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Aula 1 | Pode o turismo ser fator 
de desenvolvimento?

Meta da aula

Apresentar a importância do turismo e da sustentabilidade para as •	

destinações turísticas, introduzindo conceitos fundamentais para 

entender o processo de desenvolvimento da atividade turística.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. descrever o processo de desenvolvimento turístico das localida-

des associado ao dinamismo da economia local; 

2. distinguir as noções de desenvolvimento tradicional e desenvol-

vimento sustentável;

3. reconhecer a importância do planejamento para o melhor de-

senvolvimento do turismo e do ciclo de vida da localidade.

Pré-requisitos

Para um melhor entendimento desta aula, é importante você re-

lembrar que a atividade turística é um sistema, em que existe uma 

série de forças e fatores que possibilitam ou restringem o seu de-

senvolvimento. 

É preciso que você relembre:

as várias relações que a atividade turística possui com os as-•	

pectos históricos, sociais, culturais, econômicos e naturais das 

localidades; e

os conceitos de oferta e demanda turística e de impactos do •	

turismo. 

Essas questões foram discutidas na disciplina de Teoria Geral do 

Turismo.
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Turismo: uma viagem para o desenvolvi-
mento 

Repele ao homem a ideia de ficar parado num lugar à se-

melhança das árvores. Ele gosta de andar, correr mundo, 

ver caras novas e fazer amizades. Qualquer de nós tem 

algo de andarilho. (MARTINS, 1991, p. 77)

O turismo, a partir da década de 1990, se estabelece como uma das prin-

cipais atividades econômicas, geradora de emprego e renda no mundo.  

As viagens e o turismo constituem, em termos mundiais, a atividade econô-

mica de maior participação, geração de empregos e efeito multiplicativo no 

sistema econômico mundial.

E por que o turismo possibilita essa grande geração de emprego e renda? 

Quais são os desafios do turismo frente às novas tendências de desenvol-

vimento com sustentabilidade? O que significa Turismo Sustentável? Essas 

questões colocam a todos um desafio: transformar o turismo em uma via-

gem para o desenvolvimento.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1211355 
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Figura 1.1: Turismo: travessia para o desenvolvimento.

Ao longo das nossas vidas, o termo turismo se faz muito presente. Desde 

crianças, o fascínio pelo turismo é grande, em casa, na escola, na televisão, 

nas publicidades pelas ruas, jornais, filmes e desenhos. O turismo, na maioria 

das vezes, está associado a uma ideia de prazer, de lazer, de viagem, mas 

para aqueles que trabalham com turismo, a história é diferente.

Para tornar o turismo uma atividade que promova o desenvolvimento de um 

lugar, de um estado ou de um país, é preciso entender que existe competição. 
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Isto é, quando apresentamos um destino como turístico, existem vários outros 

que procuram atrair as mesmas pessoas (turistas). 

O turismo até pode começar de forma espontânea em determinado lugar, 

mas, para gerar renda e bem-estar à localidade, é necessário muito trabalho. 

É preciso estar preparado para despertar o interesse e atender ao fluxo de 

pessoas que se deslocam pelo mundo à procura de encantamento, descanso, 

lazer, cultura e contato com a natureza. E como toda atividade competitiva, 

no turismo é preciso conhecer seu potencial, definir o que fazer, planejar. 

Para que uma pessoa decida visitar um determinado lugar, ela tem, antes 

dessa decisão, uma quantidade enorme de possibilidades. Por exemplo, se 

ela decide ir à praia, só no Brasil quantas possibilidades temos? Dessa forma, 

no turismo as localidades competem entre si, e para que possam ter sucesso 

é necessário construir uma imagem que atraia as pessoas e os serviços ade-

quados para atender a essa demanda. 

Fonte: www.sxc.hu/photo/1192431

Figura 1.2: Como na subida de uma escada, o desenvolvimento do turismo deve ser 
lento e é cheio de degraus (etapas).
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No entanto, como foi tratado na disciplina Teoria Geral do Turismo, a ativi-

dade turística também pode causar impactos negativos, que podem travar o 

processo de desenvolvimento ou torná-la desigual. Conhecer e compreender 

o contexto que envolve a atividade turística é o melhor caminho para que ela 

aconteça corretamente, gerando e mantendo os benefícios esperados. 

Conhecer a realidade, as potencialidades, os obstáculos e estimular o en-

volvimento e a participação da comunidade são fatores importantes, que 

precisam ser trabalhados na atividade turística. De que forma? 

Nesta aula, você aprenderá que trabalhar com o turismo requer entender o 

desenvolvimento da atividade turística como um processo em que o concei-

to de sustentabilidade deverá estar presente. Caso contrário, o turismo não 

contribuirá efetivamente para a melhoria da qualidade de vida das popula-

ções envolvidas.

Turismo: uma viagem ao destino sustenta-
bilidade

De acordo com Oliveira (2002, p. 77): 

Os vários tipos de turismo praticados no mundo todo tor-

nam essa atividade uma grande opção de desenvolvimen-

to. É preciso que cada local defina em que tipo ou tipos de 

turismo suas características se enquadram, de acordo com 

o potencial da região. Essa definição é importante, não 

só para passar aos visitantes a informação sobre os tipos 

de turismo que a localidade oferece, como também para 

orientar os que querem investir no setor. 

A atividade turística é um fator de desenvolvimento das localidades porque 

o fluxo de turistas ocasiona uma sucessão de atividades de consumo. O co-

mércio e os serviços locais são receptores diretos destes rendimentos, que 

rapidamente são distribuídos, dando dinamismo à economia local. Esse fluxo 

de dinheiro origina uma cadeia de benefícios, seja pela necessidade cada vez 

maior de mão de obra, seja pelo aumento na arrecadação de impostos. 

Sustentabilidade 
Característica ou condição 
do que é sustentável, 
durável. Em termos 
ecológicos e econômicos, 
sustentabilidade é o 
modelo de desenvolvimento 
que busca conciliar as 
necessidades econômicas, 
sociais e ambientais de 
modo a garantir seu 
atendimento por tempo 
indeterminado e a promover 
a inclusão social, o bem-
estar econômico e a 
preservação dos recursos 
naturais.

Glossário
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O organograma a seguir apresenta de forma resumida essa perspectiva, 

apresentando um exemplo de como o gasto realizado, em uma agência de 

viagens, percola diversos setores que a princípio não fazem parte da cadeia 

produtiva do turismo.

Gastos dos turistas na economia
de uma localidade

e assim sucessivamente...

Gasto do
turista

Agências
de viagens

Salários

Impostos

Contas

Fornecedores

Equipamentos

Serviços de
comunicação

Alimentos

Roupas

Impostos

Educação

Contas

Supermercado

Governo

Fornecedores

Salários

Impostos

Contas

Promoção

Prestadores
de serviços

Salários

Impostos

Contas

Promoção

Figura 1.3: Gastos dos turistas na economia de uma localidade.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Preencha o organograma a seguir imaginando como foram os seus gastos, 

ou da sua família, em uma viagem. Identifique o que foi gasto diretamente 

e como este continuou a se multiplicar na economia local. 

Percolar 
O poder da água de 
passar por frestas e locais 
que aparentemente não 
passaria. Da mesma forma 
é o turismo: o gasto do 
turista gera benefícios, 
onde aparentemente não 
há relação direta com a 
atividade turística.

Cadeia produtiva do 
turismo 
Atividades, serviços e 
equipamentos diretamente 
movimentados e atingidos 
pelo fluxo de pessoas que se 
deslocam.

Glossário
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Gastos dos turistas na economia
de uma localidade

e assim sucessivamente...

Ponto de partida: o desenvolvimento sustentável 

A relação do ser humano com a natureza está muitas vezes ligada a uma 

visão utilitarista, onde se consomem os recursos naturais sem preocupação 

com os limites dessa utilização, o que é facilmente percebido no consumo 

de recursos naturais, como o petróleo, o minério de ferro, o desmatamento 

extensivo à procura de novas áreas para plantio e criação de animais, e na 

excessiva produção de lixo. No entanto, esta visão tem levado à destruição 

das condições de sobrevivência das espécies, inclusive a humana. 

Os impactos causados por esse tipo de relação com o meio ambiente são 

percebidos por meio: 

da diminuição da biodiversidade; •	

do aumento da temperatura global; •	

das catástrofes naturais, como enchentes; •	

dos•	  tsunamis; 

Tsunamis 
Ondas gigantes causadas 
por terremotos e maremotos 
que causam destruição e 
mortes, principalmente nas 
áreas costeiras (praias). Em 
2005, tsunamis atingiram a 
Indonésia, causando grandes 
prejuízos materiais e mortes 
e, também, prejudicando 
até hoje a atividade turística 
desta região.

Glossário
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dos períodos de seca; •	

dos furacões e outros. •	

Por isso, procurar soluções alternativas para o desenvolvimento econômico, 

com justiça social e racionalização do uso dos recursos naturais que “atenue 

os impactos ambientais, é o caminho a ser perseguido pelas sociedades atuais 

e futuras”. (ROSS, 2003, p.17)

A partir das décadas de 1960 e 1970, fica clara a necessidade de a humani-

dade questionar a forma tradicional de desenvolvimento da civilização. Esses 

questionamentos aparecem explicitamente através de movimentos e organi-

zações sociais. Essas preocupações com os recursos naturais começam a ser 

discutidas em fóruns internacionais. Nesses fóruns se discutem e se definem 

as melhores formas de uso dos recursos em escalas local e global, para ten-

tar evitar consequências ainda mais negativas ao homem. É a partir desses 

debates que surge com força o conjunto de ideias da sustentabilidade. 

Fonte: www.sxc.hu/photo/1212515

Figura 1.4: É necessário cuidar do mundo em que vivemos.

No ano de 1972, aconteceu a primeira conferência da ONU sobre o meio 

ambiente (CNUMAH – Estocolmo, 1972), que, de certa forma, buscou regu-

lamentar as questões ambientais. O encontro teve como motivação a preo-

ONU
Organização das Nações 
Unidas. Foi constituída após 
a 2ª Guerra Mundial com o 
objetivo de ser um fórum 
de decisões sobre questões 
globais. Além disso, busca 
fomentar o desenvolvimento 
em todo o mundo e garantir 
os direitos humanos em 
todos os países membros.

Glossário



Turismoe-Tec Brasil 12

cupação de alguns países quanto à poluição e seus efeitos. Seu ponto alto 

foi incluir os temas econômicos e sociais junto aos ecológicos. Segundo uma 

das recomendações da conferência de Estocolmo, a educação ambiental 

tem uma importância estratégica no alcance da qualidade de vida. Surge, 

então, a ideia de desenvolvimento sustentável.

Fonte: www.sxc.hu/photo/504602  
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Figura 1.5: A partir da década de 1960, começou-se a questionar a forma de desen-
volvimento da civilização e sua relação com o meio ambiente.

 
Marcos da luta pelo desenvolvimento 
sustentável

Os principais marcos do movimento pelo 

desenvolvimento sustentável foram:

Relatório “Limites do Crescimento” (1971); •	

Conferência Mundial de Estocolmo (1972);•	

Relatório “Nosso Futuro Comum” (1987);•	

Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am-•	

biente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro (1992);

Conferência Mundial Rio +10, em Johanesburgo, na África do •	

Sul (2002).

Fonte: www.rio.rj.gov.br/rio_me-
moria/imagem/1992_eco_92.jpg
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A ideia de desenvolvimento sustentável passa, então, a reorganizar as priori-

dades das esferas ambiental, econômica e social no mundo. 

O modelo de crescimento econômico que não se preocupa com seus efei-

tos ambientais não garante qualidade de vida às sociedades nem deve ser 

encarado como positivo. É preciso, então, pensar em formas de desenvolver 

economicamente de forma compatível com a conservação ambiental e com 

a diminuição das desigualdades sociais.

De acordo com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento – CMMAD, o desenvolvimento sustentável é conceituado como “de-

senvolvimento que satisfaz nossas necessidades no presente sem compro-

meter a capacidade das pessoas satisfazerem as suas no futuro”. 

Trata-se de uma estratégia que busca desenvolvimento econômico e social 

contínuo, sem prejuízo ao ambiente e aos recursos naturais. Visa a uma 

perspectiva de ações a curto, médio e longo prazo e envolve a necessidade 

de intervenção e planejamento.

O Relatório Nosso Futuro Comum (1987) destaca que o desenvolvimento 

sustentável:

É a atividade que harmoniza o imperativo do crescimento 

econômico com a promoção de equidade social e a pre-

servação do patrimônio natural, garantindo, assim, que 

as necessidades das atuais gerações sejam atendidas sem 

comprometer o atendimento das necessidades das gera-

ções futuras. 

Tendo como referência o conceito de desenvolvimento sustentável, pode-

mos identificar uma mudança na forma de se perceber o desenvolvimento. 

Se, tradicionalmente, o desenvolvimento se restringia apenas ao crescimento 

econômico, a adoção do termo sustentável inclui a preocupação com o im-

pacto das decisões atuais na qualidade de vida das próximas gerações. 

Dessa forma, a introdução da noção de desenvolvimento sustentável socia-

lizou o debate sobre o desenvolvimento, estimulando o diálogo e a tomada 

de decisões colegiadas entre governos e sociedade civil. A participação e a 

cooperação são, assim, as bases que permitem maior eficácia das decisões 

políticas e econômicas.

Decisões colegiadas 
Ocorrem quando o processo 
de discussão e tomada de 
decisão em relação a um 
assunto específico, como 
o turismo, acontecem 
dentro de uma instância 
onde estejam representados 
os diversos segmentos 
interessados, como a 
sociedade, a iniciativa 
privada e o poder público. 

Sociedade Civil 
Conjunto de cidadãos, 
organizados ou não, que, 
a princípio, se diferenciam 
dos grupos de interesses 
presentes no Estado e no 
mercado. A sociedade civil 
organizada se constitui 
a partir de valores, ideias 
ou interesses comuns que 
podem ser relativos aos 
vários aspectos da vida 
social (econômicos, políticos, 
religiosos, de trabalho etc.)

Glossário
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Destino: turismo sustentável

O desenvolvimento sustentável, aplicado ao turismo, representa uma tenta-

tiva de se buscar: 

o uso racional dos aspectos turísticos; •	

a preservação ambiental; •	

a melhoria das condições econômicas e sociais das populações locais; e •	

a satisfação do turista.•	

Para a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003), o desenvolvimento 

sustentável do turismo é um processo contínuo que requer monitoramento 

constante dos impactos que a atividade pode causar. O planejamento asso-

ciado a uma perspectiva de desenvolvimento sustentável pode minimizar os 

impactos negativos e maximizar os benefícios, introduzindo medidas preven-

tivas e de correção.

Ainda para a OMT, esse processo requer a participação e o consentimento 

de todas as pessoas e instituições envolvidas com o turismo, principalmente 

o poder público, que deve estimular a participação da sociedade. 

De acordo com Sachs (2004), o turismo sustentável está apoiado nos seguin-

tes princípios:

Sustentabilidade ecológica: proteção da natureza e da diversidade  bio-•	
lógica. O desenvolvimento turístico deve respeitar o meio ambiente, pro-

curando provocar nele o mínimo de danos.

Sustentabilidade social: distribuição de renda e redução das diferenças •	
sociais.

Sustentabilidade cultural: valorização da cultura e do modo de vida local •	
para formulação de programas e projetos de desenvolvimento turístico.

Sustentabilidade econômica: assegurar o desenvolvimento econômico •	
para as gerações atuais e, ao mesmo tempo, propiciar o manejo respon-

sável dos recursos naturais para as necessidades futuras.
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Para facilitar o desenvolvimento de um programa de turismo sustentável, a 

OMT (1997) estabeleceu nove áreas prioritárias direcionadas a órgãos go-

vernamentais, entidades nacionais de turismo e organizações de turismo.  

A OMT colocou o desenvolvimento sustentável em pauta no centro do pro-

cesso de tomada de decisão. As nove áreas são:

avaliar a capacidade dos quadros regulatórios existentes; 1. 

avaliar as implicações sociais, econômicas, culturais e ambientais na ope-2. 

ração da empresa ou organização de turismo;

proporcionar ao público programas de capacitação, educação e sensibi-3. 

lização;

planejar para o desenvolvimento do turismo sustentável;4. 

promover o livre trânsito de informação, habilidades e tecnologia entre 5. 

os países desenvolvidos e em desenvolvimento;

providenciar a participação de todos os setores da sociedade;6. 

desenvolver produtos turísticos que visem à sustentabilidade ambiental;7. 

avaliar e medir o progresso quanto à realização de práticas sustentáveis; e8. 

estabelecer parceiros para facilitar o desenvolvimento sustentável.9. 

De acordo com a OMT, se os governos, as pessoas e instituições envolvidas 

com o turismo adotarem essas diretrizes é possível garantir o crescimento 

econômico e a proteção da esfera ambiental e social. O Turismo Susten-

tável é, segundo Ruschmann (1997), “aquele que previne os impactos do 

turismo, a degradação dos recursos e a restrição do ciclo de vida tanto do 

patrimônio natural e cultural, como também de toda a estrutura de equipa-

mentos e serviços”. 

Capacidade dos quadros 
regulatórios 
Relaciona-se com a 
eficiência e o cumprimento 
da legislação no que diz 
respeito às normas para a 
instalação de equipamentos, 
serviços e distribuição dos 
recursos públicos para infra-
estrutura.

Glossário
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O profissional de turismo responsável

Assista aos vídeos no link a seguir e veja que a sustentabilidade no 

turismo depende de uma postura de respeito e interação entre os 

que viajam e os que recebem em seu território. 

http://www.turismoresponsavel.tur.br/campanhas/turismores-

ponsavel/

 
Atividade 2 

Atende ao Objetivo 2 

Leia a notícia a seguir e imagine que um amigo seu adote uma postura que 

defenda uma perspectiva de desenvolvimento tradicional. A partir do que foi 

apresentado nesta aula sobre a noção de desenvolvimento sustentável, quais 

argumentos você utilizaria para contrapor à perspectiva defendida por seu 

amigo a respeito do impacto do turismo na reprodução das baleias?  

Fonte: www.sxc.hu/photo/507312
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“Turismo ameaça tranquilidade de baleias. Bióloga constata que expedi-

ções perturbam amamentação de filhotes.
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As atividades de turismo nas áreas de reprodução das baleias jubarte na 

costa brasileira podem causar problemas a mães e filhotes recém-nascidos. 

É o que indica a dissertação de mestrado da bióloga Diana Simões, recém-

defendida na Universidade de Brasília. Ela comparou, durante três anos, o 

comportamento de diferentes grupos de baleias jubarte no litoral norte da 

Bahia e no banco de Abrolhos, no sul desse estado. [...] Segundo a bióloga, 

o fenômeno pode representar um risco para a vida de grupos de fêmeas e 

filhotes, que podem ter suas interações sociais comprometidas caso não haja 

ordenamento e fiscalização do turismo nessas áreas. [...] Entretanto, Diana 

não é contra o turismo ecológico na região, que considera benéfico se rea-

lizado por profissionais qualificados de forma responsável. ‘Falta conscienti-

zação dos turistas e donos de barcos’, afirma”.

Fonte: GARCIA, Marcelo. Turismo ameaça tranquilidade de baleias. Ciência 
Hoje Online, 12/05/05. http://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/

view/3354. Acessado em 20/09/2009.

A sustentabilidade no turismo: a esfera ambien-
tal e cultural

O turismo sustentável é fortemente ligado à preservação do meio ambiente 

e, consequentemente, ao modo de agir das pessoas envolvidas. O turismo, 

desta forma, tem condições de promover, por meio do contato e da interpre-

tação das paisagens, uma nova atitude para com o meio ambiente natural.

A atividade turística permite entender as relações de forças que configuram 

e modelam o espaço. O entendimento dos elementos constituintes das re-

presentações da paisagem permite interagir com o lugar, atribuir valor ao 

que é visto e sentido. Nesse contexto é que o turismo deve ser entendido e 

utilizado como meio de informação, conscientização e aprendizado.
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Para que possa haver uma gestão eficiente do processo de desenvolvimento 

da atividade turística é preciso determinar a capacidade dos lugares e regiões 

em relação ao número de visitantes. Para isso, é necessário estudar as carac-

terísticas do seu ambiente físico e da cultura local. 

Um estudo da capacidade de suporte turístico fornece as bases e diretrizes 

para o planejamento da utilização dos recursos, dos tipos de intervenções a 

serem feitas e equipamentos a serem construídos.

O turismo deve envolver a participação da comunidade, buscando o de-

senvolvimento sustentável e, consequentemente, uma perspectiva a longo 

prazo da atividade turística. Esse desenvolvimento tenta manter os costumes 

locais e garantir a conservação de áreas de beleza natural, objetos históricos 

e outros.

A dimensão social do turismo tem recebido menos atenção no debate da 

sustentabilidade em turismo do que o impacto ambiental. Talvez isso se deva 

ao fato de que os impactos socioculturais ocorrem de maneira lenta e discre-

ta e, com o passar do tempo, são, em grande parte, invisíveis e intangíveis. 

Contudo, o impacto social do turismo é permanente, com pouca possibilida-

de de reverter as mudanças ocorridas. Por isso é muito importante conside-

rar essa dimensão no planejamento da atividade turística, procurando evitar 

que esses impactos venham a afetar as comunidades receptoras.

Para alcançar as formas sustentáveis do turismo é preciso ter uma definição 

das responsabilidades entre: 

os governos em todos os níveis (federal, estadual, municipal);•	

o setor privado;•	

os grupos organizados da sociedade civil, como as organizações não go-•	
vernamentais (ONGs), associações de moradores, de empresários etc.; e 

os cidadãos dos núcleos emissor e receptor. •	

Essas responsabilidades devem ser discutidas e aceitas pelos envolvidos. Para 

Barreto (2003), o turismo permite que a comunidade, de alguma forma, se en-

volva e se comprometa com o processo de recuperação da memória coletiva e 

Intangível 
Aquilo que não se pode 
tocar, sentir, perceber de 
forma direta, objetiva.

Glossário
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de reconstrução da história local. Essa interação aumenta a autoestima coletiva 

e o sentido de pertencimento ao lugar.

A sustentabilidade e o ciclo de vida dos destinos 
turísticos

É necessário evitar que o turismo seja encarado como um mero produto.  

Na sociedade de consumo em que vivemos, quando um produto não des-

perta mais interesse nos clientes é simplesmente descartado, substituído por 

outro. Mas no turismo, esse “produto” está inserido num contexto muito 

maior e complexo, no qual a própria sociedade é atingida. 

O processo de desenvolvimento da atividade turística ao longo do tempo 

em um determinado destino é exemplificado no gráfico a seguir. Em um 

primeiro momento, acontece um processo de crescimento lento, no qual o 

destino ainda não foi descoberto pelo turista de massa nem pelos grandes 

operadores. 

Quando esse destino é descoberto, acontece uma curva exponencial de cres-

cimento, que é quando o destino se torna conhecido e “badalado”. Mas 

esse crescimento tem um limite e, quando ele chega, há um processo de es-

tagnação, diminuindo os investimentos em equipamentos e serviços. É nesse 

momento que o destino deve implantar o planejamento, visando atingir os 

critérios de sustentabilidade e evitando que haja o processo de decadência, 

após sua saturação, e sua substituição no mercado de turismo. 

 
Gráfico 1.1: Ciclo de vida de uma destinação turística.
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Fonte: Ruschmann, 1997, p.103.

Sociedade de consumo 
Sociedade em que novos 
desejos e necessidades 
são colocados à nossa 
disposição para o consumo 
a todo instante, estimulando 
excessivamente a compra de 
bens materiais, artificiais e 
supérfluos.

Operadores 
Aqueles atores que 
organizam e vendem 
roteiros e pacotes de viagem 
e turismo ao público final. 
Por exemplo, a CVC, a BBTur 
e a Wagonlit, entre outros.  

Curva exponencial 
Aquela que apresenta um 
crescimento muito rápido 
em um curto espaço de 
tempo, apresentando um 
crescimento seguindo uma 
função x².

Glossário
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Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Leia as afirmativas a seguir e assinale V para Verdadeiro ou F para Falso.

( ) O turismo, por ser uma atividade comercial, deve ser considerado como 

um produto como outro qualquer.

( ) A localidade turística deve receber o máximo de pessoas possíveis, inde-

pendentemente dos limites dos recursos naturais.

( ) O planejamento turístico busca atingir a sustentabilidade do destino 

turístico, evitando que haja um processo de decadência, desigualdade 

e destruição da localidade.

( ) O poder público e a comunidade não devem se envolver ou ter qual-

quer responsabilidade com o planejamento turístico. O mercado turísti-

co é que deve determinar e controlar o que ser realizado para aumentar 

o turismo de uma localidade. 

Conclusão

O que vimos até aqui apresenta uma série de argumentos que nos coloca a 

importância e o desafio do desenvolvimento sustentável do turismo, onde é 

fundamental: obedecer a certos critérios, como a sustentabilidade ecológica 

do destino; distribuir os ganhos entre os membros da comunidade recepto-

ra; e também melhorar a infraestrutura das localidades com o objetivo de 

melhorar constantemente as condições de vida na mesma. 

Resumo

O desenvolvimento sustentável é fundamental nos dias atuais para que •	
possamos continuar a viver neste planeta sem prejudicar as próximas 

gerações. 
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A concepção tradicional de desenvolvimento se restringia apenas ao cres-•	
cimento econômico, sem se preocupar com os impactos ambientais e 

sociais de tal crescimento. 

O desenvolvimento sustentável inclui a preocupação com o impacto das •	
decisões atuais na qualidade de vida das próximas gerações. É, portanto, 

uma forma de desenvolvimento que busca harmonizar o crescimento 

econômico com a promoção de equidade social e a preservação do pa-

trimônio natural.

O desenvolvimento sustentável deve ser aplicado à atividade turística, •	
uma vez que a mesma utiliza dos recursos naturais como fator de atrati-

vidade e que estes são destruídos ou deteriorados. 

Para que o desenvolvimento sustentável seja aplicado, devemos planejar •	
a atividade turística, para que dessa forma os benefícios gerados sejam 

maiores que os impactos negativos.

Informações sobre a próxima aula

Para que um destino e sua comunidade desenvolvam o turismo sustentável 

é preciso que o seu ciclo de vida seja sustentado por um processo de equi-

líbrio, monitoramento e distribuição dos benefícios gerados, processo esse 

que somente é possível por meio do Planejamento Turístico, assunto a ser 

abordado na próxima aula.

Repostas das atividades

Atividade 1

Nessa atividade, não há resposta única. Você pode ter imaginado diversas 

formas de gasto e de despesa em uma viagem. O objetivo da atividade é 

que você entenda o processo de desenvolvimento turístico das localidades 

associado ao dinamismo da economia local. Veja um exemplo a seguir:
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Gastos dos turistas na economia
de uma localidade

e assim sucessivamente...

Gasto da
família

Hotel

Restaurante

Agência de
viagem

Padaria

Passeios

Ingresso
museu

Funcionários

Aluguel de 
equipamentos

Impostos

Lavanderia

Contas

Supermercado

Governo

Fornecedores

Salários

Impostos

Contas

Promoção

Prestadores
de serviços

Salários

Impostos

Contas

Promoção

Atividade 2

O turismo pode ser um instrumento de educação ambiental, mas para isso os 

profissionais envolvidos em sua operação devem respeitar as características 

da natureza local. Não se pode simplesmente levar cada vez mais turistas a 

um determinado local, como no caso da baleias, pois dessa forma a visitação 

irá atrapalhar o ciclo normal de vida dos animais, afastando-o daquele lugar, 

aumentando a mortalidade. No entanto, se certos procedimentos e limites 

forem observados e respeitados, a visitação é inclusive recomendada, por ser 

uma forma de colocar em contato homem e natureza.

Atividade 3

(F) O turismo, por ser uma atividade comercial, deve ser considerado como 

um produto como outro qualquer.

(F) A localidade turística deve receber o máximo de pessoas possíveis, inde-

pendentemente dos limites dos recursos naturais.

(V) O planejamento turístico busca atingir a sustentabilidade do destino tu-

rístico, evitando que haja um processo de decadência, desigualdade e 

destruição da localidade.
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(F) O poder público e a comunidade não devem se envolver ou ter qualquer 

responsabilidade com o planejamento turístico. O mercado turístico é 

que deve determinar e controlar o que ser realizado para aumentar o 

turismo de uma localidade. 
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