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RESUMO 

 

 

Muito se discutiu a partir da década de 70 sobre a sustentabilidade em diversas áreas. Dentre 

elas, o conceito sustentável foi também atribuído nas atividades turísticas. A partir disso, 

diversos autores buscam definições para conceituar o equilíbrio mais próximo entre as 

diversas esferas (econômica, social, ambiental). Mas com a generalização do uso da palavra 

sustentável e sua abrangência, novos conceitos passaram a ser atribuídos no campo do turismo 

em busca dessa sustentabilidade, sem que nenhuma das esferas ficasse em segundo plano. 

Surge então o conceito de Turismo Responsável, tendo como foco principal o 

desenvolvimento das comunidades onde o turismo está inserido, responsabilizando todas as 

partes interessadas, priorizando a participação da comunidade local desde o planejamento ate 

o monitoramento das atividades turísticas, a fim atingir positivamente as esferas ambiental e 

econômica e melhorar da qualidade de vida local. Sendo assim, o presente estudo buscou 

analisar a partir de métodos bibliométricos a evolução do conceito de Turismo Responsável. 

Através dos dados obtidos pode-se fazer uma análise qualitativa do conceito. Os resultados do 

estudo revelaram que este conceito apresenta interesse recente e uma tendência crescente de 

publicações, podendo este conceito conseguir trazer um novo olhar para a aplicabilidade de 

sustentabilidade no setor de turismo. 

 

Palavras-chave: Turismo Responsável. Estudo Bibliométrico. Sustentabilidade. 
  



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

Much has been discussed since the 1970s about sustainability in various areas. Among them, 

the sustainable concept was also attributed to tourist activities. From this, several authors seek 

definitions to conceptualize the closest balance between the various spheres (economic, 

social, environmental). But, with the widespread use of the word sustainable and its scope, 

new concepts started to be attributed in the tourism field in search of this sustainability, 

without any of the spheres being in the background. Then comes the concept of Responsible 

Tourism, having as its main focus the development of the communities where tourism is 

inserted, making all the interested party responsible, prioritizing the participation of the local 

community from the planning to the monitoring of the tourist activity, in order to positively 

reach the environmental, economic and improvement of local quality of life spheres. 

Therefore, the present study sought to analyze from bibliometric methods the evolution of the 

concept of Responsible Tourism. Through the obtained data it was possible to make a 

qualitative analysis of the concept. The results of the study revealed that this concept has 

recent interest and a growing trend of publications, which may concentrate a new look at the 

applicability of sustainability in the tourism sector 

 

Keywords: Responsible Tourism. Bibliometric study. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

De acordo com (OLIVEIRA e FONTANA, 2006), o setor de turismo vem se 

renovando freqüentemente, assim os conceitos aplicados a atividade são também 

constantemente renovados a fim de buscar um melhor entendimento e desenvolvimento no 

setor. Com isso, novos conceitos vêm buscando um equilíbrio mais próximo entre as esferas: 

social, econômica, histórico-cultural, ambiental, espacial e político institucional 

(DELAMARO, 2007).  

A busca pelo equilíbrio do desenvolvimento e a proteção ambiental surgiu na década 

de 70, na Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo, a qual deu 

origem ao conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS), que busca um equilíbrio entre a 

esfera do crescimento econômico, as relações com as esferas do meio ambiente e a sociedade. 

Assim, o conceito de sustentabilidade passa a ser utilizado por diversas atividades 

econômicas, incluindo o setor de turismo. O Turismo sustentável (TS) passa então a ser 

entendido como: ―aquele que atende às necessidades dos turistas atuais, sem comprometer a 

possibilidade do usufruto dos recursos pelas gerações futuras‖ (WCED, 1987).  

De acordo com Gabrielli (2017), o uso global indiscriminado do termo sustentável, 

tendo como o foco principal os recursos ambientais, fez com que outras esferas fossem 

deixadas de lado, assim como a esfera social, especialmente nas relações turísticas. Com isso, 

outros autores passaram a definir novos conceitos, para que nenhuma das esferas ficasse de 

fora, buscando chegar ao mais próximo equilíbrio entre elas.  

A partir disso, surge o conceito de Turismo Responsável (TR), que tem como 

principal característica melhorar as condições de vida nas localidades turísticas, por meio de 

ações de aproximação entre turistas e a comunidade receptora e pelas responsabilidades a 

serem adotados por gestores públicos e privados (GOODWIN, 2015). A proposta visa 

melhorar a qualidade econômica, cultural, e ambiental da localidade turística, através da 

conscientização e responsabilidade dada a todos os atores, que os produzem, planejam, 

recebem e praticam o Turismo.  

Mesmo com o enfoque sendo dado às relações sociais, os papéis não são invertidos, e 

a preocupação com o ambiente não passa a ter menos importância. Gabrielli (2017) sustenta 
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que essa preocupação pode ser entendida como um resultado das responsabilidades atribuídas 

tanto à comunidade local quanto aos turistas, que sem a conscientização de que ambas são 

partes ativas no processo, não é possível preservar os recursos ambientais.  

O presente estudo pretende investigar através de uma pesquisa bibliométrica, a 

evolução do conceito de Turismo Responsável. Podendo este conceito mudar o olhar do 

turista inserido no meio, através da interação e troca de conhecimentos com as comunidades 

locais, melhorando as condições de vida da comunidade, reconhecendo a responsabilidade de 

ambas as partes e por conseqüência, a conscientização ambiental para com o ambiente 

inserido. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Segundo Gabrielli (2017), a falta de planejamento adequado faz com que, em muitos 

casos, o turismo seja visto negativamente quando consideradas suas relações ambientais 

(sociedade, cultura, ecologia, economia), onde a atividade serve apenas como instrumento de 

crescimento econômico e não de desenvolvimento local, como se espera.  

Muitos autores criticam o conceito do turismo sustentável por parecer vago. Entre 

eles, Wheeller (1991) critica a imprecisão do conceito e aponta que isso dificulta a aplicação 

prática e a análise dos resultados.  

Goodwin (2011) acrescenta que o conceito parece ser operacional e geralmente é 

usado para garantir recursos e apoio, mas, na prática, os princípios não são aplicados, o 

conceito é inoperante, os objetivos não são alcançados. É deixado para outra pessoa. A 

responsabilidade não é assumida.  

O Turismo responsável é um conceito que surgiu com a finalidade de contribuir não 

apenas para uma experiência turística de qualidade, mas também para uma experiência 

turística ambiental e socialmente responsável. Este conceito busca responsabilizar todos os 

atores envolvidos nessa atividade, responsabilizando os anfitriões, os visitantes, as indústrias 

de turismo, os governos, Organizações Não Governamentais (ONGs) e outros, pelos seus atos 

e impactos causados ao meio inserido, além de buscar o desenvolvimento da comunidade 

local e minimizar os impactos gerados.  

Ao acreditar que o TR é a melhor definição a ser aplicada no setor de turismo a fim 

de trazer a responsabilização das partes envolvidas com a atividade turística, e de priorizar 

uma aproximação com a comunidade local, com o ambiente que está inserido e o seu 

desenvolvimento, este estudo busca analisar a seguinte questão: O conceito de Turismo 
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Responsável vem sendo aprimorado para se constituir como um novo olhar para este 

setor? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

A partir da situação problema apresentada, foram definidos os objetivos geral e 

específicos para essa pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é Avaliar a evolução do conceito de Turismo 

Responsável. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para a consecução do objetivo geral, foram considerados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

a) Identificar diferentes conceitos aplicados ao turismo (Ecoturismo, 

Turismo sustentável, Turismo Responsável e outros) para facilitar o 

entendimento sobre o tema. 

b) Apresentar dados sobre a importância do Turismo Responsável. 

c) Estabelecer um levantamento bibliométrico do conceito do TR 

analisando a evolução do tema proposto, por indicadores calculados através de 

softwares. 

d)  Fazer uma análise qualitativa dos principais artigos de base para o 

conceito de TR. 

 

1.4 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Neste contexto, de forma a buscar um melhor discernimento da situação problema, 

foram determinadas abaixo as questões da pesquisa, que são as principais perguntas que este 

estudo deseja responder. 
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Com o transcorrer da pesquisa, as questões foram respondidas, tornando-se objetos 

de discussões. As questões propostas, que apresentam relação direta com os objetivos, são: 

 

a) Quais são as definições de Turismo existentes (Turismo Sustentável, 

Ecoturismo, Turismo responsável e outros)? 

b) Qual relevância do conceito de Turismo Responsável neste setor? 

c) Qual a dimensão e evolução que este conceito vem atingindo? 

d) Quais os principais artigos citados que abordam o conceito de TR? 

 

O Quadro 1 demonstra a sistematização da situação problema, que foi transformada 

em objetivo geral, específicos e questões de pesquisa. 

 

Quadro 1- Sistematização da Situação Problema, Objetivos, Metodologias e Questões da pesquisa. 

Situação 

Problema 
Objetivo Geral Objetivos Específicos Metodologias 

Questões de 

Pesquisa 

O conceito de 

Turismo 

Responsável 

vem sendo 

aprimorado para 

se constituir 

como um novo 

olhar para este 

setor? 

Avaliar a evolução 

do conceito de 

Turismo 

Responsável. 

Definir diversos conceitos 

no setor de turismo para 

facilitar o entendimento 

sobre o tema. 

Fazer uma 

Pesquisa 

Exploratória 

Quais definições de 

Turismo existentes? 

Apresentar dados sobre a 

importância do Turismo 

Responsável 

Fazer 

levantamento 

bibliométrico 

Qual relevância do 

conceito de 

Turismo 

Responsável neste 

setor? 

Estabelecer um 

levantamento da evolução 

conceito do Turismo 

Responsável. 

Analisar 

indicadores 

calculados 

através de 

softwares 

Qual a dimensão e 

evolução que este 

conceito vem 

atingindo? 

Fazer uma análise 

qualitativa dos principais 

artigos de base para o 

conceito de TR. 

Através dos 

dados obtidos 

pelos softwares, 

fazer uma análise 

qualitativa dos 

principais 

artigos. 

Quais os principais 

artigos citados na 

amostra que 

abordam o conceito 

de TR? 

Fonte: Adaptado de Mlilach et al. (2017)  
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1.5  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A abordagem deste estudo tem como foco apresentar a evolução do conceito de 

Turismo Responsável, desde sua origem no campo da ciência, e relacionando também a 

outros conceitos de turismo existentes. A opção por este conceito se deu pelo turismo ser um 

dos setores em ascensão em todo o mundo, além de o conceito de TR ser um conceito atual na 

literatura.  

Ao se restringir a um estudo mais profundo do conceito de Turismo Responsável, foi 

realizado um estudo quantitativo, a partir de uma análise bibliométrica dos dados, com uma 

escala temporal do período de 1990 até agosto de 2019, aproximadamente uma escala de 30 

anos. Assim, foi possível trabalhar através do uso de ferramentas e softwares, os dados dos 

principais países que publicaram sobre o tema, os principais autores e revistas, e entre outros. 

A partir disso, baseando-se também no referencial teórico, foi possível gerar um estudo 

qualitativo sobre o tema e sobre os principais artigos referentes ao conceito. 

 

1.6 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este trabalho tem como objetivo gerar um material que contribua para o 

conhecimento do conceito de Turismo Responsável e sua evolução. Goodwin (2012) 

enfatizou a importância das pesquisas em andamento em universidades do mundo todo com 

relação à pesquisa para este assunto específico.  

A indústria do turismo pode ter impactos benéficos na conscientização do meio local 

(natureza, patrimônios históricos e conservação cultural), pode contribuir também para o 

desenvolvimento econômico por meio de oportunidades de emprego e negócios, melhoria da 

infra-estrutura e aumento da receita cambial e tributária (SITI-NABIHA et al., 2008).  

Durante a última década, o conceito de turismo responsável recebeu atenção 

considerável de pesquisadores acadêmicos (MIHALIC, 2016), sendo considerada uma 

ferramenta de desenvolvimento sustentável na indústria do turismo (CARUANA et al., 2014).  

As responsabilidades das partes interessadas pelo desenvolvimento sustentável do 

turismo atraíram um amplo debate, particularmente no contexto do turismo responsável (TR) 

(FARMAKI et al., 2014). O conceito surgiu na busca de um melhor gerenciamento das 

atividades neste setor, além de apresentar um papel importante no desenvolvimento das 

comunidades locais e de proporcionar bons resultados para os moradores locais e com o seu 

ambiente inserido. O TR é uma forma de turismo que pode gerar desenvolvimento local 
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autocentrado e capaz de ativar todos os elos existentes no sistema de produção (MUSARÒ, 

2014 apud ZAMAGINI, 2002).  

Este estudo é importante para auxiliar futuras pesquisas sobre o tema, pois, através 

do estudo bibliométrico realizado, pode-se mapear principais autores e países presentes na 

discussão, a evolução do tema e as principais palavras chaves utilizadas que direcionam as 

vertentes dos estudos existentes sobre o tema. Assim, os dados dessa pesquisa podem servir 

de base para estudos futuros.  

Tratando-se de Brasil, este estudo é importante, pois o uso do tema ainda é pouco 

difundido e praticado no país, e seu setor de turismo está em constante crescimento. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este documento está dividido em 4 partes. O capítulo 1 apresenta a introdução do 

tema, a formulação da situação-problema, determina os objetivos, as questões presentes no 

estudo, delimita a pesquisa e destaca a importância do estudo.  

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica, buscando referências teóricas dos 

diferentes conceitos do turismo. Apresenta desde o surgimento do conceito de turismo 

responsável até a sua evolução atual. Trazem características dos pontos de vista de diferentes 

autores, suas críticas a favor e contra o tema, o que foi conquistado até hoje, as definições dos 

temas correlacionados, buscando assim, uma melhor compreensão sobre o tema abordado.  

No capítulo 3, está descrito a metodologia utilizada na pesquisa. Classifica o estudo, 

apresenta as etapas utilizadas para o levantamento bibliográfico e do levantamento 

bibliométrico para a obtenção dos resultados.  

O capítulo 4 apresenta os resultados e as discussões da pesquisa com relação à 

evolução do tema de Turismo Responsável. São apresentados quadros, gráficos, tabelas e 

mapas que foram produzidos através de softwares para facilitar a compreensão e são 

acompanhados das discussões baseadas no referencial teórico.  

Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as considerações finais, as conclusões que 

foram obtidas através deste trabalho e sugestões para as futuras pesquisas sobre o tema.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo busca fornecer o suporte teórico para o entendimento sobre os temas 

relacionados ao setor de turismo, o inicio da discussão da sustentabilidade aplicada a este 

setor, as tipologias existentes e suas diferenças, e explana o conceito de turismo responsável. 

 

2.1 A ORIGEM DO CONCEITO SUSTENTÀVEL 

 

2.1.1 Crescimento x Desenvolvimento 

 

De acordo com Santos e Cândido (2014), o modelo de desenvolvimento que tem 

como prioridade a esfera econômica, onde se baseia a propriedade privada dos meios de 

produção e na busca incessante pelo lucro em curto prazo, tende a aumentar os problemas que 

estão relacionados a questões de outras esferas, como: sociais, ambientais, culturais, dentre 

outras.  

Por muito tempo, o crescimento econômico era considerado a definição do próprio 

desenvolvimento; com isso, no início do século XX, Schumpeter, atribui ao crescimento 

como sendo uma característica apenas expansiva, apresentando então o conceito de 

desenvolvimento, restrito apenas para a esfera econômica (MATOS e ROVELA, 2010). Com 

a evolução do conceito, o desenvolvimento passou a englobar as dimensões política, social e 

ambiental, tornando cada vez mais completo, mas também mais complexo e intangível 

(MATOS e ROVELA, 2010).  

Segundo Coriolano (2013), a partir da década de 1970, o conceito de 

desenvolvimento passou a ser relacionado às pessoas, não às coisas, e que qualquer 

crescimento que não leve em consideração as necessidades humanas, não pode ser 

considerado desenvolvimento, pois para alcançar o desenvolvimento ―faz-se necessário que o 

local passe por um processo de produção de riqueza com partilha e distribuição social, 

considerando os princípios de equidade, as necessidades das pessoas, com justiça social ou 

direitos humanos‖.  
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2.1.2O Desenvolvimento Sustentável 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável (DS) surgiu em 1987, no relatório de 

Brundtland, ou intitulado como Nosso Futuro Comum (Our Common Future), teve com o 

propósito desenvolver o crescimento econômico e superar a pobreza dos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. Segundo Tavares e Irving (2013) 

 

 

Se tornou um marco da discussão ambiental centrado em um espírito solidário, 

supra-ideológico, através de valores homogêneos orientados ao bem-estar da 

humanidade e como uma solução possível para as desigualdades sociais, a 

conservação de recursos naturais e da diversidade cultural, da integridade ecológica 

e do crescimento econômico; sendo este entendido como o principal alicerce da 

sustentabilidade (TAVARES e IRVING, 2013, p. 3). 

 

 

Nesta perspectiva, Almeida (2010) sustenta que, esse relatório chamou atenção para 

a importância das nações se comprometerem a buscar um equilíbrio entre a esfera do 

crescimento econômico e as relações com as esferas do meio ambiente e a sociedade, onde a 

integração dessas três dimensões resultaria no Desenvolvimento Sustentável (Figura 1).  

 

Figura 1: Dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Almeida (2010) 
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2.2A SUSTENTABILIDADE APLICADA AO TURISMO 

 

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT - 2015), o número de turistas 

internacionais que chegam a países do mundo (e pernoitam) aumentou de 25 milhões em 1950 

para 1,133 bilhão em 2014. De acordo com o último levantamento, o setor registrou, em 2018, 

o segundo melhor resultado dos últimos 10 anos, atingindo a marca de 1,4 bilhão de chegadas 

internacionais no mundo todo, um aumento de 6% sobre 2017 e o número de turistas 

internacionais em todo o mundo deverá crescer, atingindo 1,8 bilhão em 2030 (SAMPAIO, 

2019).  

Com o turismo sendo uma das principais atividades econômicas em nível mundial, 

conceito de sustentabilidade foi então transferido para o turismo a partir da ideologia do 

desenvolvimento sustentável após a publicação do relatório da Comissão Brundtland em 1987 

(WCED, 1987). A sustentabilidade surgiu como um paradigma no planejamento e 

desenvolvimento do turismo. A partir disso, tanto o debate quanto a pesquisa sobre práticas e 

filosofias sustentáveis do turismo aumentaram (FREY e GEORGE, 2010).  

Com a Cúpula da Terra de 1992, realizada no Rio de Janeiro, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aprovou a Agenda 21 Global que, 

"constituiu uma das referências mais importantes para a construção de novos modelos de 

desenvolvimento apoiados na noção de sustentabilidade", se desdobrando em 1994, no 

desenvolvimento de programas e procedimentos para a implementação do turismo sustentável 

(IRVING et al., 2005).  

O Turismo Sustentável foi definido pela OMT (1995) como aquele ecologicamente 

sustentável, de longo prazo, economicamente viável, assim como ética e socialmente 

equitativo para as comunidades locais, exigindo a integração ao meio ambiente natural, 

cultural e humano (IRVING et al., 2005).  

Assim, registrado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Rio 92, ao relacionar o desenvolvimento turístico com a sustentabilidade 

ambiental, é preciso considerar três eixos básicos de ação, sendo eles: a promoção de 

equidade por processos distributivos; a consolidação e construção dos direitos; e a garantia de 

reprodução das bases ecológicas do desenvolvimento social (SANTOS e CÃNDIDO, 2014).  

Barddal et al. (2010) acreditam que para alcançar o desenvolvimento do turismo 

requer compreensão e planejamento, e que é preciso considerar suas dimensões econômica, 

ambiental, espacial e sociocultural, para que se torne sustentável. Para Philippi Jr. e 
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Ruschmann (2010), o planejamento do turismo sustentável seria uma maneira mais eficiente 

em reduzir os custos sociais, econômicos e ambientais que interferem nos moradores das 

localidades, além de evitar os danos irreversíveis aos seus meios, e potencializar os benefícios 

do desenvolvimento turístico.  

As múltiplas dimensões do setor turístico vêm sendo abordadas como uma forma 

potencial de desenvolver locais receptores de uma maneira mais sustentável, porém, é preciso 

refletir sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos inerentes a atividade (SANTOS e 

CÂNDIDO, 2014 apud RODRÍGUEZ et al., 2008).  

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ou UNEP (2005) recomenda 

para o planejamento do turismo sustentável: 

 

 

a) Otimização do uso dos recursos ambientais, que constituem o elemento 

chave para o desenvolvimento turístico, com a manutenção dos processos ecológicos 

e apoio à conservação dos recursos renováveis e da biodiversidade; 

b) Respeito à autenticidade sociocultural das comunidades dos destinos, com o 

compromisso de conservação de seu patrimônio construído e seu estilo de vida e 

valores tradicionais, e fortalecimento da compreensão intercultural e tolerância; 

c) Garantia de operações econômicas viáveis, de longo prazo, com a geração de 

benefícios socioeconômicos para todos os atores envolvidos, incluindo emprego 

estável e oportunidades de ganhos e serviços sociais às comunidades de destino, de 

maneira a contribuir para alívio à pobreza. Considera-se, assim, que os diferentes 

atores sociais desempenham papéis importantes no tocante ao alcance da 

sustentabilidade da atividade turística, tendo cada um dessas responsabilidades a 

serem cumpridas (UNEP, 2005. p. 9) 

 

 

Com isso, para alcançar efetivamente o turismo sustentável, é fundamental o 

engajamento de todos os atores sociais, quais sejam: empresas, governo e sociedade civil 

(SANTOS e CÂNDIDO, 2014), Como se pode observar na figura 2 e 3: 

 

Figura 2 - Atores de um Turismo Sustentável        Figura 3 - Agentes ligados ao Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Santos e Cândido (2014)                                          Fonte: Adaptado de Santos e Cândido (2014) 
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Nessa concepção, Irving et al. (2005) afirma que, diversos atores podem ter seus 

interesses contemplados, com objetivo em que os benefícios e a equidade social estejam 

distribuídos qualitativamente, pautados na sintonia da experiência individual e coletiva na 

qual foi vivenciada e compartilhada, não mantendo apenas o foco nas demandas do mercado 

competitivo global. Pode-se observar no Quadro 2 um resumo geral dos papéis de cada um 

dos atores: 

 

Quadro 2 - Os papéis dos atores para o alcance do Turismo Sustentável 

Governo 
Devem garantir os direitos civis, sociais e políticos de todos os cidadãos; 

elaborar políticas públicas, programas de educação ambiental e de incentivo ao 

turismo sustentável; incentivar pesquisas científicas voltadas para a 
temática;fiscalizar o cumprimento de leis ambientais,etc. 

Empresas 

Englobam as agências de viagens, hotéis, pousadas, restaurantes, entre outras 

empresas ligadas à atividade, ambas devem desenvolver seus negócios levando 

em consideração os aspectos ambientais, sociais e econômicos, mas não 

preocupar-se apenas em obter lucro.  Devem desenvolver práticas 

socioambientais capazes de desempenhar um melhor papel no âmbito coletivo 
com vistas a uma melhoria no desempenho dessas organizações. 

Sociedade 

Civil 

Além de realizar associações que visem à luta por seus direitos, devem 

individualmente agir como cidadão consciente de responsabilidade em relação 

às outras pessoas e o meio ambiente.  A comunidade local não deve permitir 

que seus costumes, valores, culturas, entre outros aspectos, sejam corrompidos 
frente ao turismo. 

Turistas Devem agir como cidadãos conscientes e realizar suas atividades turísticas de 
modo a não causar danos ambientais e sociais aos locais visitados. 

Fonte: Adaptado de Santos e Cândido (2014) 

 

Assim, todos os atores envolvidos têm a responsabilidade de promover a 

sustentabilidade no turismo, ainda que o papel do governo como uma liderança é 

extremamente necessário neste processo, além do papel das empresas do setor turístico que 

devem manter os compromissos em relações de trabalho no seu quadro profissional da 

imagem corporativa, e de diminuir o impacto ambiental de suas atividades (IRVING et al., 

2005). 

Com relação ao papel nas comunidades locais, Irving et al. (2005) também afirma 

que: 

 

 

O esforço em sensibilização da sociedade para o turismo sustentável é, portanto, 

essencial para a construção de novos paradigmas de desenvolvimento turístico, 

envolvendo além da capacitação das comunidades locais, o investimento nas 

potencialidades de uma região e, a discussão dos riscos e benefícios que o turismo 

pode trazer para um determinado destino. Além disso, temas relacionados à 
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educação, cultura e formas de organização social, devem estar incorporados à 

discussão, de maneira que as comunidades de destino possam se organizar e se 

qualificar para a gestão do turismo (IRVING et al., 2005, p. 4).  

 

 

O turismo, sendo a atividade econômica que vem crescendo em todo o mundo, 

progressivamente vem aplicando novas formas de planejamento, a fim de buscar o resultado 

do seu ‖potencial gerador de emprego e renda, aportes de benefícios econômicos, sociais e 

ambientais e, mecanismo para inclusão e transformação social‖ (IRVING et al., 2005). 

 

2.3 A QUESTIONÁVEL SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA 

 

Por outro lado, Irving (2005 p. 2) acredita que os dados estatísticos que o discurso do 

turismo sustentável tem gerado, ―freqüentemente expressam concepções idealizadas dos 

benefícios possíveis gerados pelo desenvolvimento turístico, e tendem a mascarar ou 

minimizar os impactos socioambientais e culturais decorrentes deste processo‖.  

Sendo assim, a sustentabilidade é um conceito que, não goza de uma posição de 

unanimidade entre os pesquisadores atuais, principalmente quando o mesmo é relacionado às 

questões sociais (OLIVEIRA e FONTANA, 2006). Ou seja, alguns autores, mesmo 

conhecendo teoricamente os benefícios da sustentabilidade na atividade turística, ainda 

acreditam que esta não passa meramente de idealismo e utopia (FREITAS et al., 2014).  

Swarbrooke (2000) apresenta críticas e afirma que, as empresas turísticas não estão 

interessadas no discurso da sustentabilidade ao longo prazo, apenas nos lucros obtidos em 

curto prazo; ao invés de conservar o meio ambiental e social em que está inserido, estão mais 

preocupadas em explorar; aonde esses meios vêm sendo controlados por grandes corporações 

transnacionais progressivamente; não trabalham para um aumento da conscientização do 

turista em relação à sustentabilidade e seus interesses pelo turismo sustentável estão por trás 

de obter boa publicidade e de reduzir custos. O problema do turismo sustentável reside em sua 

aplicação prática (FARMAKI et al., 2014). 

Apesar do conceito de sustentabilidade ser intensamente utilizado, por ser 

abrangente, vem sofrendo inúmeras críticas, e tendo assim um uso globalmente 

indiscriminado em meio ao senso comum, objetivando os recursos ambientais como o foco 

principal, esquecendo assim, das outras esferas que ficam carentes de atenção, deixadas em 

segundo plano, especialmente nas relações turísticas (GABRIELLI, 2017). Ou seja, a 

preocupação com o meio ambiente foi mal compreendida, tendo maior importância, a 

dimensão ambiental, prejudicando os aspectos sociais e econômicos (KÖRÖSSY, 2008). 
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Assim, o Turismo Sustentável, mesmo sendo um discurso muito apregoado no século 

passado, utilizado por diversos pesquisadores, passa a ser discutido e questionado 

principalmente nos países em desenvolvimento, carentes de infra-estrutura básica 

(OLIVEIRA e FONTANA, 2006).  

Swarbrooke (1999), afirmou que "o turismo sustentável é talvez um sonho 

impossível" e alguns estudiosos chegaram a sugerir que deveríamos nos livrar do conceito e 

da ideia de sustentabilidade no turismo. Semelhante à ideia de desenvolvimento sustentável, o 

conceito de turismo sustentável é considerado vago, levando a uma base conceitual 

multifacetada do turismo sustentável e a uma crítica sobre a clareza e o significado do 

conceito e sua aplicabilidade no turismo (SHARPLEY, 2000).  

Além disso, Sharpley (2009) sustenta que, é preciso ir além do conceito da 

sustentabilidade, pois o esse termo no estudo acadêmico alcançou um impasse, e ainda assim, 

a demanda por sustentabilidade e responsabilidade no turismo não desapareceu; de fato, a 

realidade é exatamente o oposto. 

 

2.4 OS MULTIPLOS CONCEITOS NO CAMPO DO TURISMO 

 

Neste subcapítulo, são apresentadas as diversas tipologias existentes no setor de 

turismo e suas definições para uma melhor compreensão e entendimento das semelhanças e 

diferenças entre conceitos. Além disso, é uma base de informação para no próximo capítulo 

(2.5) para explanar o conceito de Turismo Responsável.  

Com a multidisciplinaridade das atividades turísticas, as interferências externas são 

facilmente inseridas, sofrendo assim uma constante evolução nos seus conceitos e tipologia 

(OLIVEIRA e FONTANA, 2006). Turismo é um conceito amplo e variável, pois abrange 

diversas áreas (FREITAS et al., 2014). Com isso, diversos autores vêm buscando novos 

termos, que englobem os recursos indispensáveis para a atividade turística no seu 

desenvolvimento e na sua manutenção ―de modo harmônico entre visitantes, visitados e 

ambientes‖ (GABRIELLI, 2017).  

Existem inúmeras tipologias de turismo, que varia de acordo com o que cada autor 

vem pesquisando, porem os conceitos são classificados por critérios distintos (FREITAS et 

al., 2014). As terminologias utilizadas para a classificação dos diversos conceitos guarda-

chuva no turismo, para Mussarò (2014), todos podem ser resumidos objetivando a regra dos 

três E, economia, ética e meio ambiente, no qual a economia, a ética e o meio ambiente, 

deveriam ter igual preocupação e respeito.  
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Para Körössy (2008), o Turismo Sustentável não é uma tipologia de turismo, mas 

uma forma diferente de promover o turismo baseados no conceito de sustentabilidade, 

existindo dentro dessa forma, conceitos como: o turismo rural, ecoturismo, turismo de 

aventuras, etc.  

Em resposta a crescentes instâncias de problemas sociais e ambientais do turismo, 

uma série de conceitos surgiu na literatura do turismo (CHETTIPARAMB e 

KOKKRANIKAL, 2012). 

 

2.4.1 Ecoturismo 

 

O ecoturismo foi definido pela The Ecotourism Society (hoje, The International 

Ecotourism Society (TIES)) como 'viagens responsáveis para áreas naturais, que conservam o 

meio ambiente e melhoram o bem-estar da população local', ajudando a conscientizar o 

viajante; fornecer fundos para a conservação local; beneficiar a desenvolvimento econômico e 

político das comunidades locais; e promover o respeito pelos direitos humanos e as diferenças 

culturais (HONEY e STEWART, 2002).  

Após a OMT em 1989 atender a necessidade de um turismo responsável pelo meio 

ambiente e pela comunidade local, diverso pesquisadores e instituições incluíram conceitos de 

bem-estar social e retorno dos benefícios econômicos do turismo aos residentes em suas 

definições de ecoturismo (CHOI et al. 2017). 

 

2.4.2Turismo Ético 

 

Weeden (2001) caracteriza o turismo ético como um conceito que vai além dos 

princípios da sustentabilidade, reconhecendo que os turistas e os fornecedores do turismo 

devem assumir responsabilidade por seus comportamentos e atitudes, ganhando equidade no 

processo de tomada de decisões sobre turismo.  

O turismo ético foi definido como o turismo que incorpora os princípios de ética do 

turismo; em que os consumidores fazem a diferença entre o que é certo e o que é errado em 

seu comportamento turístico e o que as partes interessadas devem fazer para tornar o turismo 

mais sustentável; onde as ações de turismo que beneficiam mutuamente o presente não devem 

apresentar impactos adversos no futuro (MOUFAKKIR e LEROUX, 2014). 
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2.4.3 Turismo Cultural/Patrimonial 

 

O turismo patrimonial centra-se em recursos históricos, naturais e culturais (BONN 

et al., 2007). Produtos de patrimônio e turismo cultural atraem turistas que visitam destinos 

para enriquecer suas perspectivas culturais da comunidade anfitriã e de seu ambiente (TKZN, 

2008).  

Nuryanti (1996) descreve patrimônio como monumentos, ruinas históricas ou 

arquitetônicas e artefatos em museus, formas imateriais como a filosofia, as tradições locais e 

manifestações artísticas, eventos locais ou personalidades históricas, modos de vida e 

educação como a literatura e o folclore.  

Para Marujo et al (2013), ―O turismo cultural caracteriza-se pela motivação do turista 

em conhecer e vivenciar lugares onde o seu alicerce está baseado na história de uma 

determinada sociedade‖. 

 

2.4.4 Turismo Pró-Pobre 

 

De acordo com Goodwin (2008), O turismo pró-pobre (PPT) surgiu com a finalidade 

de buscar aliviar a pobreza na África do Sul, sendo esse modelo, uma abordagem comunitária 

de pequena escala, que se estendeu regionalmente, para Gâmbia, Tanzânia, Egito e outros 

países.  

Visser e Rogerson (2004) acreditam que esse modelo de turismo Busca demonstrar 

que o turismo pode oferecer oportunidades diretas e indiretas de emprego e 

empreendedorismo, inclusive para os grupos mais pobres, em locais que variam de centros 

metropolitanos a áreas rurais remotas.  

Goodwin e Francis (2003) enfatizam que o turismo pró-pobre não é um produto 

turístico específico, e sim busca o desenvolvimento e gestão do turismo a fim de garantir que 

as pessoas pobres locais também se beneficiem economicamente do turismo de maneira justa 

e sustentável.  

Esse modelo de turismo é descrito ainda como responsável, sensível às culturas 

anfitriãs, envolvendo as comunidades locais no planejamento e na tomada de decisões e 

garantindo seu envolvimento e benefício com o turismo (DWYER E WICKENS, 2011). 
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2.4.5 Turismo Alternativo 

 

A idéia de turismo alternativo tem sua origem em duas preocupações ideológicas 

contemporâneas: uma é a rejeição contra cultural do consumismo de massa moderno e a outra 

a preocupação com o impacto do mundo industrial moderno nas sociedades do Terceiro 

Mundo (COHEN, 1987).  

Krippendorf (1987) especifica que o turismo alternativo se concentra no 

individualismo e em ter uma experiência única e autêntica por meio da interação com a 

comunidade local e o meio ambiente, pretendem colocar o máximo de distância possível ao 

turismo de massa.  

Existem várias facetas do turismo alternativo que nutrem a reestruturação social e 

ecológica, onde naturalmente, o interesse seria ecoturismo, turismo sustentável, turismo pró-

pobre (PPT), comércio justo, turismo comunitário, paz através do turismo, turismo voluntário 

e turismo pela justiça (ISAAK, 2010). 

 

2.4.6 Turismo Voluntário 

 

Sin (2009) descreve o turismo voluntário como uma forma alternativa de turismo, 

onde os turistas passam tempo voluntariamente como parte de suas férias em um país em 

desenvolvimento. Novelli (2005) acrescenta que esse modelo é sustentado pela crença de que 

o turismo pode e deve ser benéfico não apenas para turistas e agências de turismo, mas 

também para as comunidades que os turistas visitam.  

Segundo Moscardo et al. (2010), O turismo voluntário se reflete nas atitudes 

positivas em relação à diversidade, flexibilidade e questões sociais - como um nível crescente 

de preocupação com os impactos das viagens e um forte desejo de experimentar a cultura 

local. 

 

2.4.7 Turismo de Aventura 

 

A ATTA (Adventure Travel Trade Association) define o turismo de aventura como 

uma viagem que inclui atividade física, ambiente natural e imersão cultural. Já para Buckley 

(2007), o turismo de aventura são visitas comerciais guiadas, onde a principal atração é uma 

atividade ao ar livre que geralmente requer equipamento especializado, sendo emocionante 
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para os turistas da excursão, sendo essa uma definição orientada para o produto e não 

orientada para as pessoas.  

No entanto, alguns estudos recentes de Varley e Semple (2015), enfatizam a 

importância de recorrer um exemplo de aventura lenta, onde se pode combinar neste modelo 

de turismo uma baixa dificuldade das atividades e oferecer experiências profundas. 

 

2.4.8Turismo Rural 

 

Roberts e Hall (2001) caracteriza turismo rural como uma atividade que ocorre no 

interior e oferece experiências opostas a que obtemos nos ambientes urbanos modernos. 

Assim, esses turistas são atraídos para o meio rural pela busca de um ambiente pacífico e 

nostálgico dos velhos modos de vida (FROCHOT, 2005). 

Para Irshad (2010), o turismo rural está localizado em áreas rurais, contém 

sociedades e práticas tradicionais, em pequena escala. É uma das formas modernas eficazes de 

proporcionar crescimento e desenvolvimento rural (DASHPER, 2014). 

 

2.4.9Turismo Sustentável 

 

Weeden (2001) aponta que os princípios da sustentabilidade estão relacionados com 

a equidade social, econômica e ambiental; ainda acrescenta que existem diferentes formas de 

turismo sustentável, como o turismo comunitário, turismo responsável e ecoturismo; Porém 

cada tipologia tem seu próprio ponto de vista ético.  

Para Middleton (1998), o turismo sustentável busca alcançar uma combinação 

específica de números e tipos de visitantes, onde o efeito das atividades exercidas em um 

determinado destino, juntamente com as ações das empresas de serviços, não prejudiquem a 

qualidade do ambiente em que as atividades são baseadas para as gerações futuras. 

 

2.5 O TURISMO RESPONSÁVEL 

 

Esta seção fornece uma estrutura teórica do Turismo Responsável, posicionando 

primeiro a origem do conceito, em seqüência as definições do conceito na literatura, descreve 

também a prática de TR e as partes interessadas (governos, empresas, turistas), para aprimorar 

uma melhor compreensão da natureza complexa do Turismo Responsável. 
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2.5.1 Introdução do conceito 

 

O TR teve origem no trabalho de Jost Krippendorf, em 1987, em seu texto ―The 

Holiday Makers–Understanding the Impact of Leisureand Travel‖, que define o movimento do 

Turismo Responsável (GOODWIN, 2016). Ele apresentou fatores que auxiliam no 

desenvolvimento do turismo, apresentando estratégias de planejamento e gestão, que estão 

relacionados ao envolvimento das comunidades locais, o controle do turismo de massa e da 

taxa desse desenvolvimento, e da importância da educação para a conscientização do turista 

pelos seus impactos (KRIPPENDORF, 1987)  

Segundo Wheeller (1990), em um seminário sobre Turismo Alternativo realizado 

pela Organização Mundial de Turismo 1989 na Argélia, o conceito de turismo responsável foi 

relacionado a todas as formas de turismo, com relação ao ambiente natural construído, ao 

ambiente cultural e aos interesses de todas as partes envolvidas, ou seja, anfitriões, visitantes, 

indústria de turistas, governos e outros.  

O Livro Branco da África do Sul de 1996 sobre 'O Desenvolvimento e Promoção do 

Turismo' reconheceu o papel vital da indústria do turismo no alívio da pobreza, que afeta 

principalmente a população historicamente desfavorecida (DEAT, 1996). Com isso, o turismo 

responsável foi reconhecido como o principal princípio norteador do desenvolvimento 

nacional do turismo (REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL, 1996).  

Embora a ideia de TR tenha evoluído desde 1987 por Jost Krippendorf, foi após a 

Declaração da Cidade do Cabo (2002) que obtiveram diretrizes e estruturas abrangentes 

(KEJZAR e VIDIC, 2014).  

A primeira Conferência Internacional sobre Turismo Responsável foi realizada na 

Cidade do Cabo na África do Sul em agosto de 2002, como evento paralelo da Cúpula 

Mundial de Johanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável (GOODWIN et al., 2013). O 

Departamento de Turismo da Cidade do Cabo (2002) definiu-o como ―turismo que cria 

lugares melhores para as pessoas morarem e lugares melhores para as pessoas visitarem‖. 

A Declaração da Cidade do Cabo identificou principais características para a 

definição do turismo responsável. Alista proposta pela conferência internacional de turismo 

responsável nos destinos ou ICRTD (2002), encontra-se abaixo:  

 

 Diminuir os impactos econômicos, ambientais e sociais negativos;  
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 Gerar mais benefícios econômicos para a população local e melhorar o bem-

estar das comunidades anfitriãs, melhorando também as condições de trabalho 

e o acesso à indústria;  

 Envolver a população local em decisões que afetam suas vidas;  

 Contribuir para a conservação do patrimônio natural e cultural;  

 Proporcionar melhores experiências aos turistas por meio de conexões mais 

significativas com a população local e uma maior compreensão das questões 

culturais, sociais e ambientais locais;  

 Proporcionar acessibilidade a pessoas com deficiência físicas;  

 Manter a sensibilidade cultural, gerar respeito entre turistas e anfitriões e criar 

orgulho e confiança locais. 

 

A OMT (Organização Mundial do Turismo) criou também em 2003 o manual do 

turista responsável, para que os viajantes tenham consciência de seu papel e de seus potenciais 

impactos, através práticas adequadas recomendadas (GABRIELLI, 2017).  

A África do Sul foi o primeiro país a adotar uma estratégia de Turismo Responsável 

explicitamente, desafiando as partes interessadas a assumir a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de formas de turismo que beneficiariam o país (GOODWIN et al., 2013). 

Assim, a África do Sul é um modelo de promoção do turismo responsável, onde seu 

Departamento de Turismo e Meio Ambiente desenvolveu estratégias para a aplicação do 

turismo responsável, buscando metas econômicas, sociais e ambientais (STATE e BULIN, 

2016). 

 

2.5.2 O Conceito 

 

O Turismo Responsável pode ser amplamente interpretado como um termo 

globalizante (WHEELLER, 1991). O conceito se sobrepõe significativamente aos conceitos 

relacionados de turismo sustentável, turismo ético, turismo pró-pobre e turismo integrado 

(CHETTIPARAMB e KOKKRANIKAL, 2012). Para Camilleri (2015), outros termos 

sinônimos foram usados no passado para descrever hoje o Turismo responsável. Segundo 

Manente et al. (2012), pode-se afirmar que todas essas formas alternativas de turismo podem 

ser consideradas como uma maneira responsável de viajar se forem incluídas na ampla 

definição de turismo responsável.  
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O Turismo Responsável, segundo Spenceley (2008), está integrado ao discurso da 

sustentabilidade, e segundo Weeden (2013), entrelaça também os outros diversos conceitos 

presentes no turismo. Para Budeanu (2005), o turismo responsável é classificado como uma 

forma de turismo sustentável, que busca atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Mesmo havendo semelhança entre os conceitos do turismo Responsável e o Turismo 

Sustentável, o turismo responsável transfere a responsabilidade para indivíduos, organizações 

e empresas (FARMAKI et al., 2014). Dessa forma, exige que operadores, hoteleiros, 

governos, pessoas locais e turistas assumam a responsabilidade, tomem medidas para tornar o 

turismo mais sustentável (GOODWIN, 2017). Dependendo assim, de todas as partes 

interessadas para desempenhar responsabilidades diferentes, mas interdependentes 

(Departamento de Turismo da Cidade da Cidade do Cabo, 2002). Qualquer forma de turismo 

pode ser responsável se as partes interessadas se responsabilizarem (GOODWIN, 2011).  

O turismo responsável é mais amplo que uma alternativa, sendo uma maneira de 

incorporar melhores práticas em todos os setores do mercado (STANFORD, 2008). Sendo 

considerado por Husbands e Harrison (1996) uma maneira de fazer turismo e não um produto 

ou marca de nicho turístico.  

Segundo Stanford (2000), o turismo responsável refere-se a todas as formas de 

turismo que respeitam os ambientes naturais, construídos e culturais do anfitrião, bem como a 

todas as partes interessadas 

Com relação às esferas (social, econômica e ambiental) interligadas a pratica do TR, 

Musarò (2014) sustenta que:  

 

Para alcançar um equilíbrio entre essas três dimensões, o turismo responsável deve fazer uso 

cuidadoso dos recursos ambientais para garantir a manutenção dos processos ecológicos 

essenciais e a conservação do patrimônio natural e da biodiversidade. Além disso, o turismo 

responsável deve respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades anfitriãs, 

preservando suas estruturas típicas de construção, sua herança cultural e valores tradicionais, 

e cooperando para uma melhor compreensão intercultural. Essa forma de turismo deve apoiar 

operações economicamente viáveis e duradouras, com benefícios econômicos adequadamente 

distribuídos a todas as partes interessadas; e promover emprego estável e a possibilidade de 

benefícios e serviços sociais para hospedar comunidades, contribuindo para a redução da 

pobreza (MUSARÒ, 2014, p. 102). 
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Assim, o conceito de Turismo Responsável surgiu como uma abordagem benéfica à 

gestão do turismo (CHAN e TAY, 2016). 

 

2.5.3 O Turismo Responsável e as Políticas Públicas 

 

O TR é uma categoria de turismo particularmente sensível ao planejamento espacial 

e à dinâmica de desenvolvimento local que requer a implementação de políticas públicas que 

favorecem cada vez mais o ponto de encontro entre o público e o privado (MUSSARÒ, 2014). 

Existe uma necessidade do entendimento do conceito de TR, para ter efeito nas tomadas de 

decisões políticas em termos de alocação de recursos e ação e comportamentos de indivíduos 

e organizações que geram impactos políticos (HALL, 2009).  

Collins e Snel (2008) enfatizam que o governo tem a obrigação de estabelecer uma 

infra-estrutura adequada para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do turismo. 

Além disso, o governo também é responsável por desenvolver uma estrutura regulatória 

dentro da qual a indústria deve ser desenvolvida e operada (BOOYENS, 2010). É importante 

que o governo crie programas adicionais de TR que visem hotéis pequenos e forneçam 

orientação e apoio a eles (MUSAVENGANE, 2019). De acordo com Frey e George (2010), o 

apoio do governo precisa ser cuidadosamente comunicado e os efeitos monitorados. O papel 

legislativo e regulatório do estado é altamente significativo para o turismo responsável, 

particularmente no que diz respeito à vida selvagem, à conservação do patrimônio natural, 

bem como na conservação do patrimônio cultural (HALL, 2012) 

.  

2.5.4 Turismo Responsável nas Empresas de Turismo 

 

Desde a Cúpula da Terra, foram criados alguns programas de certificação para 

definir e medir a sustentabilidade em diversas empresas de turismo (MEDINA, 2005). Para 

uma contribuição em inserir princípios éticos com as inter-relações empresa, sociedade e meio 

ambiente, a Organização Mundial do Turismo produziu o Código Mundial de Ética do 

Turismo em 1999, onde as empresas teriam um importante papel em sua conduta ética ao 

planejar formas de turismos que respeitem as premissas sustentáveis, propondo um turismo 

responsável, sendo de fácil acesso ao turista que busca lazer e interação com respeito às 

escolhas sociais de todos os povos (SANTOS e CÂNDIDO, 2014 apud OMT, 2005).  

O turismo responsável na comunidade empresarial está frequentemente relacionado a 

uma forma de gestão chamada Responsabilidade Social Empresarial ou RSE (DODDS e 
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KUEHNEL, 2010). A RSE está relacionada à uma relação ética e transparente da empresa 

com todos os seus stakeholders, em todas as suas operações e atividades, com o objetivo de 

alcançar o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental 

(INSTITUTO ETHOS, 2008; DODDS e KUEHNEL, 2010).  

Swarbrooke (1999) acredita que as empresas ao aplicar o turismo com 

responsabilidade podem proteger os recursos dos quais ela depende, por um futuro sustentável 

em longo prazo e, com isso, também pode auxiliar a melhorar o desempenho financeiro de 

curto prazo de uma organização, reduzindo custos. Goodwin (2003) argumenta que, as 

empresas que oferecem uma proposta turística responsável, com um maior envolvimento de 

alta qualidade com as comunidades locais e seus ambientes locais, podem fornecer um 

produto superior, no qual o mercado almeja, fornecendo assim, vantagens competitivas.  

De acordo com Frey e George (2010), o benefício financeiro do gerenciamento 

responsável do turismo para as empresas seria uma ferramenta poderosa para motivar um 

gerenciamento mais responsável. Esse benefício segundo Krippendorf (1987) está na 

estratégia do mercado competitivo, onde as vendas geralmente dependem de propostas 

exclusivas, e um compromisso turístico responsável pode garantir reservas adicionais.  

É importante que as indústrias desenvolvam parcerias com comunidades locais, ao 

expandir seus negócios, criar oportunidades de emprego e recrutem funcionários locais, façam 

marketing de produtos de comércio justo, comprem produtos e serviços locais, incentivem o 

comportamento responsável do visitante e uma prática comercial geralmente mais positiva a 

favor da comunidade local (DEAT, 2002). O discurso da corporação ajuda a transformar o 

cidadão passivo e preocupado em um consumidor ativo e responsável (CARUANA, 2008).  

 

2.5.5 Operadores Turísticos 

 

―Os operadores turísticos utilizam seus conhecimentos e recursos para combinar 

serviços de turismo em um único pacote, vendido para usuários finais ou através de outros 

agentes de viagens; eles também são responsáveis por buscar continuamente a 

sustentabilidade‖ (TEPELUS, 2005). Assim, o turismo responsável tornou-se uma ferramenta 

importante para os operadores turísticos garantirem a viabilidade em longo prazo de seus 

negócios, se diferenciarem do mercado e apoiarem as comunidades locais (CHAN E TAY, 

2016).  
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Tem a finalidade de proporcionar experiências de férias mais gratificantes para os 

hóspedes, permitindo que as comunidades locais desfrutem de melhor qualidade de vida e 

conservem o ambiente natural (SPENCELEY et al. 2002). 

 

2.5.6 Comunidades Locais e o Turismo Responsável 

 

O Departamento de Turismo da Cidade do Cabo (2002) observou que quatro 

elementos da definição de turismo responsável pertencem à população local, aumento da 

economia local, envolvimento da população local na tomada de decisões sobre o 

desenvolvimento do turismo, aumento da satisfação do turista por meio da conexão com a 

população local e sustentação do orgulho e a confiança cultural local.  

Para Petersen (1999), vem sendo um equívoco não admitir o ator social como agente 

ativo de todo o processo de desenvolvimento turístico, desde seu planejamento ao 

monitoramento, gerando insatisfação na implantação de um projeto turístico. Pois segundo 

Blamey (2001), ―as comunidades locais têm maior probabilidade de proteger ou manter uma 

base de recursos de uma forma adequada ao turismo, se quiserem se beneficiar dele‖.  

Assim, o Turismo Responsável, valoriza a participação da comunidade em todos os 

processos do desenvolvimento turístico, favorecendo assim, o desenvolvimento como um 

suporte da própria comunidade, através da transmissão de suas experiências e valores, além da 

confiança no seu próprio desenvolvimento, que passa a ser baseado nas necessidades e 

expectativas da comunidade, tendo influência direta no seu modo de vida, sendo um 

desenvolvimento de difícil ruptura (OLIVEIRA e FONTANA, 2006).  

O TR oferece às comunidades a oportunidades de compartilhar sua cultura, suas 

histórias, induzir a solidariedade e promover tolerância e maior compressão entre diferentes 

culturas (ISAAC, 2010). Esse modelo de turismo pode ser considerado um elemento de 

coesão social que busca proteger os direitos daqueles que são frequentemente negligenciados 

pelo mercado (MUSARÒ, 2014). Além de proporcionar as comunidades locais o 

empoderamento, aumentando o senso de poder que sentem em relação a suas vidas e o futuro 

(SCHEYVENS, 1999). 

 

2.5.7 O Turista responsável 

 

Priorizando-se ações de valorização da cultura, de interações sociais (trocas de 

experiências) e de preservação ambiental, Gabrielli (2017) acredita assim que, ―o turismo 
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pode beneficiar não apenas a comunidade local, mas também os visitantes que poderão 

usufruir de uma experiência realmente diferenciada, possibilitando novas ponderações sobre 

as sociedades atuais‖. O comportamento que os turistas exibem durante as férias tem 

consequências importantes para o bem-estar da comunidade local. (BUDEANU, 2007). 

Segundo Stanford (2008), o turista é frequentemente referido na literatura apenas em termos 

dos problemas que eles criam, tendo pouco foco nas contribuições positivas que o turista pode 

fazer.  

Cada vez mais, os turistas buscam ‗a satisfação das necessidades sociais: contato 

com outras pessoas e auto realização por meio de atividades criativas, conhecimento e 

exploração (KING, 2002). Segundo Cheng et al. (2011), indivíduos preocupados com as 

questões éticas de viagens referentes aos residentes e as comunidades locais nos destinos 

turísticos, eventualmente apoiarão e praticarão o comportamento indicado para o TR. E 

segundo Hertz (2001), a responsabilidade do consumidor é uma maneira eficaz de alcançar 

objetivos políticos. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, na qual, 

apresenta um propósito exploratório, que segundo Piovesan e Temporini (1995), trata-se de 

uma investigação que tem por objetivo conhecer a variável do estudo tal como se apresenta, 

seu significado e o contexto onde ela se insere, e por finalidade, o refinamento dos dados da 

pesquisa e o desenvolvimento e apuro das hipóteses.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Gil (1995) define pesquisa exploratória como: 

 

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e idéias, com vistas à formulação de problemas mais precisos 

ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. [...] Pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando 

o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis. (GIL, 1995, p. 43) 
 

 

 Além disso, este método leva constantemente o pesquisador ―à descoberta de 

enfoques, percepções e terminologias novas para ele, contribuindo para que, paulatinamente, 

seu próprio modo de pensar seja modificado‖ (PIOVESAN, 1968). 

Este estudo também pode ser classificado em um estudo bibliográfico, que consistem 

no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa 

(AMARAL, 2007). 

 

3.2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

Para mapear o que se produziu no campo de Turismo Responsável, foi aplicada uma 

estratégia de pesquisa denominada bibliometria, na qual, é considerada uma metodologia que 

utiliza de métodos matemáticos e estatísticos, para um levantamento dos documentos a partir 

de registros bibliográficos que são armazenados em bases de dados, podendo ser dividida em 

'descritivo' e 'avaliativo', os quais podem ser ainda mais divididos por 'contagem produtiva' 
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(geografia, tempo e disciplina) e 'contagem de literatura' (referência e citação) (FEATHER; 

STURGES, 2003, p. 38).  

Os indicadores bibliométricos auxiliam na analise da evolução de um campo da 

ciência, identificando características sobre: o impacto das publicações; o crescimento 

cronológico da produção científica; a produtividade dos autores e instituições sobre temas 

variados; a colaboração entre as instituições e os pesquisadores; impulsiona a produção 

científica e apontas os periódicos fundamentais para diferentes temas (SENGUPTA, 1992).  

Este método contribui na revisão sistemática e a análise bibliométrica de literatura, 

com o objetivo de integrar protocolos quantitativos e pesquisas de referências (MEDEIROS et 

al., 2015, p. 93). 

 

3.3 ETAPAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

A metodologia proposta para a realização da pesquisa foi realizada em quatro etapas 

principais, sendo a primeira referente à coleta de dados, a segunda a análise e seleção de 

dados, a terceira ao tratamento dos dados da pesquisa e a quarta aos resultados e discussões.  

Os softwers que foram utilizados são: Mendeley (https://www.mendeley.com/), 

VOSviewer 1.6.5(http://www.vosviewer.com/) e o e o Microsoft Excel 2007.  

Mendeley é uma ferramenta de gerenciamento de referências. Essa rede auxilia os 

pesquisadores a organizarem os artigos disponíveis na literatura. Com esse software é possível 

gerar estatísticas com relação ao número de artigos encontrados, identificar trabalhos mais 

citados, número de publicação por autor sobre determinado assunto, periódicos com maior 

número de publicações sobre determinado tema e entre outros (YAMAKAWA et al. 2014).  

O software VOSviewer auxilia na criação de mapas de redes bibliométricas. Essa 

ferramenta foi utilizada no tratamento dos dados, acrescentando e confirmando resultados 

para as discussões desta pesquisa.  

O Excel é uma ferramenta de visualização e análise de dados. A partir dele, foram 

elaborados tabelas e gráficos que facilitaram a visualização e compreensão da pesquisa.  

Foi também utilizado a ferramenta Google Trents, que é uma ferramenta do Google 

que permite ao usuário comparar o volume de procuras entre dois ou mais termos, em um 

determinado período de tempo, na localidade e categoria desejada. A partir das buscar são 

apresentados gráficos com a freqüência dos termos.  



 
 
 

27 
 

A figura 4 representa visualmente as principais etapas e os recursos utilizados nessa 

pesquisa. 

 

Figura 4 – Etapas principais da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Para um mapeamento das publicações científicas sobre o tema Turismo Responsável, 

o primeiro passo do desempenho da pesquisa foi o de gerar o banco de dados online a partir 

da plataforma CAPES. A plataforma específica selecionada como fonte da pesquisa foi a 

Scopus. Tal base foi escolhida por apresentar um banco de dados multidisciplinar, 

disponibilizar títulos, resumos, e palavras chave e por permitir a exportação no formato (.csv) 

adequado para utilização do software VosViewer. Além de ter o maior número de periódicos 

de turismo e hospitalidade (HALL, 2011). 

O tipo de documento selecionado para este estudo foi apenas artigos científicos, sem 

fazer restrição temporal, de idioma ou outra qualquer que possa limitar o estudo.  

A palavra chave escolhida para a busca de dados foi ―Responsible Tourism‖ 

buscando em títulos, resumos e palavras-chaves. Na primeira busca, sem conter filtros, 

resultou num total de 242 dados apontando um registro de 1990, a primeira publicação, até 

2019. Ao selecionar as filtragens como: Tipo de publicação somente artigos, foi obtido um 

resultado de 176 artigos.  

Com esses resultados obtidos, uma filtragem com base na leitura de resumos e 

utilizando a ferramenta Mendeley, foi possível selecionar 145 artigos sem repetições e que 

faziam referência ao termo Turismo Responsável. Para facilitar o entendimento sobre a 

obtenção dos dados, a figura 5 (a seguir) apresenta um fluxograma da pesquisa. 
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Figura 5 – Fluxograma da pesquisa 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados obtidos foram analisados a partir da utilização dos programas 

Microsoft Excel e VOSviewer e com a ferramenta Google Trends. Com o tratamento de 

dados, foram feitas análises como: ano de publicação de artigos, numero de citações, análise 

sistêmica dos documentos, e análises de rede (network) de coautoria, citações, países e 

palavras chaves.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DAS PUBLICAÇÕES 

 

Os artigos catalogados e analisados pelo software Mendeley, estabeleceram uma 

biblioteca de exploração bibliográfica. Com este utensílio e utilizando a ferramenta Excel, 

pode-se analisar a distribuição temporal dos 145 artigos selecionados no intervalo de 1990 até 

agosto de 2019 e medir a produtividade relacionada ao tema (Figura 6).  

Observou-se que, nos anos de 1990 a 2006, o tema foi pouco abordado onde o 

conceito apresentava-se em desenvolvimento. A partir de 2007, começa a crescer o numero de 

publicações sobre o tema. O número de publicações cresceu mais intensamente no ultimo 

período de 12 anos (2007 até agosto de 2019), agrupando 95% dos artigos publicados. O ano 

com maior produção foi o de 2016. Com esses dados, percebe-se uma tendência crescente no 

número de artigos publicados. 

 

Figura 6- Distribuição temporal das publicações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Os dados indicam que RT é um tema de interesse recente, com maior número de 

publicações concentradas na última década. 
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Uma pesquisa realizada no Google Trends, uma ferramenta do Google que permite 

comparar o volume de procuras entre dois ou mais termos, apresentou um gráfico de 

freqüência como resultado na busca pelos termos ―Responsible Travel‖ e ―Susteinable 

Travel‖ no período de 2004 até novembro de 2019 (maior distância de escala temporal 

disponibilizada pela ferramenta). A escolha dos termos ―Viagem Responsável‖ e ―Viagem 

Sustentável‖ em inglês, está relacionado pela busca pelo uso genérico de ―Viagens 

responsável‖ ser mais utilizada que o termo ―Turismo Responsável‖. Com os resultados 

observados a partir da figura 7, é possível notar que: A linha vermelha referente à freqüência 

da busca pelo termo de Viagens Responsáveis é maior que a busca pelo termo de Viagens 

Sustentáveis (linha azul).  

Mais uma vez pode sustentar o crescimento da utilização do conceito de Turismo 

Responsável e perceber a partir da figura 7 que o termo de Responsabilidade vem ganhando 

mais freqüência do que o termo sustentável quando relacionado a viagens turísticas. 

 

Figura 7 – ComparativoGoogle Trends 

 

Fonte: Google Trants Disponível em: <https://trends.google.com/trends/explore?date=2004-02-08%202019-09-

02&q=sustainable%20travel,responsible%20travel> 

 

4.2 REVISTAS QUE MAIS PUBLICARAM SOBRE O TEMA 

 

Além da análise da distribuição temporal, dos 145 artigos selecionados, resultou num 

total de 82 revistas que publicaram. Na figura 8 e na tabela 1 (a seguir), estão destacadas as 

revistas que obtiveram o maior numero de publicações sobre o tema ―Turismo Responsável‖, 

https://trends.google.com/trends/explore?date=2004-02-08%202019-09-02&q=sustainable%20travel,responsible%20travel
https://trends.google.com/trends/explore?date=2004-02-08%202019-09-02&q=sustainable%20travel,responsible%20travel
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são: Journal of Sustainable Tourism com 16 artigos, Tourism Management com 9, 

Sustainability (Switzerland) com 8 artigos, Tourism Management Perspectives e WIT 

Transactions on Ecology and the Environment com 5 artigos e Tourism com 4 artigos. 

 

 

Figura 8–Gráfico dos periódicos com maior produtividade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
Tabela 1- Número de publicações dos periódicos em destaque 

Revistas Publicações 

Journal of Sustainable Tourism 16 

Tourism Management 9 

Sustainability (Switzerland) 8 

Tourism Management Perspectives 5 

WIT Transactions on Ecology and the Environment 5 

Tourism 4 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Na plataforma Scopus, ao analisar as áreas que os principais periódicos 

apresentavam relações na pesquisa sobre turismo responsável, foram apresentadas as 

seguintes: ―Jornal of Sustaineble Tourism‖ e ―Tourisma Management‖ estão ligados às áreas 

de negócios, gestão e contabilidade e de ciências sociais; ―Sustainability‖ tem relação com as 

áreas de energia, ciência ambiental e ciências Sociais; ―Tourism Management Perspectives‖ 

com as áreas de negócios, gestão e contabilidade; ―WIT Transactions on Ecology and the 

Environment‖ com á área de Ciências Ambientais; E ―Tourism‖ também ligado ás áreas de 

negócios, gestão e contabilidade. 
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4.3 DISTRIBUIÇÕES DAS PESQUISAS QUANTO AOS AUTORES E PAISES 

 

Dos 145 trabalhos selecionados, pode se observar uma variada lista de autores e 

países que abordam o tema ―Responsible Tourism‖. Mas com relação às instituições, não há 

grande concentração de artigos quando se considera o ranking das instituições vinculadas à 

pesquisa, portanto as instituições não foram exploradas. 

 

4.3.1 Países 

 

Ao explorar os países que discutem esse tema, pode-se perceber que se destacam 

Reino Unido, Estados Unidos e África do Sul dentre os 48 países que publicaram. A figura 9, 

apresenta visualmente os países que se destacam variando até os países que apresentam no 

mínimo 2 publicações. O Brasil entre outros 22 países apresentaram apenas 1 publicação na 

amostra, tendo uma representatividade igual a 0,7% do total das publicações. Dentre os 48 

artigos, 4 publicações estavam com países indefinidos. 

 

Figura 9- Gráfico do número de publicações por países (min. 2 publicações) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.2 Autores 

 

Outra análise realizada está relacionada à identificação de autores, num total de 160 

autores, pode-se observar que o maior número de publicações por autor sobre o tema, é de até 

3 artigos. Os autores que apresentaram a maior quantidade de publicação foram (Quadro 3): 

 

Quadro 3 – Autores que mais publicaram 

Autores Publicações Países Publicados 

Caruana, R. 3 Reino Unido e Canadá 

Day, J. 3 Estados Unidos e Índia 

George, R. 3 Reino Unido e África do Sul 

Mody, M. 3 Estados Unidos e Índia 

Saayman, M. 3 África do Sul 

Sin, H.L. 3 
Reino Unido, Estados 

Unidos, Holanda e 
Singapura. 

Stanford, D. 3 Reino Unido 

Sydnor, S. 3 Estados Unidos e Índia 
Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio da fermenta Excel 

 

Buscando trazer maior detalhamento relacionando os autores e suas publicações, o 

quadro 4 (a seguir), apresenta as publicações que obtiveram o maior número de citações dos 

artigos à amostra. Para Van Raan (2004), a análise bibliométrica baseada no número de 

citações, fornece indicadores de impacto e sua influência internacional.   

 
Quadro 4 – Ranking de autores mais citados 

Ranking 
Nº 

citações 
Autores Titulo Publicação Ano 

1 149 Goodwin, H., Francis, J. 
Ethical and responsible 

tourism: Consumer trends in 
the UK 

Journal of Vacation 
Marking 9(3), pp. 271-

284 
2003 

2 143 Budeanu, A. 
Sustainable tourist behaviour 

– a discussion of 
opportunities for change 

International Journal of 
Consumer Studies 31(5), 

pp. 499-508 
2007 

3 126 Wheeller, B. 
Tourism's troubled times. 
Responsible tourism is not 

the answer 

Tourism Management 
12(2), pp. 91-96 

1991 

4 117 Sin, H.L. 
Who are we responsible to? 

Locals' tales of volunteer 
tourism 

Geoforum 41(6), pp. 
983-992 

2010 

5 93 Frey, N., George, R. 

Responsible tourism 
management: The missing link 

between business owners' 
attitudes and behaviour in the 
Cape Town tourism industry 

Tourism Management 
31(5), pp. 621-628 

2010 
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6 82 Weiler, B., Davis, D. 
An exploratory investigation 
into the roles of the nature-

based tour leader 

Tourism Management 
14(2), pp. 91-98 

1993 

7 77 Caruana, R., Crane, A. 

Constructing consumer 
responsibility: Exploring the 

role of corporate 
communications 

OrganizationStudies 
29(12), pp. 1495-1519 

2008 

8 76 Klein, R.A. 
Responsible cruise tourism: 
Issues of cruise tourism and 

sustainability 

Journal of Hospitality 
and Tourism 

Management 18(1), pp. 
107-116 

2011 

9 74 Medina, L.K. 

Ecotourism and certification: 
Confronting the principles 
and pragmatics of socially 

responsible tourism 

Journal of Sustainable 
Tourism 13(3), pp. 281-

295 
2005 

10 60 Dodds, R., Kuehnel, J. 
CSR among Canadian mass 

tour operators: Good 
awareness but little action 

International Journal of 
Contemporary 

Hospitality Management 
22(2), pp. 221-244 

2010 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O artigo mais citado sobre turismo responsável foi o de Goodwin, H., Francis, J. 

(2003), com 149 citações, seguido por Budeanu, A. (2007) com 143 citações e Wheeller, B. 

(1991), com 126 citações.  

O artigo de Goodwin e Francis analisa atitudes dos consumidores com relação a um 

turismo mais ético e responsável, e a percepção do aumento da demanda do consumidor pelo 

turismo responsável. Budeanu, A. faz uma revisão da literatura com relação ao turismo, e 

apresenta as lacunas que dificultam os comportamentos turísticos responsáveis de diversos 

setores. Wheeller, B. argumenta em seu artigo que o problema fundamental do turismo, é o 

grande volume envolvido e questiona as respostas que são apresentadas para solucioná-lo. 

 

4.4 ANÁLISES COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE 

 

O softwareVOSviewer 1.6.5(http://www.vosviewer.com/) auxiliou na construção, 

organização e análise da rede bibliométrica. Com ele, mapas podem ser criados a partir de 

dados de rede, através dos algoritmos e de agrupamento VOS, que significa visualização de 

similaridades, elaborando mapas baseados em distância, onde a distância entre dois pontos 

equivale à força da relação entre eles, e quanto menor a distância maior a relação (VAN ECK 

e WALTMAN, 2009). 
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Para a criação dos mapas de redes, o software utiliza uma base de dados específica, 

tais como Web of Science, PubMed e Scopus.Foramexportados para o software no formato 

―CSV Excel‖ os dados dos 145 artigos selecionados na plataforma Scopus. Esses mapas são 

criados em diferentes perspectivas, cada uma objetiva uma característica em específico.Com 

essa ferramenta, foi possível criar diagramas de co-citação, de densidade, distribuição 

temporal, e de palavras-chaves.  

 

4.4.1 Países 

 

Foi criado um mapa para relacionar os países que mais publicaram sobre o tema 

relacionado com sua escala temporal (figura 10). A proximidade das linhas que ligam os 

países indica o número de publicações em conjunto, enquanto o tamanho dos pontos de cada 

país está relacionado ao número de publicações. 

 

Figura 10 – Correlação de Países que mais se destacaram e sua escala temporal. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do VOSViewer (2019). 

 

Para acrescentar uma melhor visualização com relação aos países que destacam pelo 

número de publicação e sua trajetória de publicações na escala temporal, foram selecionados 
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os 7 países que mais publicaram sobre o tema, e com o uso da ferramenta Excel, foi produzido 

um gráfico na Figura 11 (a seguir) para esboçar essa análise. 

 

Figura 11 – Gráfico da distribuição temporal de publicações por países 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

O Reino unido apresentou as primeiras publicações de artigos sobre o tema em 1990 

mantendo uma freqüência de publicações até hoje em 2019, e seu pico de publicação foram 

nos anos de 2007 e 2008. Goodwin e Francis (2003) relataram que entre 1999 e 2001, a 

porcentagem de turistas do Reino Unido que buscam pagar mais por um feriado ético como de 

um turismo responsável, aumentou em 7%, de 45% para 52% 

Em 1993, o tema passa ser abordado na Austrália, publicando 2 artigos. Com o 

tempo, a Austrália apresenta uma freqüência bem espaçada de publicações. Os Estados 

Unidos inicia as discussões em 2000, apresentando uma boa freqüência de artigos publicados 

a partir dali, com destaque de 7 publicações em 2017, sendo o maior numero de artigos 

publicados sobre o tema no período de 1 ano. A china ganha destaque em 2019, já 

apresentando 3 artigos publicados até agosto, com um total de 6 artigos publicados nos 3 

últimos anos, começando a publicar recentemente em 2017, representando que atualmente o 

tema vem ganhando espaço no país e que sua contribuição para esta pesquisa é muito recente. 
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A África do Sul, mesmo sendo o país com o primeiro modelo de TR, apresentou a 

primeira publicação no campo científico Internacional em 2006. A partir dali suas publicações 

continuaram progressivas. 

O Canada tem seu primeiro artigo sobre o tema em 2008, manteve um padrão de 2 

artigos publicados a cada 3 anos até 2014. A partir disso, o numero de artigos publicados 

sobre o tema diminuiu. Segundo Dodds e Kuehnel (2010), as ONGs internacionais no 

Canadá, ao contrário do Reino Unido e da Europa, ainda não haviam desafiado o setor da 

indústria do turismo de massa a demonstrar certo grau de responsabilidade e transparência nos 

destinos em que operam. 

O Brasil apresentou apenas 1 publicação de artigo, no ano de 2012. Os dados sobre a 

publicação estão representados na Quadro5 (a seguir). 

 

Quadro 5 – Artigo relacionado a termo internacionalno Brasil 

Título Autores Ano Revista Afiliações 

Reflections on tourism, 

development and 

sustainability 

del Carmen Serrano-Barquín, 

R., Serrano-Barquín, M.C., 

Panosso-Netto, A., Castillo-

Nechar, M., Guerrero, G.G. 

2012 

Tourismos 

7(2), pp. 343-

358 

 

Universidad Autónoma del 

Estado de México 

Universidade de Sao Paulo 

(USP) 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

O artigo apresentado no quadro 5 (a cima), aborda reflexões sobre a necessidade que 

o turismo têm em contribuir quando relacionado ao desenvolvimento local e aplicado a 

sustentabilidade; a partir de uma perspectiva ambiental, social, política, econômica e cultural. 

Além disso, o artigo incorpora os princípios do desenvolvimento sustentável e do turismo 

responsável apresentando quatro categorias para essa análise.  

Ao buscar o termo ―Turismo responsável‖ em português, na plataforma capes, sem 

base de dados específica, com as filtragens em título e assunto, foi obtido um resultado de 

dois artigos nacionais. O quadro 6 (a seguir), apresenta as informações sobre os artigos 

encontrados: 

 

Quadro 6 – Resultados artigos nacionais sobre Turismo responsável 

Título Autores Ano Revista 

Turismoresponsável: 

caminhospossíveis? 
CassianaGabrielli 2017 Revista de Turismo Contemporâneo, 01 

June 2017, Vol.5(1), pp.81-97 

Políticas Públicas no Brasil 

para um Turismo 

Responsável 

Ricardo Lanzarini ; Margarita 

Barretto 
2014 Turismo: Visão e Ação, 01 June 2014, 

Vol.16(1), pp.185-215 

Fonte: Elaborado pelo autor 

https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/18400156713?origin=resultslist
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No artigo de Gabrielli (2017), foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre como o 

turismo se constituiu e como os avanços tecnológicos tem propiciado novos modos de 

vivenciar as experiências turísticas. É também apresentado como o mercado vem respondendo 

essas modificações com novas formas de praticar o turismo. Com isso, propõe reflexões 

críticas sobre como o turismo pode se tornar responsável.  

O texto de Lanzarini e Barretto (2014) apresenta uma pesquisa bibliográfica e 

documental que busca fazer um retrospecto das políticas públicas do turismo no Brasil, com o 

objetivo ampliar o debate da necessidade de políticas comprometidas com o planejamento 

responsável do turismo. Com isso, puderam-se observar falhas e descontinuidades dos planos 

de governo que comprometem estruturas econômicas e sociais que auxiliam na reprodução 

dos espaços turísticos no Brasil. 

 

4.4.2 Revistas 

 

O mapa ilustrado na Figura 12 apresenta as revistas com maior número de cocitações 

com todas as revistas que publicaram. Os nós (pontos) nesta análise ilustram a atividade e o 

número de documentos publicados, enquanto a distância entre dois trabalhos mostra a 

freqüência de citações. 

 

Figura 12 - Rede coautoria de Revistas que publicaram sobre ―ResponsibleTourism‖ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do VOSViewer (2019). 
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Com a figura 12, ficou difícil a visualização por estarem selecionadas todas as 

revistas sem restringir um mínimo de publicação, porem, pode se observar no centro da rede, 

as duas que mais se destacaram que foram: Journal of Sustainable Tourism e Tourism 

Management.  

Ao restringir no programa a correlação para revistas que publicaram no mínimo 4 

artigos, é possível ter uma melhor visualização a partir da figura 13 (a seguir), no qual 

apareceram apenas 7 revistas em destaque. 

 

Figura 13 - Rede de Revistas que publicaram sobre “ResponsibleTourism” (Min. 4 artigos) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do VOSViewer (2019). 

 

E possível notar e reafirmar (a partir da Figura 8 e da Tabela 1 do Sub capítulo 4.2), 

que os periódicos Tourism Management e Journal of sustainable Tourism, apresentam o 

maior índice de produtividade em Turismo Responsável. 
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4.4.3 Palavras-chaves 

 

O software também identificou as palavras-chave dos artigos e apresentou as que são 

mais relevantes na pesquisa, por apresentarem maior ocorrência, de no mínimo cinco 

aparições. Os termos em destaque podem ser visualizados na figura 14 (a seguir).  

As distâncias entre esses grupos são definidas pela freqüência de palavras-chave. As 

palavras que se encontram mais ao centro apresentam maior relevância de densidade e 

citação. Quanto mais afastadas, contém menos citação e quanto maior à distância, as relações 

entre os termos são mínimas.  

Segundo Medeiros e Russo (2018), as distâncias tendem a ser reflexo de o termo 

apresentar poucos estudos publicados ou apresenta a incerteza e falta de clareza nos resultados 

alcançados até o momento, indicando a necessidade de desenvolvimento de mais estudos, 

enquanto a maior proximidade impulsiona a vertente a ser seguido pelos futuros estudos. 

 

Figura 14 – Redes de palavras chaves 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do VOSViewer (2019). 

 

Os artigos analisados na amostra mostram que as pesquisas sobre ―Turismo 

responsável‖ convergem em sua maioria para um paradigma sobre desenvolvimento turístico 
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e sustentável, relacionados também ao tipo de gerenciamento turístico, que foram as palavras 

chaves destaque em conjunto com a palavra chave principal (Responsible Tourism).  

A África do Sul apresenta também uma densidade relevante de citação, isso pode 

estar relacionado por ser o primeiro país a adotar uma estratégia de Turismo Responsável e 

ser um modelo de promoção dessa forma de turismo.  

Os outros termos que apresentaram menor densidade e maior distância são citados 

isoladamente com menos freqüência, podendo estar relacionado às vertentes centrais que cada 

artigo tomou. Entre eles, surgem os termos relacionados ás esferas: social, ambiental, 

econômica, empresarial, e entre outras. Todas elas convergindo ao termo principal, o turismo 

responsável e correlacionando com os demais termos. Mesmo estando distantes do centro, 

apresentam uma rede de ligação com as demais vertentes. Isso pode está correlacionado aos 

tipos de revistas e as limitações dos conceitos 

 

4.4.4 Co-Citação 

 

Figura 15- Co-citação de autores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do VOSViewer (2019). 
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A co-citação é quando dois artigos recebem uma citação de um mesmo artigo. No 

mapa da figura 15 (a cima), cada círculo está representando um autor, e o seu tamanho 

equivale ao número de citações. Sendo assim, quanto maior o círculo, mais citações o autor 

recebeu com relação ao termo pesquisado. Os padrões de co-citação podem também serem 

utilizados para o mapeamento detalhado das relações entre os conceitos-chave, métodos ou 

experimentos em um campo de conhecimento (SAITO e STREHLAU, 2018).  

O mínimo de citações atribuídas para a criação do mapa foi 20 citações por autor, 

catalogando 28 autores, entre eles destacaram-se: Goodwin, H., Rogerson, C. M., Font, 

X.,Hall, C. M., Scheyvens, R. e Spencely, A.  

Ao analisar a rede de co-citações das referências, na figura 16 (a seguir), Francis e 

Goodwin novamente dominam o ranking, estando presente no centro do mapa com grande 

densidade de referências. 

 

Figura 16 – Co-citações de referências.

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do VOSViewer (2019). 

 



 
 
 

43 
 

As contagens das citações indicam o impacto da pesquisa, e o quão útil ela tem sido 

para outros pesquisadores. Goodwin e Francis apresentaram o 1º lugar no Ranking das 

citações, sendo assim uma fonte importante e indispensável para este tema. 

 

4.5 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Uma análise qualitativa do conteúdo foi realizada no resumo dos 10 artigos mais 

citados da amostra do quadro 4 do sub-capítulo 4.3.2. As análises estão abaixo em ordem 

crescente de ano de publicação.  

Wheeller (1991) foi um dos primeiros artigos publicado sobre o tema presente na 

amostra, e se encontra na terceira posição no ranking dos artigos mais citados. Neste artigo ele 

apresenta argumentos sobre os problemas gerados pelo turismo em sua escala global 

relacionados com o aumento do volume dessa atividade. Seu argumento sobre o ―turismo 

responsável‖, é que o conceito não é visto como uma solução, sendo ―uma micro solução para 

o que é essencialmente um problema macro‖, que seria o turismo em massa.  

Em seguida, em 1993, Betty Weiler e Derrin Davis publicaram um artigo que se 

encontra hoje na sexta posição dos artigos mais citados, onde foi apresentado um estudo 

exploratório que objetivou examinar o importante papel dos líderes turísticos no desempenho 

do turismo ambientalmente responsável. Para ele, um líder turístico deve apresentar 

habilidades e as atitudes ambientais apropriadas, se comportar e motivar os visitantes a se 

comportarem de maneira ambientalmente responsável durante a viagem, além de interpretar o 

ambiente de maneira a promover atitudes e comportamentos em longo prazo.  

O artigo que mais ganhou citações e se encontra em primeiro lugar no ranking, foi o 

de Herold Goodwin e Justin France, publicado no ano de 2003. Seu artigo retrata evidências 

sobre as atitudes dos consumidores em relação aos aspectos éticos e responsáveis do turismo 

que eles consomem como uma tendência crescente no Reino Unido. Para Goodwin e France 

(2003), as férias turísticas responsáveis, trazem um bom envolvimento com as comunidades 

locais e seus respectivos ambientes, podendo fornecer um produto com melhor qualidade e 

uma experiência de melhoria de vida que o mercado vem desenvolvendo e almejando.  

Medina (2005), que se encontra no nono lugar do ranking dos mais citados, apresenta 

em seu artigo um estudo de caso em Belize e discute sobre as certificações globais que geram 

padrões para medir a conformidade de definições amplamente aceitas no ecoturismo, 

estipulando que o mesmo deve gerar benefícios às comunidades locais. O autor chama 
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atenção para a padronização dos critérios de certificação para o ecoturismo, que podem por 

em risco os princípios de exigência de que o ecoturismo beneficie às comunidades locais.  

Classificado em segundo lugar no ranking dos artigos mais citados, Budeanu (2007), 

apresenta uma analise critica sobre o comportamento do cliente consumidor no turismo, sendo 

considerada por ele uma das principais barreiras para o progresso em direção ao turismo 

sustentável, podendo estar afetando negativamente as indústrias e os governos a continuarem 

promovendo a sustentabilidade no turismo. O artigo busca identificar as lacunas que 

prejudicam a eficácia de produzir a sustentabilidade neste setor, e apresenta respostas 

positivas relacionadas às implicações de ferramentas informativas e de conscientização para 

facilitar a mudança para comportamentos e ações responsáveis de turistas.  

Caruana e Crane (2008) examina através de uma análise crítica do discurso em seu 

artigo, o papel das empresas na construção do significado e implicações da "responsabilidade 

do consumidor". Revela como a responsabilidade do consumidor é organizada em 

conhecimento cultural significativo por meio de comunicações corporativas. Este estudo está 

focado no papel específico das empresas na construção da responsabilidade do consumidor.  

Em décimo lugar dos artigos mais citados, Dodds e Kuehnel (2010) apresenta um 

estudo de caso exploratório sobre os operadores turísticos de massa no mercado canadense e 

avalia o nível de conscientização das atividades de responsabilidade social corporativa (CSR). 

A partir dos resultados os autores acreditam que, é necessária a prática de um turismo mais 

sustentável, mas existe uma falta de ação na prática para avançar nessa agenda sendo 

necessário um indicador para medir esforços e regulamentações para pressionar as empresas a 

aderirem às práticas de sustentabilidade.  

O artigo de Nicole Frey e Richard George (2010), que se encontra no 5º lugar do 

ranking, investiga as atitudes e percepções dos empresários de turismo em um dos principais 

destinos turísticos aclamados internacionalmente, a Cidade do Cabo, e faz relação às práticas 

de gestão responsável do turismo, concluindo a falta das práticas responsáveis no setor. 

Assim, o artigo apresenta recomendações para a implementação da gestão do turismo 

responsável.  

O autor Harng Luh Sin (2010), com seu artigo ―Who are we responsible to? Locals‗ 

tales of volunteer tourism‖, se encontra na 4ª posição dos ranking dos mais citados. Em seu 

artigo, Sin aborta do conceito de turismo voluntário dentro do turismo responsável, fazendo 

uma revisão das discussões existentes na literatura. Seu artigo baseia-se em entrevistas no 

Camboja, explorando opiniões positivas e negativas de o turismo voluntário da perspectiva 
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das comunidades anfitriãs. Contribuindo assim, com uma nova perspectiva ainda pouco 

abordada literatura.  

O artigo de Ross A. Klein (2011) se encontra em 8º lugar e apresenta uma discussão 

sobre um segmento crescente no turismo de lazer, o turismo de cruzeiros. Dentro de este 

segmento o autor ilustra com uma lente de turismo responsável, medindo o impacto do 

turismo de cruzeiro focando nas percepções das comunidades anfitriãs. A partir dessa 

vertente, o autor utiliza exemplos de casos para identificar os desafios enfrentados pelos 

governos, comunidades e indústria de cruzeiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através dessa pesquisa com base no referencial teórico, foi possível observar que o 

Turismo responsável pode ser definido também como uma forma de turismo sustentável, 

buscando a mesma finalidade em alcançar uma prática sustentável. Porém, a diferença entre 

esses conceitos está relacionada à aplicação da responsabilidade das partes envolvidas que é 

enfatizada no conceito de Turismo Responsável.  

Este estudo identificou através da bibliometria a produção científica distribuída entre 

os anos de 1990 a agosto de 2019. Os artigos examinados na amostra demonstram que as 

pesquisas sobre Turismo responsável apresentaram crescimento de publicações. Porém, a 

literatura ainda é escassa, em comparação com outros tópicos, sendo este presente trabalho, 

pioneiro na análise bibliométrica do uso do termo ―Responsible Tourism‖ no campo da 

ciência internacional. Portanto, essa análise bibliométrica pode ajudar futuros pesquisadores a 

avançarem em suas investigações sobre o tema.  

Novas etapas podem ser seguidas a partir deste estudo preliminar, como um estudo 

bibliométrico do termo em outros idiomas, catalogando os principais autores que abordam o 

tema em um país específico. Embora, em geral os estudos bibliométricos tomam como base as 

publicações em inglês pelos artigos de alto impacto serem encontrados em periódicos de 

língua inglesa. Outra etapa a seguir seria aprofundar as análises, como uma revisão 

sistemática do tema na literatura.  

A palavra-chave ―Responsible Tourism‖ utilizada como estratégia de busca na base 

Scopus recuperaram os trabalhos publicados a nível internacional, destacando os países Reino 

Unido, Estados Unidos e África do sul. A nível nacional, apenas 1 artigo brasileiro foi 

publicado e reconhecido no campo da ciência internacional no ano de 2012. Porém, os artigos 
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nacionais encontrados sobre o tema são nos anos de 2014 e 2017, podendo ser o início da 

discussão no país.  

No ranking das referências mais utilizadas em todos os documentos selecionados, 

destacam-se por ordem decrescente: Goodwin, H. e Francis, J. (2003), Budeanu, A. (2007), 

Wheeller, B. (1990) e Sin, H. L. (2010). Estes artigos podem ser considerados os mais 

relevantes para o embasamento teórico dos futuros documentos estudados. E bases 

referenciais obrigatórias para um prosseguimento ou no aprofundamento do assunto.  

O recente surgimento de países asiáticos, como a China, também é perceptível. Pode-

se concluir que os estudos sobre esse tema vêm ganhando espaço recentemente no país.  

No ranking das três principais revistas que publicaram, se destacaram: Journal of 

Sustainable Tourism, Tourism Management e Sustainability (Switzerland). Elas estão 

relacionadas com as áreas de negócios, gestão e contabilidade e de ciências sociais e Ciência 

ambiental. Ao analisar o ranking das cinco revistas que mais se destacaram, as áreas 

relacionadas a de negocio, gestão e contabilidade se apresentaram mais recorrentes.  

As palavras-chaves que apresentaram maior destaque enfatizam a relevância na 

literatura das principais vertentes que são abordas. Todas elas convergem em sua maioria para 

um paradigma sobre desenvolvimento turístico e sustentável, relacionados ao gerenciamento 

turístico e da busca do desenvolvimento turístico nas práticas para o alcance do turismo 

responsável.  

Diversas vertentes estão ligadas a prática do Turismo Responsável. Para sua 

ocorrência devem ser incorporadas perspectivas sociais, econômicas e ambientais, sendo 

preciso planejamento de variados setores para a gestão organizacional e o desenvolvimento da 

prática do turismo responsável.  

O resultado deste estudo está limitado à base de dados da plataforma Scopus, devido 

ao uso do software VOSviewer permitir a escolha de somente uma base de dados para a 

exportação de arquivos. Com isso, pode haver outros estudos encontrados em outras bases de 

dados dos quais não estão contabilizados nesta pesquisa.   
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