifica a autoestima da comunidade local e oferece a oportunidade de uma maior compreensão de 
comunicação entre os povos de formações diversas; 
Demonstra a importância dos recursos naturais e culturais para a economia de uma comunidade e seu 
bem-estar social, e pode ajudar a preservá-los; 
Monitora, assessora e administra os impactos do turismo, desenvolve métodos confiáveis e obtenção 
de respostas e opões-se a qualquer efeito negativo. 
Figura 2: Benefícios do turismo sustentável traçados na Conferência Globo 90 
Fonte: Adaptado de Oliveira e Zouain, s/d 

 

Podemos observar na figura 2 que os benefícios traçados contemplam o turismo como 

atividade geradora de emprego, renda e outros benefícios sociais direcionados para os locais 

onde ocorre. Além disso, é capaz de estimular a preservação e valorização dos recursos 

naturais e culturais.  

Durante essa Conferência vários especialistas em turismo traçaram recomendações a 

turistas e a organizações, em relação ao papel dos mesmos no desenvolvimento sustentável do 
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turismo. Dois anos depois, na mesma cidade, a Conferência Globo 92 buscaria encontrar 

soluções práticas para as ameaças que os diferentes setores oferecem ao meio ambiente, 

inclusive o turismo (MURPHY, 2001).   

Em 1992, a WWF e a Tourism Concern elaboram o documento “Princípios do 

Turismo Sustentável”, enfatizando a utilização e conservação dos recursos turísticos e o 

equilíbrio entre turismo e meio ambiente. Em seguida, a Organização Mundial do Turismo 

(OMT), o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) e o Conselho da Terra elaboram 

a Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo para o Desenvolvimento Sustentável. A 

publicação é inspirada na Agenda 21 e funciona como guia para estabelecer planos de ação 

que contemplem o turismo de maneira sustentável.  

Ao enfatizar a importância da cooperação entre organizações governamentais e não-

governamentais, empresas de turismo e populações locais, o documento funciona como base 

para o planejamento e gestão da atividade turística. Além disso, define o desenvolvimento 

sustentável como “parte central do negócio do turismo e reconhece que as práticas 

sustentáveis serão as que controlarão os preços em longo prazo.” (DIAS, 2003, p. 57-58). 

Em 1995, ocorre a Conferência sobre Turismo Sustentável, em Lanzarote, nas Ilhas 

Canárias. A Conferência foi iniciativa da ONU e buscava a sensibilização perante os 

programas e ações de preservação ambiental. “O foco estava na sustentabilidade ambiental, 

sem preocupações com outras dimensões, como a social, a econômica, a histórico-cultural e a 

tecnológica (SOLHA, 2010, p. 39). Dois anos depois, a Conferência Internacional de 

Ministros do Meio Ambiente sobre Biodiversidade e Turismo, em Berlim, elaborou a 

Declaração de Berlim, com diretrizes que objetivam a harmonia entre a conservação da 

natureza e o turismo.   

Em 1999, a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável, divulga um informe sobre 

o turismo e desenvolvimento sustentável. Dentre os assuntos abordados, havia a intenção em 

abolir a atividade turística em áreas sensíveis do ponto de vista cultura e natural.  No mesmo 

ano, a OMT divulga o Código de Ética Mundial para o Turismo. Este documento consiste em 

um conjunto de 10 artigos cujo intuito é servir de referência para o desenvolvimento 

sustentável do turismo e contribuir para a diminuição dos efeitos negativos causados pela 

atividade. Para Seabra (2003, p. 171), os 10 artigos são “anunciadores das regras do jogo entre 

os atores da sociedade, que participam do desenvolvimento da atividade turística.”  

A ONU declara o ano de 2002 como o Ano Internacional do Ecoturismo, que seria 

celebrado em Quebec, no Canadá, e originaria a Declaração de Quebec sobre o Ecoturismo. O 

evento foi organizado pelo PNUMA e pela OMT e contou com mais de 1.000 participantes. 
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No mesmo ano, o Plano de Implementação da Cúpula Mundial do Desenvolvimento 

Sustentável é lançado durante o evento que ficaria conhecido como Rio+10, em Johanesburgo 

e tem um parágrafo dedicado ao turismo sustentável (DIAS, 2003). 

No Brasil, a partir da década de 1990, também se intensificam os movimentos a favor 

da criação de metas e referências para o desenvolvimento do turismo sustentável. No entanto, 

podemos listar uma série de tentativas falhas. Segundo Zucarato (2006, p. 49) “algumas 

iniciativas, como a da Embratur com o Instituto Brasileiro de Ecoturismo, o Programa de 

Ecoturismo em Bases Comunitárias (PEC), do WWF Brasil, o Programa Hóspedes na 

Natureza, da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), além de outros programas 

regionais, não obtiveram sucesso.”  

A instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) pelo Governo 

Federal constitui um importante avanço nas políticas ambientais no Brasil. O objetivo do 

SNUC é ordenar e monitorar a ocupação e utilização das áreas naturais protegidas, e 

estabelecer regulamentos para a utilização turística de determinadas áreas naturais.  

Em 2001, tem-se a criação do Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável (CBTS), 

“que tem por objetivo atuar como órgão gestor, consultivo e acreditador do processo de 

certificação do turismo sustentável no país.” (SOLHA, 2010, p. 40). No ano seguinte, é 

lançado o Programa de Certificação do Turismo Sustentável (PCTS), para certificar empresas 

e profissionais da iniciativa privada, a partir de um sistema de normas e certificação e 

“visando o aprimoramento da qualidade e a competitividade das pequenas e médias empresas 

de turismo.” (ZUCARATO, 2006, p.49).  

A evolução da relação entre turismo e meio ambiente tem sua comprovação por meio 

do crescente número de documentos e conferências que abordam o assunto. No entanto, cria 

uma diversidade de conceitos e princípios que podem dificultar o estabelecimento de políticas 

e iniciativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável do turismo.  

 
 

Há uma diversidade de definições do que seja desenvolvimento turístico sustentável, 
e estas adotam a forma de um conjunto, geralmente numeroso, de princípios que 
respeitam a complexidade do conceito mas que dificultam sua sensível e correta 
compreensão, sobretudo por parte dos que atuam no âmbito do turismo. Essa 
circunstância coloca em risco o papel a ser desempenhado pelos agentes turísticos na 
implantação dos princípios do desenvolvimento sustentável, pois a falta de precisão 
pode levar a seu uso meramente retórico (DIAS, 2003, p.67).  
 

 
Segundo a OMT (2001), somente após a atividade turística ter sofrido prejuízos graves 

ou irreversíveis, devido à ação de gestores públicos ou dos próprios turistas, é que se 

reconheceu que o desenvolvimento da atividade deve respeitar uma série de critérios que, 
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inclusive, devem estar de acordo com os limites de desenvolvimento do local onde a atividade 

acontece. Diante das discussões iminentes, surge a necessidade de rever o equilíbrio entre os 

efeitos negativos e positivos do turismo e sua relação com o desenvolvimento econômico de 

determinada localidade. O turismo sustentável aparece como resposta para o alcance da 

atividade turística que potencializa os efeitos positivos e minimiza – quando não extingue – os 

efeitos negativos.  

Nesse sentido, organizações buscam definir princípios para o turismo sustentável que 

possibilitarão a potencialização dos efeitos positivos da atividade. Nesse sentido, a WWF 

Brasil, no ano de 2003, e a OMT, durante a Conferência Globo 90’ indicam os princípios que 

devem ser encarados como diretrizes em busca de um turismo responsável, conforme 

descritas nas figuras 3 e 4:  

 
 

Princípios do Turismo Sustentável 
- O turismo deve ser parte de um desenvolvimento sustentável amplo e de suporte para a 

conservação; 
- o turismo deve usar os recursos naturais de modo sustentável; 
- o turismo deve eliminar o consumo insustentável e minimizar a poluição e o desperdício; 
- o turismo deve respeitar as culturas locais e prover os benefícios e oportunidades para as 

comunidades locais; 
- o turismo deve ser informativo e educacional. 

      Figura 3: Princípios do Turismo Responsável 
      Fonte: Elaboração própria com base em WWF Brasil, 2003, p. 24-25 

 
Princípios do turismo sustentável com base na Conferência Globo 90’ 

- O planejamento do turismo e seu desenvolvimento deve ser parte das estratégias do 
desenvolvimento sustentável de uma localidade, envolvendo população e governo local para 
que consiga maiores lucros possíveis; 

- agências, associações, grupos e indivíduos devem seguir princípios éticos que respeitem as 
características locais; 

- o turismo deve ser planejado de forma sustentável considerando a proteção do meio ambiente; 
- o turismo deve distinguir os lucros de forma equitativa; 
- é essencial que os moradores do local tenham informações sobre o turismo;   
- a população deve se envolver no planejamento e desenvolvimento dos planos locais; 
- é necessário realizar análise integrada do meio ambiente, sociedade e economia ao iniciar um 

projeto; 
- os planos de desenvolvimento do turismo devem trazer benefícios à população local.   

      Figura 4: Resumo dos princípios do turismo sustentável com base na Conferência Globo 90’ 
      Fonte: Elaboração própria com base em OMT (2001, p. 247) 

 
 

 Podemos observar, entre os princípios que estão presentes nas figuras 3 e 4, temas 

como o benefício da população local, a preservação dos recursos naturais e o respeito às 

culturas locais. O cruzamento dos princípios determinados nos diferentes quadros pode trazer 
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maiores benefícios para os destinos e facilitar a definição de planos de turismo sustentáveis. 

No entanto, faz-se ainda necessário discutir os aspectos que envolvem a sustentabilidade.  

 

3.3.1. AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

 

Como anteriormente citado, a sustentabilidade deve ser alcançada em diferentes 

âmbitos de forma a favorecer a sociedade como um todo. Devido à necessidade de se analisar 

esses diferentes âmbitos, Ignacy Sachs (2007) afirma que a sustentabilidade pode ser dividida 

em social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Tais subdivisões serão explicadas com 

base nos conceitos do autor.  

A sustentabilidade social pode ser entendida como a criação de um processo de 

desenvolvimento que possibilite a construção de uma civilização com maior equidade na 

distribuição de renda e bens, reduzindo a imensa disparidade social entre ricos e pobres 

enquanto a sustentabilidade econômica é a alcançada a partir do eficiente gerenciamento dos 

recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e privados e precisa ser avaliada 

de forma a não priorizar os lucros empresariais. 

A sustentabilidade ecológica deve ser alcançada com o uso de algumas ferramentas, 

como a minimização dos danos aos ecossistemas através do uso criativo e consciente dos 

recursos naturais; a limitação do uso dos combustíveis fósseis e de outros elementos não 

renováveis, através da substituição por recursos abundantes e menos agressivos; a promoção 

da reciclagem, a redução do consumo de energia, com vistas à redução da poluição; a 

promoção do consumo consciente e limitado às necessidades de cada um; o fomento a 

pesquisa tecnológica, visando obter tecnologias mais avançadas que permitam menor 

utilização de recursos e menor geração de resíduos, contribuindo para o desenvolvimento de  

forma mais limpa e, por fim, a definição de normas que visem à proteção ambiental, 

articuladas com instrumentos econômicos, legais e administrativos que permitirão seu 

cumprimento, em nível público e privado.  

A sustentabilidade espacial visa à obtenção de uma configuração rural-urbana mais 

equilibrada a partir de uma melhor distribuição territorial entre os assentamentos humanos e 

das atividades econômicas e, por último, a sustentabilidade cultural cujo objetivo é preservar 

as raízes culturais mesmo dentro de um processo de transformações industriais e econômicas. 

Isto é, não permitir que o desenvolvimento seja sinônimo de perda de identidade cultural.  
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No Brasil, o Programa de Regionalização, criado no âmbito do Ministério do Turismo, 

com o objetivo de promover a descentralização da gestão do turismo no Brasil, tem suas bases 

nos conceitos de sustentabilidade. No programa, são definidos princípios fundamentais 

baseados em conceitos de sustentabilidade em diferentes âmbitos, sendo estes: ambiental, 

sociocultural, econômico e político institucional.  

Segundo definição do Programa de Regionalização, a sustentabilidade ambiental deve 

assegurar a compatibilidade do desenvolvimento com a manutenção dos recursos naturais; a 

sustentabilidade sociocultural deve assegurar que o desenvolvimento assegure a preservação 

da cultura e os valores da população, e possibilitar que a distribuição de renda e de bens, 

diminuindo a disparidade social, princípio compartilhado com a sustentabilidade econômica, 

deve assegurar a equidade na distribuição da renda e manutenção dos recursos para a geração 

futura (BRASIL, 2007).  

Ainda para o ministério, os quatro princípios estão estreitamente relacionados e 

precisam estar em harmonia para possibilitar o alcance da sustentabilidade.    

Podemos observar, a partir destas diferentes definições, que a sustentabilidade 

representa um desafio e é um conceito de desenvolvimento que busca contemplar a sociedade 

como um todo.  

O estudo da sustentabilidade se mostra bastante complexo e abrange problemas 

econômicos, ambientais, culturais e utiliza-se da ética como instrumento de debate. Portanto, 

nada do que for descrito aqui busca ser de caráter definitivo, visto que a discussão da 

sustentabilidade está longe de ser esgotada, e é abordada de diferentes maneiras, por 

diferentes autores.  

 

3.3.2. O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE E A ATUAÇÃO DO BACHAREL EM 
TURISMO  

 

São inúmeras as definições que buscam dar sentido e aplicabilidade ao termo 

sustentabilidade. Todas as formas de produção têm implicações de sustentabilidade por isso 

este debate deve abranger todas as atividades. O turismo, em particular, tem estado sob os 

holofotes da sustentabilidade porque a sua produção e consumo tendem a estar em lugares 

com frágeis recursos naturais e artificiais, como por exemplo, áreas costeiras e patrimônios 

culturais, e porque o ambiente e cultura são componentes principais do consumo e nem 

sempre são limitados por altos preços (COOPER et al, 2007).  
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É possível também encontrar diversas definições para turismo sustentável, no entanto, 

todas utilizam basicamente a definição do Relatório Bruntland como ponto de partida.  

Apesar das inúmeras definições, é de se considerar principalmente a responsabilidade 

que todos nós temos no alcance da sustentabilidade, nas diferentes atividades. A 

sustentabilidade requer novas formas de reflexão sobre consumo, desenvolvimento e 

diferenças culturais. Cooper et al (2007), reiteram essa condição quando afirmam que “para 

alcançar tais metas de longo prazo é necessário engajamento de todos os envolvidos no 

processo” de produção e consumo. No turismo, isso inclui gestores, agentes, governantes e 

turistas.  

Nesse sentido, a sustentabilidade deve ser um conceito básico de orientação às 

Políticas Públicas de Turismo e às práticas adotadas pelas empresas privadas que atuam no 

setor de turismo.  No entanto, ainda é grande o abismo entre a discussão e a prática. 

Para Cooper et al (2007) o turismo não se enquadra facilmente em um conceito de 

sustentabilidade, pois envolve grandes componentes e transporte, misturas culturais e 

competição feroz por recursos, que resultam em um quadro deprimente.  

Nesse sentido, o objetivo do desenvolvimento sustentável deve ter algumas 

características que possibilitem maior facilidade em sua aplicação. “Ele deve ser claro, não 

ambíguo, não conflitante, mensurável e atingível.” (COOPER et al, 2007, p. 269). Caso 

contrário, a falha na obtenção dos objetivos da sustentabilidade seria inevitável.  

Para Murphy (2001), o turismo sustentável se perdeu nos discursos em âmbito 

acadêmico e governamental, não sendo estimulado a ser adotado pelos consumidores e pelos 

diferentes setores econômicos. Isso se deve ao fato de que o conceito de turismo sustentável é 

bastante complexo e abrangente, precisando ser decomposto em diferentes escalas, de modo 

que se torne administrável.  

Por isso, o desafio para todos os agentes envolvidos no processo de desenvolvimento 

do turismo, inclusive turistas, está em pôr em prática as discussões sobre turismo sustentável e 

torná-lo mais que uma ideologia, uma verdade, capaz de harmonizar a relação entre turismo e 

meio ambiente, conforme destaca Seabra: 

 

O grande desafio, hoje, para todos os atores sociais envolvidos nas diferentes 
modalidades turísticas é o de realizar o salto que transforma as ideias do turismo 
sustentável em estratégias sustentáveis concretas. Há muitas estratégias de turismo 
sustentáveis; no entanto, são poucas aquelas que se tornam, de fato, iniciativas. 
(SEABRA, 2003, p. 173)   
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Percebemos, portanto, que a busca pela sustentabilidade não é um problema somente 

das grandes organizações internacionais e dos governos. É também responsabilidade de 

gestores que necessitam adotar um comportamento responsável de produção e estímulo ao 

consumo e, também dos consumidores, visto que estes têm objetivos a curto prazo, 

conflitantes com os princípios da sustentabilidade que visam a resultados a longo prazo. Para 

Murphy (2001, p. 188) “será necessário proporcionar maior articulação das questões e das 

opções para que o conceito de desenvolvimento sustentado deixe de ser uma disposição de 

espírito e se torne uma realidade física e econômica”.   

Embora exista um sem número de diretrizes e orientações para o desenvolvimento 

sustentável do turismo, ainda é difícil tornar as ideias em iniciativas práticas. O 

desenvolvimento do turismo sustentável necessita da integração entre os agentes sociais do 

turismo e da articulação dos mesmos em concordância com as diretrizes fornecidas. Essa é 

condição básica para a consolidação do desenvolvimento do turismo sustentável. O 

desenvolvimento do turismo sustentável se beneficia das ideias da Agenda 21, no que diz 

respeito à incorporação da comunidade na gestão e planejamento, criando assim um 

diferencial turístico para cada localidade além de possibilitar a socialização dos benefícios da 

atividade turística e a preservação do patrimônio natural e cultural (SEABRA, 2003).  

Para Murphy (2001, p.200) “os círculos acadêmicos e governamentais têm sido os 

principais defensores do desenvolvimento sustentado do turismo”, mas a eficiência desse 

conceito depende da extrapolação do mesmo para fora das discussões acadêmicas, das 

determinações legais e das propostas políticas.  

Conforme proposto pelo mesmo autor, o envolvimento dos diferentes setores do 

mercado turístico nas discussões sobre sustentabilidade poderá proporcionar essa extrapolação 

necessária, e a venda mais eficiente do conceito.  

Para Dias (2003), o turismo sustentável não se dá sem a participação do Estado, do 

setor privado, sem a existência do planejamento e sem a participação dos outros setores da 

economia. É necessário o esforço de diversos agentes do turismo como residentes, turistas, 

governantes, empresários, operadores, gestores, etc.  

Somente a ação integrada destes diferentes agentes atuando nos diversos âmbitos 

sociais, é possível consolidar um processo de planejamento que proporcione o 

desenvolvimento comprometido com a sustentabilidade. É, portanto, inegável a importância 

da formação do bacharel em turismo no âmbito da sustentabilidade. Esses profissionais 

podem ser responsáveis pela promoção de técnicas de gestão mais conscientes e sustentáveis, 

e pela integração dos diferentes aspectos no planejamento do turismo.  
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Segundo Leff (2008, p. 98), “a educação se converte em um processo estratégico com 

o propósito de formar valores, as habilidades e as capacidades para orientar a transição na 

direção da sustentabilidade.” Dessa forma, optamos por abordar daqui em diante, o papel dos 

Bacharéis em Turismo no desenvolvimento do turismo sustentável.  

De acordo com o Código de Ética do Bacharel (1999) em Turismo, trata-se de uma 

profissão que ainda está plasmando sua identidade, embora sua importância e necessidade 

social sejam inquestionáveis.  

Durante o curso superior, o aluno deverá receber uma base de formação e de 

informação que lhe permita atuar no mercado empresarial e, também, nas instituições públicas 

responsáveis pela formulação e implementação de políticas para o meio ambiente, cultura, 

educação e lazer com vistas a obter resultados sociais de maior e melhor alcance. Deverão ser 

também profissionais habilitados para atuar nas áreas de hotelaria, alimentação, 

agenciamento, transportes, planejamento e gestão de destinos turísticos, eventos e também 

atuarem como docentes ou gestores de turismo em áreas protegidas.  

De acordo com Barreto (2004), os cursos superiores de Turismo na atualidade têm 

buscado se diferenciar das mais diversas formas, apostando em elementos como laboratórios 

de atividades práticas, atividades de pesquisa e extensão e na especialização curricular, 

possibilitando as mais diversas ênfases na formação dos profissionais. Nos setores públicos, 

existem inúmeras instituições que se ocupam do turismo, onde esses bacharéis seriam fatores 

diferenciais que proporcionariam o desenvolvimento de projetos mais coerentes e 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável.  

Ainda para Barreto (2004), pode-se dizer que, no Brasil, em geral, empresas privadas, 

poder público e academia atuam de forma isolada constituindo o que poderia ser chamado de 

universos paralelos. A autora sugere que a academia deve empenhar-se em encontrar eco para 

a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, de forma a otimizar o 

planejamento e que considere o bem-estar de todos os atores do fenômeno turístico: os 

turistas, a sociedade receptora e as empresas.  

Devido a extensa gama de atividades que podem ser exercidas pelo bacharel em 

turismo e a importância do turismo como atividade econômica e fenômeno social e cultural, 

capaz de gerar impactos sobre o meio ambiente, é abordada, no próximo capítulo, a 

importância da formação e sensibilização desses profissionais acerca das questões ambientais 

e da abordagem destas questões durante o curso.  
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4. A QUESTÃO AMBIENTAL NO CURSO SUPERIOR DE TURISMO  
 

Devido à estreita relação entre meio ambiente e turismo, destacada no capítulo 

anterior, passamos a nos perguntar sobre a participação do bacharel em turismo no alcance do 

turismo sustentável.  

A responsabilidade dos profissionais que atuam no setor se renova com a crescente 

preocupação com as questões ambientais, que com o passar dos anos vêm tornando-se mais 

evidentes e necessárias. Nesse sentido, os profissionais precisam ser cada vez mais 

conscientes de seu papel e cooperar com o melhoramento da sociedade, considerando seus 

aspectos econômicos, ambientais, sociais e políticos.  

O progresso econômico prometido pelo turismo muitas vezes vem acompanhado de 

lixo, poluição, construções irregulares, perda cultural entre outros danos. A isso podemos 

atribuir à falta de estudos apropriados que devem anteceder a execução de projetos turísticos, 

pois, a sustentabilidade turística depende fundamentalmente do seu planejamento.  

Logo percebemos que a inserção da temática ambiental no estudo do turismo se 

mostra fundamental. O planejamento e a gestão do turismo requerem uma nova dinâmica de 

compreensão das relações ambientais, socioculturais e econômicas, numa perspectiva que 

concilia o crescimento econômico e a conservação ambiental, sem deixar de lado a 

preocupação com a sociedade. Com a adaptação das necessidades do mercado face às 

exigências de consumo e planejamento, é de se esperar que os cursos de Bacharelado em 

Turismo acompanhem essa evolução (LOBO, 2008). 

Por isso, é preciso que os bacharéis em turismo sejam profissionais capazes de lidar 

com as questões que envolvem a sustentabilidade em toda sua complexidade e sensibilizados 

com as questões ambientais, considerando-as no momento de pensar o desenvolvimento 

turístico de determinada localidade. Nesse sentido, faz-se necessário discutir os cursos de 

graduação em turismo e a abordagem de meio ambiente nos mesmos.  
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4.1. O CURSO SUPERIOR EM TURISMO  

 

Os cursos de turismo passaram a ter destaque nos países europeus a partir da década 

de 1960. Já no Brasil, o primeiro curso de turismo surgiu em 1971, com a criação da 

Faculdade de Turismo do Morumbi, em São Paulo (TRIGO, 1998). Desde então, os cursos de 

turismo se popularizaram pelo país e hoje são mais de 500 cursos superiores em turismo 

cadastrados pelo Ministério da Educação.7  

Segundo Barreto (2004, p. 35), o conhecimento sobre turismo foi inicialmente 

sistematizado sobre o tripé transportes-alojamento-agenciamento. No entanto, a formação do 

turismólogo exige conhecimentos multidisciplinares, tendo em vista, a variedade de 

atividades e atribuições que lhe serão conferidos. 

 Além disso, de acordo com Trigo (1998, p. 207), os bacharéis em turismo concorrem 

diretamente com profissionais com cursos superiores em outras áreas, com profissionais com 

formação em nível médio e profissionais estrangeiros. Para Ruschmann (1997, p. 130) “o 

planejamento da ocupação e do uso das áreas naturais necessita de diversos tipos de 

especialistas para os vários tipos de zonas, isto é, equipes interdisciplinares, nas quais o 

profissional de turismo deveria ter papel de destaque”. Dessa forma, o profissional em turismo 

deveria liderar e orientar esses demais profissionais a fim de garantir que o planejamento seja 

concretizado priorizando a sustentabilidade.   

 Para Trigo (1998, p. 205), o bacharel em turismo deve reunir características 

vocacionais e conhecimento específico para que tenha sucesso profissional. Segundo o autor:  

 
 
O bacharel em turismo precisa de algumas habilidades fundamentais para se tornar 
um profissional qualificado e realizado, individual e socialmente. Há desde o 
aspecto vocacional (com parâmetros subjetivos de determinação) até outros pontos 
como iniciativa, determinação criatividade, persistência, autoconfiança, 
conhecimentos técnicos e o sentido de profissionalismo, que é mais do que encarar a 
profissão como uma simples ocupação destinada a garantir sua sobrevivência. 

 
 

Nessa afirmação podemos observar que o autor considera o aspecto ético do 

profissional em ponderar a responsabilidade que a profissão possui por se tratar de uma 

atividade que pode modificar espaços, culturas e estruturas econômicas. De acordo com o 

Código de Ética do Bacharel em Turismo (1999), “o trabalho do bacharel em Turismo deve 

ser orientado pelas premissas e princípios inerentes ao modelo de turismo sustentável.” Deve 

ainda promover o aproveitamento racional de recursos naturais e culturais, independente da 
                                                
7 Dados disponíveis em: <http://emec.mec.gov.br/> Acesso em 27 jan 2010.  
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área de atuação.  Essas recomendações destacam o sentido da responsabilidade do 

turismólogo em promover o turismo considerando os princípios da sustentabilidade. O 

capítulo III do código de ética discorre sobre a atuação do bacharel em relação ao turismo 

sustentável, no artigo 9, que considera o turismo sustentável como modelo de 

desenvolvimento da atividade turística, que deve ser caracterizado pelo aproveitamento 

racional dos recursos naturais e culturais, e dispõe de algumas atribuições do bacharel em 

Turismo: 

 
§ 1º. Planejar o uso adequado das áreas naturais, no desenvolvimento da atividade 
turística;  
§ 2º. Criar roteiros e produtos adequados à legislação ambiental em vigor;  
§ 3º. Respeitar a comunidade receptora, contribuindo diretamente para a melhor 
absorção social dos benefícios proporcionados pela atividade turística;  
§ 4º. No planejamento e organização dos produtos e roteiros, estabelecer, como 
premissa básica, o respeito e a defesa da integridade dos bens naturais e culturais da 
comunidade receptora (CÓDIGO DE ÉTICA, 1999, s/p). 

 
 

Podemos compreender que é compelido ao turismólogo empenhar-se em projetos que 

estejam de acordo com a legislação ambiental, respeito aos limites locais e interesses da 

comunidade, bem como planejar o uso adequado das áreas naturais.  

 O Ministério da Educação, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Turismo, traçadas no ano de 2006, admite que cursos de graduação em 

Turismo adotem linhas de formação específica, de acordo com o tipo de profissional que o 

mercado ou região necessitem, sendo também admitidos os segmentos ecológicos e 

ambientais. Além das possíveis linhas de formação específica, o documento institui 

habilidades e competências que devem ser reveladas pelos bacharéis em turismo, entre as 

quais não se observa nenhuma diretriz que indique a abordagem de turismo e meio ambiente 

ou desenvolvimento sustentável do turismo.  

Nesse sentido, Lobo (2008) realiza uma pesquisa na qual investiga os cursos 

superiores de turismo no Brasil que possuem ênfase ambiental e constata que, no Brasil, a 

criação de cursos com ênfase específica voltada para assuntos correlatos ao meio ambiente 

tem seu ápice na virada do século XXI. Ainda para o autor, os cursos graduação em turismo, 

ao longo dos anos, foram se adequando às necessidades emergentes do mercado por meio da 

especialização curricular e das ênfases temáticas, por isso muitos dos cursos têm foco 

mercadológico.  

Faz-se necessário que maior atenção seja dada à abordagem do conteúdo de meio 

ambiente nos cursos de Turismo que se propagam pelo país, uma vez que turismólogos, por 
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meio de sua atuação profissional, podem contribuir ou não para o desenvolvimento 

sustentável.  

  

4.2. DA ABORDAGEM DE MEIO AMBIENTE 

 
Atualmente, o estudo do ambiente tem se mostrado “pertinente para as mais diversas 

áreas do conhecimento, face ao aumento das exigências em relação à conservação dos 

recursos naturais e a posturas mais sustentáveis dos modos de produção humana em relação 

ao meio” (LOBO, 2008, p. 290) apesar de ainda se mostrar incipiente em diversos países do 

mundo (ERNAWATI, 2003, apud LOBO, 2008). 

No Brasil, conforme citado no segundo capítulo, existem alguns mecanismos oficiais 

que tratam da abordagem de meio ambiente em âmbito educacional. Dentre esses, a Política 

Nacional de Educação Ambiental, criada no ano de 1999. De acordo com essa política, a 

educação ambiental consiste em possibilitar a construção de valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências que promovam a conservação do meio ambiente, 

considerando-o em sua totalidade, a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico 

e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade (BRASIL, 1999).  

Dois anos antes, houve a introdução do tema meio ambiente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o que surpreendeu os profissionais de educação, pois o conteúdo dos 

PCNs ignorava o conhecimento já acumulado, uma vez que o tema, bem antes da proposta 

oficial, já vinha sendo abordado em sala de aula por muitos professores. Além disso, vários 

estudos apresentados, por profissionais brasileiros, no Brasil e no exterior, foram 

desconsiderados na adoção destas políticas educacionais (REIGOTA, 2008).   

A abordagem do meio ambiente deve ser considerada em seu sentido amplo e deve 

estar presente também em nível superior, independentemente do curso ou localidade, sendo 

trabalhada de maneira transversal e adaptada à realidade do local onde está inserida a 

instituição de ensino.  

Dessa forma, o tratamento de questões ambientais em âmbito educacional proporciona 

a geração de informação e de conhecimento, capazes de criar um novo paradigma social, que, 

de acordo com Leff (2008), é transformador da ordem econômica, política e cultural e 

impensável sem a transformação da consciência e do comportamento das pessoas. A respeito 

da importância da informação, corrobora Trigueiro ao afirmar que: 
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A informação não pode tudo, mas pode muito. Se já detemos um estoque de 
conhecimento, de ciência e de tecnologia capaz de promover a grande virada na 
direção de um mundo sustentável, e isso ainda não acontece no ritmo desejado, 
poderíamos atribuir essa letargia a duas possíveis causas: desinformação ou má fé. 
Estou convencido de que a primeira alternativa prevalece sobre a segunda, ou seja, 
há uma enorme energia potencial de mudança sobre a qual a faísca da informação 
que remete à sustentabilidade pode desencadear uma benfazeja explosão 
(TRIGUEIRO, s/d). 

 
 

Dessa forma, é preciso que as universidades acompanhem o momento de construção 

da consciência ecológica e participem ativamente da transformação dessas informações em 

conhecimento que gerem ações.  

A mudança de paradigma não se dá somente através de decretos, ou leis. As ideias 

precisam de tempo para serem internalizadas e concebidas como conceitos práticos. Devemos, 

portanto, assumir, com urgência, responsabilidade por esse novo rumo, seja no turismo ou em 

outra atividade.  

Com base nessas afirmações, foi realizada uma pesquisa com o intuito de investigar se 

os alunos do curso de turismo, enquanto cidadãos e futuros profissionais internalizam as 

discussões ambientais que vêm se popularizando com o passar do tempo e com a discussão do 

tema no ambiente acadêmico. 

 

4.3. A PESQUISA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Para obtenção de dados que permitiram refletir sobre o perfil socioambiental dos 

futuros bacharéis em Turismo, foi realizada uma pesquisa de campo com os alunos do curso 

de graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada na cidade 

de Niterói, no Rio de Janeiro.   

O curso de Turismo da UFF existe desde o ano de 2003 e está devidamente 

reconhecido e legalizado junto ao Ministério da Educação. Conta atualmente com 349 

discentes e 26 docentes. A missão do curso é formar profissionais qualificados para assumir o 

planejamento, a gestão e a administração de sistemas turísticos de qualquer natureza ou 

escala, nos seus diferentes níveis específicos. O bacharel em turismo formado pela UFF 

deverá desenvolver um espírito humanístico crítico, que o habilite a contribuir para o 

crescimento e desenvolvimento do turismo e para a melhoria da qualidade de vida das 

sociedades, assumindo a posição de cidadão consciente da realidade que o rodeia.8 

                                                
8 Dados disponíveis em: <http://www.proac.uff.br/turismo/apresentacao> Acesso em 10 abr 2010.  
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Foi escolhido o curso da Universidade Federal Fluminense pela conveniência na 

aplicação dos questionários e por ser um curso que possui disciplinas que abordam direta ou 

indiretamente o tema em questão. A partir da observação das ementas das disciplinas do 

curso, podemos listar aquelas que abrangem conteúdo sobre meio ambiente e/ou 

desenvolvimento sustentável, sendo estas, Turismo e Meio Ambiente, Políticas Públicas de 

Turismo e Macroeconomia do Turismo, que são disciplinas obrigatórias. Existem ainda 

disciplinas optativas que também possuem tais temas em suas ementas como, Indicadores de 

Sustentabilidade, Ecoturismo, Gestão Empresarial do Turismo, Tópicos Especiais em 

Geografia do Turismo, Sistemas Integrados em Gestão Aplicados ao Turismo, Turismo e 

Interpretação do Patrimônio e Planejamento Estratégico de Empresas Turísticas. Além disso, 

o curso é focado na formação de gestores.9 

 Como instrumento de coleta de dados, foi elaborado um questionário com 21 

afirmativas, baseadas nas questões de Bearden (1945), sobre responsabilidade social e 

ambiental. De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 89), a coleta de dados é a “fase da 

pesquisa em que se indaga e que se obtém dados da realidade pela aplicação de técnicas”. 

Dessa forma, permite a complementação das informações obtidas com a pesquisa 

bibliográfica.    

Dencker (1998, p.146) defende que “a finalidade do questionário é obter, de maneira 

sistemática e ordenada, informações sobre as variáveis que intervêm em uma investigação, em 

relação a uma população ou amostra determinada.” Entre suas vantagens estão a possibilidade 

de abranger um maior número de pessoas e informações e a facilidade de tabulação dos dados 

obtidos. No entanto, o grau de confiabilidade das informações é uma das limitações deste tipo 

de instrumento de pesquisa (BARROS; LEHFELD, 2000, p.91). Dessa forma, o questionário 

irá possibilitar a obtenção de dados que auxiliarão na investigação.  

As 21 afirmativas que compõem o questionário estão divididas em três eixos sendo 

estes, respectivamente, sobre cotidiano, sobre atitudes enquanto turista e sobre o curso 

superior em turismo. O primeiro eixo engloba as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 

e 21, o segundo eixo engloba as afirmativas 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e o terceiro eixo engloba 

as afirmativas 18 e 19.  

Para definição das opções de resposta, utilizou-se a Escala Likert, que corresponde “a 

uma escala de mensuração com cinco categorias de respostas que exige que os participantes 

indiquem um grau de concordância ou de discordância com cada uma das várias afirmações 

                                                
9 Dados disponíveis em: < http://www.proac.uff.br/turismo/> Acesso em: 10 abr 2010 
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relacionadas aos objetos de estímulo.” (MALHOTRA, 2004 p.266). Utilizou-se esta escala, 

pois permite facilidade de construção e aplicação além de quantificar as atitudes dos 

indivíduos baseada em uma ordem de importância numérica qualitativa (MALHOTRA, 2004; 

DENCKER, 1998).  

Os respondentes deveriam marcar o seu nível de concordância com as questões 

apresentadas, sendo as opções: concordo plenamente, concordo, neutro, discordo e discordo 

totalmente. A utilização de afirmativas fixas limita as respostas às alternativas apresentadas e 

permite a comparação direta entre as respostas obtidas (DENCKER, 1998).  

As questões buscam gerar dados qualitativos sobre hábitos e atitudes dos alunos do 

curso no que diz respeito a questões cotidianas de cunho socioambiental bem como seu 

posicionamento em questões que envolvem o turismo sustentável e o curso de graduação em 

turismo.  

Para seleção da amostra, foi escolhida uma disciplina obrigatória em cada período, 

para a aplicação dos questionários de forma a obter maior número de respondentes de cada 

período. De acordo com Dencker (1998), essa seleção pode ser considerada como amostra 

não-probabilística, classificada como amostragem por conveniência, na qual os elementos são 

escolhidos de acordo com a conveniência do pesquisador.    

Os questionários foram aplicados entre os meses de março e abril de 2010, em turmas 

correspondentes a todos os períodos no primeiro semestre do ano de 2010, com exceção da 

turma de 6º período, visto que esta não está em curso no atual semestre. Solicitou-se aos 

professores das disciplinas que cedessem 20 minutos de suas aulas para que os alunos 

pudessem responder aos questionários. As disciplinas e respectivos períodos foram: 

Metodologia de Pesquisa Científica, 1º período; Turismo e Desenvolvimento Cultural II, 2º 

período; Turismo e Meio Ambiente, 3º período; Políticas Públicas de Turismo, 4º período; 

Marketing Turístico I, 5º período; Empreendedorismo, 7º período; e Trabalho de Conclusão 

de Curso, 8º período.  

A tabulação dos dados foi realizada em três etapas, com base na utilização de 

frequência acumulada e em seguida a obtenção de médias ponderadas para a elaboração de 

um ranking médio para mensurar o grau de concordância dos sujeitos que responderam aos 

questionários (OLIVEIRA, 2005). Na primeira etapa a tabulação ocorreu por períodos 

separadamente. Na segunda etapa foi realizada a tabulação geral dos resultados. Na terceira 

etapa foi determinada a frequência acumulada e a média de frequência de cada questão.  

Para a construção do Ranking Médio da pesquisa, atribui-se a cada afirmativa uma 

pontuação numérica, sendo 2 para concordo plenamente, 1 para concordo, 0 para neutro, -1 
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para discordo e -2 para discordo totalmente. Para obter a frequência acumulada de cada 

afirmativa, multiplica-se o número de respondentes de cada nível de concordância pela 

pontuação a ele atribuída e para obter as médias ponderadas de cada afirmativa, divide-se a 

frequência acumulada de cada uma delas pelo número total de questionários respondidos.  

As médias obtidas serão utilizadas como base para a análise. Podemos, a partir desta 

metodologia, observar quais questões obtiveram maior e menor média de concordância. A 

maior média que pode ser alcançada por uma questão é 2 e a menor, -2.  

Malhotra (2004, p. 267) indica que no uso da escala Likert, para uma afirmação 

negativa, uma concordância traduz uma resposta desfavorável, enquanto que, para uma 

afirmação positiva, a concordância representa uma resposta favorável. Consequentemente, 

uma resposta “concordo totalmente” a uma afirmação favorável e uma resposta “discordo 

totalmente” a uma afirmação desfavorável receberiam, ambas, a média 2. Assim sendo, as 

afirmações 1, 4, 9, 11, terão médias invertidas, ou seja, maior média de concordância indica 

uma resposta desfavorável, enquanto nas afirmativas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 uma maior média de concordância indica uma resposta favorável.  

Tal metodologia permite que os dados obtidos gerem resultados que facultam a análise 

do comportamento socioambientalmente responsável dos alunos que responderam à pesquisa 

e o aprofundamento da discussão sobre abordagem de meio ambiente no curso superior em 

Turismo.  

 

4.3.1. RESULTADOS  

 

Foram respondidos 161 questionários no total, sendo 22 questionários de 1º período, 

35 questionários de 2º período, 23 questionários de 3º período, 15 questionários de 4º período, 

31 questionários de 5º período, 19 questionários de 7º período e 16 questionários de 8º 

período.  A média de idade dos respondentes é de 21 anos e dois meses, aproximadamente, 

sendo 125 mulheres e 36 homens.  

A figura 5 apresenta as médias obtidas em cada afirmativa, que se encontram divididas 

por cores nos três eixos temáticos em que se divide o questionário. A partir do gráfico, 

podemos observar as afirmativas que obtiveram maior pontuação e acompanhar o diagnóstico 

subsequente.  
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Figura 5: Médias por afirmativa  
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Por conseguinte temos a figura 6, uma folha sumário que representa a tabulação da 

pesquisa. A folha sumário permite sintetizar os dados da observação de modo que eles possam 

ser percebidos instantaneamente (DENCKER, 1998).  
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NÚMERO DE RESPONDENTES E MÉDIAS OBTIDAS 

  
Afirmativas 

Concordo 
Plenamente 

Concordo Neutro Discordo 
Discordo 

Totalmente 
Média 

1 
Os benefícios dos produtos modernos são mais 
importantes do que a poluição que resulta da 
produção desses bens. 1 8 18 92 42 -1,03 

2 
Os consumidores deveriam estar interessados 
nos possíveis danos ambientais causados pelos 
produtos e serviços que consomem.  95 59 4 3 0 1,53 

3 
Chateia-me saber que o governo não faz o 
suficiente para controlar a poluição e a 
degradação do meio ambiente 110 41 6 2 2 1,58 

4 O problema da crise ambiental no planeta está 
sendo superestimado pela mídia.  6 28 27 73 27 -0,54 

5 
O governo deveria investir mais em programas 
de proteção ambiental.  97 59 4 1 0 1,57 

6 A energia que eu consumo contribui para a 
degradação ambiental 36 85 25 15 0 0,88 

7 

Escolas públicas e privadas deveriam  
obrigatoriamente abordar os problemas 
socioambientais de maneira transversal em seu 
conteúdo.   87 60 11 2 1 1,43 

8 No meu consumo diário, escolho produtos com 
selo de certificação socioambiental. 8 24 57 61 11 -0,27 

9 
Não adianta me preocupar com questões 
socioambientais, pois não há nada que eu possa 
fazer.  1 2 5 59 94 -1,51 

10 
A água que eu consumo contribui para a 
degradação ambiental 10 47 49 50 5 0,04 

11 A reciclagem domiciliar não é relevante para 
diminuir o acúmulo de lixo nas cidades.  3 2 4 63 89 -1,45 

12 
Em viagem de férias ou negócios, substituiria 
meu carro particular por transporte coletivo no 
destino.  28 57 36 31 9 0,40 

13 
Opto por viajar para destinos turísticos que 
tenham políticas socioambientais bem definidas 

7 22 78 46 8 -0,16 

14 
Em um destino turístico, prefiro adquirir 
produtos ou serviços oriundos da comunidade 
local.  23 66 55 15 2 0,58 

15 

Em viagens, escolho empreendimentos 
turísticos – meios de hospedagem, restaurantes, 
transportes – que tenham ações socioambientais.  

5 27 88 36 5 -0,06 

16 
Empreendimentos turísticos com políticas de 
responsabilidade socioambiental devem receber 
incentivos do poder público.  102 50 6 2 1 1,55 

17 
Práticas sustentáveis em empreendimentos 
turísticos podem trazer vantagem competitiva  63 79 14 5 0 1,24 

18 
É importante que os cursos de turismo tenham 
disciplinas que abordem a relação entre turismo 
e meio ambiente. 120 37 1 1 2 1,69 

19 

As disciplinas que abordam a relação entre 
turismo e meio ambiente influenciam no meu 
comportamento em relação às questões 
socioambientais  51 75 28 6 1 1,05 

20 
Percebo que os problemas ambientais causam 
impacto na minha vida 63 73 21 3 1 1,20 

21 
Eu me considero uma pessoa 
socioambientalmente responsável. 8 65 66 21 1 0,36 

Figura 6: Número de respondentes e médias obtidas. 
Fonte: Elaboração própria 
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Ambos os elementos gráficos permitem a rápida visualização dos dados obtidos e 

facilitam no acompanhamento das análises realizadas.  

A afirmativa 18 “é importante que os cursos de Turismo tenham disciplinas que 

abordem a relação entre turismo e meio ambiente”, obteve a maior média de concordância 

dentre as questões, sendo esta 1,69, o que indica que a abordagem de turismo e meio ambiente 

se sobressai dentre os outros conteúdos abordados no instrumento de pesquisa. Podemos 

considerar, então, que os alunos reconhecem a importância abordagem sistêmica do conteúdo 

de meio ambiente no curso superior em Turismo. 

Em seguida, a afirmativa 3 alcançou segunda maior média de concordância, 1,58, 

sendo esta “chateia-me saber que o governo não faz o suficiente para controlar a poluição e a 

degradação do meio ambiente”. Em seguida, com média 1,57, está a afirmativa 5 “o governo 

deveria investir mais em programas de proteção ambiental.”, seguida da afirmativa 16, 

“empreendimentos turísticos com políticas de responsabilidade socioambiental devem receber 

incentivos do poder público” com média 1,55. As três questões fazem menção ao papel do 

poder público na administração das questões ambientais. Desta forma, percebemos que os 

alunos reconhecem o poder público como sendo importante agente gerador de mecanismos 

que defendam o meio ambiente. De acordo com (SOLHA, 2010), é emergente a importância 

de promover a discussão e reflexão sobre a atuação do poder público na promoção do 

desenvolvimento sustentável do turismo, visto que o mesmo é responsável pela definição de 

políticas de turismo que contemplem o complexo conceito de sustentabilidade e reflexamente 

o desenvolvimento sustentável do turismo.  

Em seguida a afirmativa 2 “os consumidores deveriam estar interessados nos possíveis 

danos ambientais causados pelos produtos e pelos serviços que consomem” com média 1,53. 

Tal afirmação aponta para uma nova forma de consumo, na qual os impactos gerados na 

produção e consumo de tal bem seriam determinantes no processo de compra, ultrapassando o 

quesito preço. Estar interessado no dano possivelmente causado por um produto não significa 

que o mesmo não será adquirido e/ou consumido.  

A afirmativa 7 “escolas públicas e privadas deveriam obrigatoriamente abordar 

problemas socioambientais de maneira transversal em seu conteúdo” obteve a sexta maior 

média de concordância 1,43. Embora não se possa afirmar se os respondentes tenham 

compreensão da abrangência do termo educação ambiental, os mesmos concordam que as 

escolas devem abordar o tema, bem como as questões ambientais no curso superior de 

turismo. A afirmação reforça a importância de introduzir as discussões ambientais no meio 

acadêmico e de levar a sensibilização ambiental para as escolas. 
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Por conseguinte, temos a afirmativa 17 “práticas sustentáveis em empreendimentos 

turísticos podem trazer vantagem competitiva.” Esta afirmativa relaciona-se com a anterior e 

refere-se à tendência para um novo padrão de consumo que prioriza produtos e serviços que 

são gerados buscando o menor impacto negativo possível. Desta forma, a média 1,24 nos 

indica que os respondentes acreditam que cidadãos-turistas podem preferir empreendimentos 

turísticos com práticas sustentáveis, e que estas significam um diferencial competitivo. 

Alcançando média 1,20, a afirmativa 20 “percebo que os problemas ambientais 

causam impacto na minha vida”. Com esta afirmativa podemos avaliar o quanto os alunos 

estão sensíveis a observar os impactos que os problemas ambientais podem causar em suas 

vidas.  

Em contrapartida com a afirmativa que obteve maior média, a afirmativa 19 “as 

disciplinas que abordam a relação entre turismo e meio ambiente influenciam no meu 

comportamento em relação às questões socioambientais” obteve média 1,05, mostrando que 

mesmo havendo a abordagem e mesmo sendo considerada de extrema importância pelos 

estudantes, conforme verificado pela afirmativa 18, que obteve a maior média, menor número 

de alunos concorda que esta abordagem seja efetiva de modo a influenciar em seus hábitos e 

alterar seu comportamento.  

Com 0,88 de concordância, estando em décima colocação, está a afirmativa 6 “a 

energia que eu consumo contribui para a degradação ambiental”. Com 0,58 de média de 

concordância está a afirmativa 14 “em um destino turístico, prefiro adquirir produtos ou 

serviços oriundos da comunidade local.” O consumo de produtos ou serviços locais fortalece 

a cultura e a economia de um destino turístico, contribuindo para o desenvolvimento de um 

turismo que seja sustentável e benéfico também para a população local.  

A afirmativa 12 “em viagem de férias ou negócios, substituiria meu carro particular 

por transporte coletivo no destino” vem em seguida com média 0,40. Tal média pode ser 

atribuída à precariedade do sistema de transporte público em muitos destinos, que implicaria 

em perda de conforto, segurança e autonomia no descolamento, caso o turista optasse por 

trocar seu carro particular pelo mesmo. Vale ressaltar que a locação de automóveis é uma 

atividade característica do turismo.  

A afirmativa 21, “eu me considero uma pessoa socioambientalmente responsável”, 

obteve décima quarta menor média de concordância, 0,36. Muitas atitudes implicam em 

considerar-se socioambientalmente responsável ou não. Tal conceito pode variar de acordo 

com cada respondente e diferentes práticas, como reciclar o lixo doméstico, economizar água 

e luz e preferir produtos com certificação ambiental, podem ser consideradas suficientes ou 
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não para caracterizar um cidadão socioambientalmente responsável. A afirmativa 10 “a água 

que eu consumo contribui para a degradação ambiental” aparece em décimo quinto lugar, com 

média de 0,04, e mostra que os respondentes acreditam que o consumo individual de energia 

influencia de maneira mais significativa na degradação ambiental que o consumo de água. 

Com média -0,06 está a afirmativa 15, “em viagens, escolho empreendimentos 

turísticos – meios de hospedagem, restaurantes, transportes – que tenham ações 

socioambientais”. É seguida da afirmativa 13, “opto por viajar para destinos turísticos que 

tenham políticas socioambientais bem definidas”, que obteve média -0,16 e com a qual se 

relaciona diretamente. Percebe-se, portanto que os respondentes não priorizam destinos ou 

empreendimentos, que adotam práticas sustentáveis para visitar.  

A afirmativa de número 8, “no meu consumo diário, escolho produtos com selo de 

certificação socioambiental”, obteve quinta menor média de concordância, -0,27. Devemos 

considerar que ter ou não certificação socioambiental não é prioritariamente considerado no 

momento de compra do produto. Podemos associar a média ao fato de que o preço e qualidade 

podem ser fatores primordiais para o consumo. Conforme afirma o relatório do Worldwatch 

Institute no relatório sobre o estado do mundo (2004), o consumo não é um mal, pois, as 

pessoas precisam consumir para sobreviver. Porém, o consumo exacerbado ameaça o bem-

estar das pessoas e do meio. Por isso, defensores do consumo, economistas, legisladores e 

ambientalistas vêm desenvolvendo opções criativas para atender às necessidades das pessoas 

e, ao mesmo tempo, reduzir os custos ambientais e sociais associados ao consumo em massa. 

Tais avanços podem ser primordiais para induzir a mudança de hábito de consumo das 

pessoas (GARDNER; ASSADOURIAN; SARIN, 2004).  

Em seguida a afirmativa 4 “O problema da crise ambiental no planeta está sendo 

superestimado pela mídia”, com média -0,54, que significa uma média de concordância baixa 

e mostra que os alunos percebem que os problemas ambientais estão sendo discutidos pela 

mídia sem sensacionalismo. Segundo André Trigueiro (s/d), jornalista ambiental, o que se 

espera da mídia no século XXI é a capacidade de mostrar soluções inteligentes e sustentáveis 

para velhos problemas inerentes ao presente modelo de desenvolvimento econômico. Para o 

jornalista e autor, não se economiza esforços para mostrar tragédias ambientais como grandes 

vazamentos de óleo, queimadas, enchentes, deslizamentos de terra, furacões e outros 

problemas do gênero, mas o que deveria ser mostrado são matérias que poderiam inspirar 

novas ideias e atitudes na direção da sustentabilidade. 

A afirmativa 1 “os benefícios dos produtos modernos são mais importantes do que a 

poluição que resulta da produção desses bens” obteve terceira menor média de concordância, 
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-1,03. Relaciona-se diretamente com a afirmativa 8, pois apesar de considerarem que é 

importante atentar-se aos possíveis males da produção de determinados produtos, esses 

fatores não são considerados no momento de compra.  

A segunda menor média de concordância, -1,55 foi para a afirmativa “a reciclagem 

domiciliar não é relevante para diminuir o acúmulo de lixo nas cidades” e a primeira para a 

afirmativa 9 “Não adianta me preocupar com questões socioambientais, pois não há nada que 

eu possa fazer”, com média -1,51. Esta última afirmativa é primordial para avaliar se o 

respondente percebe sua participação na construção da sustentabilidade e na manutenção dos 

recursos naturais e culturais do planeta.  

Podemos também, a partir da figura 05, observar que as quatro afirmativas - 1, 4, 9 e 

11 - as quais a média baixa indica uma resposta favorável, obtiveram médias abaixo de 0 

podendo ser consideradas baixas.  

Em geral os alunos concordaram com as questões que indicam maior sensibilização a 

respeito dos problemas socioambientais. Todas as afirmativas que obtiveram respostas 

favoráveis, ou seja, maior que 0, indicam que há tal sensibilização. No entanto, as afirmativas 

15, 13 e 8 que também assinalam um comportamento socioambiental responsável obtiveram 

médias abaixo de 0, o que indica uma resposta desfavorável, ou seja, mais alunos discordaram 

do que concordaram com estas afirmações. Tais afirmativas indicam a aplicação prática dos 

conceitos de sustentabilidade, e nos indicam que, apesar de conceitos internalizados indicados 

pelas respostas favoráveis em afirmativas que indicam sensibilização a respeito de conceitos 

sustentáveis, tal sensibilização não se traduz em prática. No entanto é necessário buscar 

hipóteses que ajudem a compreender o porquê desses conceitos não se traduzirem em prática. 

Podemos associar tais médias à escassez de produtos que adotam políticas 

socioambientais em seu processo de fabricação e também à escassez de empreendimentos que 

buscam soluções socioambientais em suas operações. A ação integrada entre o poder público 

e a iniciativa privada, no sentido de oferecer benefícios e incentivos à empreendedores que 

priorizem o desenvolvimento sustentável no oferecimento de seu produto ou serviço, seria 

uma alternativa eficaz que possibilitaria maior oferta de produtos e serviços 

socioambientalmente responsáveis.    

Já as afirmativas 1, 4, 9 e 11, que obtiveram média abaixo de 0, indicam conceitos e 

comportamentos que não coincidem com os princípios da sustentabilidade. Portanto, a média 

baixa nestes casos, indica uma resposta favorável, mostrando que os alunos, em maior parte, 

discordam dessas afirmativas. 
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Tal resultado indica uma postura que não satisfaz totalmente aos princípios da 

sustentabilidade, uma vez que as afirmativas 8, 13 e 15 que indicam comportamento 

socioambientalmente responsável obtiveram resultados desfavoráveis. Por outro lado, todas as 

afirmativas de sentido inverso obtiveram médias negativas, o que configura uma resposta 

favorável.  

Tendo em vista que a discussão ambiental deve estar além de conceitos e ideias, este 

instrumento de pesquisa nos permite avaliar até que ponto estas ideias se traduzem em prática, 

além de perceber se os alunos têm compreensão de que as questões discutidas influenciam em 

sua vida cotidiana, bem como os nossos hábitos são capazes de influenciar na saúde do 

planeta. Também permite observar de que maneira as discussões sobre sustentabilidade 

influenciam no modo de agir e pensar de uma geração que nasceu após a realização dos 

grandes movimentos e conferências ambientais e que está cercada de discussões sobre 

desenvolvimento sustentável no meio acadêmico, na mídia e no mercado de trabalho.  

Considerando que esses alunos serão os futuros bacharéis em turismo e gestores de 

destinos e empreendimentos turísticos, é importante que percebam que não estão alheios aos 

problemas ambientais e que devem priorizar o desenvolvimento sustentável da atividade 

turística, seja enquanto gestor público, de empresa privada ou docente.    

Além disso, a pesquisa se mostra relevante, pois nos ajuda a refletir sobre a 

sensibilização dos alunos a respeito do desenvolvimento sustentável e buscar práticas 

pedagógicas que sejam mais eficazes na mudança comportamental dos futuros gestores de 

turismo. Para isso o desenvolvimento de projetos, programas de extensão, e conhecimento 

científico em geral, baseado no tripé que deve orientar as universidades, ensino, pesquisa e 

extensão, apontado por Barreto (2004) como direcionador das linhas de ação do curso de 

turismo.  

 
 
O caminho para o amadurecimento criterioso do curso dependerá do grau de 
intervenção na realidade circundante, por meio da extensão, função que consiste em 
levar os resultados da pesquisa universitária a vários segmentos da população, na 
forma de programas e projetos de ação social e comunitária que apontem a solução 
de problemas detectados, mas sem cair no mero assistencialismo (BARRETO, 2004, 
p. 83). 
 
 

 
A afirmação da autora corrobora com a ideia da extensão como forma de pôr em 

prática o conhecimento gerado dentro das universidades, de forma a gerar benefícios para a 

sociedade. É do interesse de todos que soluções para problemas ambientais como, 

sustentabilidade, responsabilidade socioambiental entre outros, ganhem cada vez mais espaço, 
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rompam a barreira do discurso, invadam as empresas, as casas, as escolas e o ambiente 

político.  

Marina Silva (2003), ao prefaciar o livro Meio Ambiente no Século 21, afirma que não 

podemos nos contentar em sermos somente produtores e consumidores de ideias. Temos que 

transformá-las em eventos e inventos coletivos que determinem novos patamares e nos 

renovam diariamente como militantes para um mundo melhor. Essa é a postura que se espera 

do profissional, que ele seja capaz de levar para a prática todos os conceitos que foram 

incorporados durante o curso universitário. 

A educação ambiental, defendida neste trabalho como sendo fundamental dentro das 

escolas e universidades, deve ir além da compreensão comum de meio ambiente que a 

relaciona somente a fauna e flora (Trigueiro, 2008) e promover a expansão da consciência 

ambiental e a participação cidadã. Corroborando com tal ideia, temos a definição de Pelicioni 

a respeito da educação ambiental:  

 
 
[A educação ambiental] Implica um processo de formação política, isto é, prepara 
para o exercício da cidadania ativa, dá condições para o ser humano conhecer, 
refletir e analisar criticamente as informações, exigir seus direitos e cumprir seus 
deveres, de forma que esteja apto a participar da construção de políticas públicas e 
de mecanismos legais que não só atendem às suas necessidades básicas, mas 
melhorem suas condições de vida, dando possibilidades para que todos conquistem 
autonomia, liberdade, justiça social e, portanto, possam assumir o controle sobre 
suas próprias vidas (empowerment) e a vida da coletividade, tornando-a cada vez 
melhor e mais saudável (PELICIONI, 2004 apud  PELICIONI ; TOLEDO, 2010, 
p.307). 
 
 
 

Inúmeros benefícios seriam possíveis ao turismo com a incorporação destes conceitos 

nos cursos de graduação de turismo e, consequentemente, com o entrelaçamento da educação 

ambiental com o desenvolvimento sustentável do turismo. Leff (2008 p. 100) confirma tal 

ideia ao afirmar que “a produção sustentável emerge, assim, como um novo objeto cientifico 

interdisciplinar e a educação ambiental como um instrumento para a construção da 

racionalidade ambiental.”  

Para Ribeiro e Stigliano (2010), a relação entre turismo e as questões ambientais tem 

sido abordada sob dois enfoques, um no qual o turismo é visto como origem de degradação 

socioambiental outro no qual o turismo é visto como alternativa de desenvolvimento 

econômico e social sustentável. A associação entre consciência ambiental, cidadania e 

desenvolvimento turístico pode ser crucial na adoção de um modelo de turismo que respeite 

as comunidades locais e a capacidade suporte do território em que se instala. Cabe ao 
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turismólogo buscar, dentro de sua atuação profissional, alternativas que façam do turismo um 

meio de promover o desenvolvimento sustentável e deixar de ser visto como um predador da 

identidade cultural e para do meio ambiente. Cabe às instituições de ensino reforçar a 

abordagem da educação ambiental e incitar ao desafio da transformação do pensar e agir 

sustentável, conforme destacam Pelicioni e Toledo (2010, p. 310): 

 
 
Dado a complexidade dos problemas socioambientais, a educação ambiental, hoje 
entendida como educação política, constitui um grande desafio, o que implica 
utilizar novas estratégias de ação, novos padrões de conduta baseados em uma nova 
relação ética, com enfoque ambiental. Esses padrões consolidados transformarão as 
relações entre os seres humanos, os grupos sociais e a comunidade a que pertencem, 
em busca de sociedades sustentáveis, mais justas, mais felizes e co melhor qualidade 
de vida. Somente assim as comunidades tradicionais poderão estabelecer com o 
turismo um relacionamento verdadeiramente sustentável.  
 

 
Esse pensar e agir sustentável nos permitirá desvencilhar o conceito de 

sustentabilidade à condição utópica. De acordo com Capra (2003), as definições de 

sustentabilidade são exortações morais que nos lembram da responsabilidade de passar para 

nossos filhos e netos um mundo nas mesmas condições em que herdamos, mas que não nos 

dizem na prática como construir uma sociedade sustentável.  

 Por isso precisamos operacionalizar o conceito de sustentabilidade, e a chave para 

alcançar esse conceito é reconhecer que as comunidades sustentáveis não devem ser 

construídas do zero, e sim moldadas de acordo com os ecossistemas naturais, que são 

comunidades naturais de plantas, animais e micro-organismos (CAPRA, 2003). 

 Ainda de acordo com o autor os ecossistemas nos ensinam, através de seus princípios 

de organização, como viver de forma sustentável. Aliada ao pensamento sistêmico, a 

observação e aprendizagem com os ecossistemas constitui um saber ecológico, que é 

considerado fundamental na educação do século XXI e deve se tornar um requisito essencial 

para políticos, empresários e profissionais de todos os ramos, além de ser preocupação central 

na educação em todos os níveis. 

E por meio da educação, portanto, que o desenvolvimento sustentável pode se tornar 

tangível.  A eficiência do ensino necessita de uma troca cíclica de informações, desse modo, 

os cidadãos-alunos do curso de turismo devem ter sua participação na construção do ensino 

nas universidades, trazendo propostas, levantando questionamentos e indagações e 

desenvolvendo, junto ao corpo docente, ações que possibilitem a construção de um ensino 

cada vez mais apropriado à constituição de sociedades sustentáveis.  
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Desta forma, esperamos que a abordagem sistemática de meio ambiente esteja 

presente nos cursos superiores de turismo, possibilitando que estes sejam centros cada vez 

maiores de construção de ideias e práticas que contribuam para a propagação de projetos de 

desenvolvimento do turismo sustentável e da formação de profissionais comprometidos em 

trazer benefícios econômicos e sociais às comunidades em que está inserido.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Mesmo partindo de diferentes premissas, a preocupação com o meio ambiente vem 

ganhando espaço dentro das discussões políticas, nas empresas, nas ONGs, na mídia e 

certamente nas instituições de ensino. No entanto, ainda existem limitações na compreensão 

de meio ambiente, e as iniciativas de proteção ao mesmo são incipientes. De acordo com 

Trigueiro (2008), meio ambiente é uma daquelas expressões muito conhecidas, mas que não 

costumam ser definidas com clareza e que nós, seres humanos, não nos identificamos como 

parte do meio ambiente.  

Sucessivos desastres ambientais e a exploração intensa de recursos naturais, somados à 

deterioração da qualidade de vida deram origem à preocupação com as questões ambientais, 

que gerou, futuramente, um processo de mobilização mundial. Estudiosos passaram a divulgar 

ideias preservacionistas que buscavam apontar os riscos econômicos e sociais da degradação 

ambiental. Consecutivamente, houve a criação de ONGs, a realização de conferências sobre 

meio ambiente, a criação de leis que regem sobre a proteção ambiental e abordagem de meio 

ambiente em nível educacional, que contribuíram para a disseminação da ideia 

preservacionista. Tais medidas são crescentes até os dias de hoje. 

Essa popularização do pensamento ambientalista também originou um conceito 

revolucionário que viria propor a alteração do modelo de desenvolvimento mais humano e 

mais responsável: o desenvolvimento sustentável. Tal conceito popularizou-se, ganhou espaço 

na mídia, nas discussões acadêmicas, nos discursos políticos, mas ainda é preciso torná-lo 

praticável. A difusão do conceito de desenvolvimento sustentável pode ser considerada como 

a concretização desta sensibilização que se iniciou nos anos 1970. 

A complexidade de aplicação do desenvolvimento sustentável sugere que o mesmo 

seja administrado em escalas menores, locais, com o intuito de favorecer sua aplicação. No 

entanto, o êxito é alcançado quando considerado os aspectos que sejam relevantes a níveis 

globais, como a preservação dos recursos naturais, o respeito às diferenças culturais e, por 
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fim, a conscientização sobre um retorno econômico mais demorado, porém mais duradouro. 

Para Sachs, a eficiência do conceito está relacionada ao fato de que o mesmo deve estar sobre 

três pilares: eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica (SACHS, 1986). 

O desenvolvimento sustentável, muitas vezes, oferece obstáculos ao desenvolvimento 

econômico. Por isso, muitos ainda o consideram como utópico e inatingível. No entanto, o 

desenvolvimento sustentável não é um objetivo impossível de ser alcançado e sim uma 

estrada longa e cheia de obstáculos, que envolve a mudança de ideologias centenárias, mas 

que é capaz de levar a uma convivência mais harmônica, mais saudável e mais justa, 

conforme explica Foladori citado por Trentin (2005, p. 32). “É preciso que fique bem claro 

que a solução dos problemas ambientais não é de natureza técnica, mas de uma opção 

político-cultural, pois afinal, a técnica deve servir à sociedade e não esta ficar subordinada 

àquela.”  

Nesse contexto, insere-se o turismo, como fenômeno econômico e social capaz gerar 

efeitos positivos e negativos. Por isso a necessidade de construção do conceito de turismo 

sustentável e a aplicabilidade do mesmo. O modelo de desenvolvimento proposto a partir dos 

paradigmas da sustentabilidade diverge do atual modelo de desenvolvimento econômico e do 

desenvolvimento do turismo, além de se apresentar como grande desafio, pois propõe 

alterações nos padrões de consumo e estilos de vida.  

Por isso, a relação entre sustentabilidade e turismo tem sido abordada ora como 

convergente, ora como contraditória. O turismo como atividade econômica tem sido visto 

como um importante instrumento de desenvolvimento de localidades, regiões e países - em 

razão da geração de emprego e renda em diversos setores da economia. Por outro lado, é 

responsável por acarretar danos ao meio ambiente, por meio da destruição de recursos 

naturais, da poluição ambiental e da descaracterização sociocultural.  

Por isso, buscamos com esse trabalho, mostrar que o turismo, quando bem planejado, 

pode ser considerado um meio de desenvolvimento que beneficie a população e os bens 

naturais e culturais locais, contribuindo para os diversos movimentos ambientais que 

ganharam destaque no final do século XX.  

Para que isso seja possível, é preciso a conscientização e a capacitação dos envolvidos 

no processo de desenvolvimento do turismo, onde se destaca o bacharel em turismo, profissão 

que vem se popularizando no Brasil desde o surgimento dos primeiros cursos superiores em 

turismo, na década de 1970. Tal importância se deve ao fato de que tais profissionais poderão 

estar envolvidos em inúmeras atividades inerentes ao desenvolvimento turístico. 
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Por isso é imprescindível que sejam discutidas e trabalhadas as questões ambientais no 

curso superior em turismo, para que os alunos, futuros profissionais, possam romper a barreira 

entre academia e mercado e levar a prática da sustentabilidade para o ambiente de trabalho. 

Por este motivo, foi realizada uma pesquisa com os alunos do curso superior em 

turismo da Universidade Federal Fluminense, na qual constatamos que os alunos do curso de 

turismo estão a par das questões que envolvem problemas ambientais e desenvolvimento 

sustentável. Estes estudantes ainda encontram obstáculos ao colocar em prática os conceitos 

aos quais conhecem, uma vez que, na pesquisa, as afirmativas que obtiveram maiores médias 

de concordância foram aquelas que indicam sensibilização a respeito de questões 

socioambientais e, as que indicam a prática de fato obtiveram notas abaixo da média de 

concordância.  

É importante destacar que a questão que obteve maior nota se refere à importância da 

abordagem de meio ambiente no curso de turismo, mostrando que os alunos consideram 

importante abordar, durante sua formação profissional, a relação entre turismo e meio 

ambiente. 

Diante dos resultados, nos cabe sugerir ações que estimulem o desenvolvimento de 

ideias e projetos que poderão ser alternativas de desenvolvimento do turismo sustentável, de 

modo a propagar o tema para além dos limites da universidade investigada e das demais, 

descritas nos seguintes tópicos:  

• O curso de turismo da UFF, conforme citado no capítulo anterior, possui disciplinas que 

abordam turismo e meio ambiente, direta ou indiretamente. Seria eficaz que as disciplinas 

optativas que abordem meio ambiente e desenvolvimento sustentável, sejam oferecidas 

como disciplinas obrigatórias, ou com maior freqüência para a escolha dos alunos mais 

interessados no assunto, visto que estas abordam diferentes aspectos da relação entre 

turismo e meio ambiente.  

• A inclusão de temas relacionados ao desenvolvimento sustentável na ementa de todas as 

disciplinas que forem possíveis, como por exemplo, disciplinas de hotelaria, 

agenciamento, eventos, gestão pública, gestão de empreendimentos turísticos.  

• A criação de projetos de pesquisa e/ou extensão que proponham parcerias entre o curso de 

turismo e os órgãos públicos responsáveis pelo desenvolvimento do turismo em 

municípios do estado do Rio de Janeiro, ou fora dele, além de outras formas de parceria 

como projetos de consultoria e oportunidades de estágio. 
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• Inclusão do tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável nos eventos acadêmicos 

organizados periodicamente pelo curso de turismo, como o Encontro de Turismo da 

Universidade Federal Fluminense – ENTUR, e outros eventos acadêmicos aos quais as 

universidades tenham possibilidade de participar da organização. 

• Organização de visitas técnicas à eco-vilas, estabelecimentos turísticos ecológicos, 

destinos sustentáveis e áreas de proteção ambiental. 

• Estímulo ao desenvolvimento de artigos e monografias que abordem o tema e proponham 

alternativas práticas de desenvolvimento sustentável do turismo.  

• Desenvolvimento de campanhas que promovam a adoção de práticas socioambientalmente 

responsáveis dentro da universidade, como reciclagem, economia de água e energia, 

podendo ser futuramente expandidas para fora do ambiente universitário.  

• Intercâmbio com outros cursos oferecidos pela universidade para a promoção de propostas 

de desenvolvimento sustentável, tais como arquitetura e engenharia, no desenvolvimento 

de construções sustentáveis; produção cultural, na promoção de eventos sustentáveis ou 

que promovam o tema; biologia, na construção do conhecimento e projetos de manejo e 

uso sustentável de áreas e proteção ambiental. 

• Desenvolvimento de propostas para soluções sustentáveis em destinos turísticos já 

constituídos. 

• Especificamente para o curso de turismo da UFF, parceria com a Secretaria Municipal de 

Sustentabilidade do município de Niterói, no intercâmbio de ideias e oportunidades de 

estágio. 

Obviamente essas são algumas sugestões principiantes e não estão esgotadas as 

possibilidades de abordagem do tema no curso superior de turismo. Sendo assim, outras 

pesquisas podem ser realizadas no sentido de investigar outras formas de promover o turismo 

sustentável a partir dos cursos superiores em turismo e também de investigar os motivos que 

limitam a adoção de práticas sustentáveis por parte dos alunos. Dessa forma, novas sugestões 

poderão ser propostas, com o objetivo de garantir maior aplicabilidade ao turismo sustentável.  

Lobo (2008) adverte para a carência de estudos mais aprofundados sobre a abordagem 

de turismo e meio ambiente nos cursos superiores, o que denota o quão inovadora é a 

perspectiva de adaptação dos cursos de Turismo às necessidades atuais de estudo do meio 

ambiente. Com isto, consolida-se a necessidade de realização de pesquisas que investiguem a 

relação entre estes dois temas pelos mais diversos prismas e dimensões de análise.  
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Para Marina Silva (apud Trigueiro, 2008) é necessário comunicar as ideias sobre meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável de maneira simples e direta, e também é necessária 

uma melhor elaboração da relação entre ideias e prática, além de achar maneiras de 

transformar conhecimento em fazeres, em tecnologia e substituição de coisas e 

comportamentos. Por isso fica como sugestão às universidades que formam turismólogos, que 

mantenham em seu fluxograma disciplinas que abordem especificamente questões ambientais 

e a relação direta do turismo com a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Com isso, este trabalho buscou evidenciar a evolução histórica que nos proporciona, 

nos dias de hoje, um estado de consciência que reconhece a necessidade da preservação 

ambiental e da construção das ferramentas necessárias ao desenvolvimento sustentável, o qual 

deve orientar o desenvolvimento do turismo, visto a estreita relação entre este e o meio 

ambiente. Além disso, buscamos, modestamente, trazer às instituições de ensino a este setor 

de pesquisa o tópico da formação do turismólogo enquanto profissional e cidadão do mundo 

globalizado e a importância do mesmo no desenvolvimento sustentável do turismo.  
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APÊNDICE – FORMULÁRIO DE PESQUISA  
 

Questionário  
 

Este questionário faz parte da pesquisa de monografia que aborda o turismo sustentável e grau de 
sensibilização socioambiental dos alunos de Turismo da Universidade Federal Fluminense.  

As afirmativas são acompanhadas de diferentes níveis de concordância. Você deverá assinalar aquele que 
mais se aproxima de sua opinião acerca da afirmativa.  

Peço que responda com sinceridade, considerando que sua identificação não será revelada em nenhum 
momento da pesquisa. A qualidade dos resultados depende da sua sinceridade.  

Obrigada pela colaboração! 
Por favor, não deixe nenhuma resposta em branco. 

Idade: _____   Período: _____   Sexo: Feminino (  )  Masculino (  )  
 

Afirmativas  
Concordo 

Plenamente 
Concordo  Neutro Discordo 

Discordo 
Totalmente 

Os benefícios dos produtos modernos são 
mais importantes do que a poluição que 
resulta da produção desses bens. 

(  ) (  ) (  ) (  ) ( ) 

Os consumidores deveriam estar interessados 
nos possíveis danos ambientais causados 
pelos produtos e serviços que consomem.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Chateia-me saber que o governo não faz o 
suficiente para controlar a poluição e a 
degradação do meio ambiente 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

O problema da crise ambiental no planeta está 
sendo superestimado pela mídia.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

O governo deveria investir mais em 
programas de proteção ambiental.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

A energia que eu consumo contribui para a 
degradação ambiental (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Escolas públicas e privadas deveriam 
obrigatoriamente abordar a problemas 
socioambientais de maneira transversal em 
seu conteúdo.   

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

No meu consumo diário, escolho produtos 
com selo de certificação socioambiental. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Não adianta me preocupar com questões 
socioambientais, pois não há nada que eu 
possa fazer.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

A água que eu consumo contribui para a 
degradação ambiental 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

A reciclagem domiciliar não é relevante para 
diminuir o acúmulo de lixo nas cidades.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Em viagem de férias ou negócios, substituiria 
meu carro particular por transporte coletivo 
no destino.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Opto por viajar para destinos turísticos que 
tenham políticas socioambientais bem 
definidas 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Em um destino turístico, prefiro adquirir 
produtos ou serviços oriundos da comunidade 
local.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Em viagens, escolho empreendimentos 
turísticos – meios de hospedagem, 
restaurantes, transportes – que tenham ações 
socioambientais.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 



81 
 

Empreendimentos turísticos com políticas de 
responsabilidade socioambiental devem 
receber incentivos do poder público.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Práticas sustentáveis em empreendimentos 
turísticos podem trazer vantagem competitiva  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

É importante que os cursos de turismo tenham 
disciplinas que abordem a relação entre 
turismo e meio ambiente. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

As disciplinas que abordam a relação entre 
turismo e meio ambiente influenciam no meu 
comportamento em relação às questões 
socioambientais  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Percebo que os problemas ambientais causam 
impacto na minha vida 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Eu me considero uma pessoa 
socioambientalmente responsável. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


