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RESUMO 

    O presente artigo foi elaborado com o intuito de ressaltar a importância do turismo 

de aventura e do ecoturismo para o desenvolvimento econômico e sustentável de 

um destino turístico, e mais ainda, ressaltar o quão importante são aqueles que se 

dedicam a trabalhar para que esses segmentos evoluam, desde os empreendedores 

até os profissionais como: monitores, guias de turismo, instrutores entre outros. Para 

o desenvolvimento de tais pesquisas, foi escolhido o município de Brotas, localizado 

bem no centro do Estado de São Paulo, no coração de uma das regiões mais bem 

desenvolvidas do país, mas que ainda assim, mantém viva suas riquezas e belezas 

naturais. O município está a aproximadamente 235km da capital, e possui uma área 

de 1.101,468 km² com uma população de 23.192 habitantes (IBGE, 2014), e conta 

com uma grande estrutura de empreendimentos nessas áreas, e que vem se 

aprimorando cada vez mais, sendo um exemplo de superação econômica e 

sustentabilidade.  

INTRODUÇÃO 

    O turista de hoje necessita muito mais do que simplesmente alguns dias para 

descansar, conforme o tempo passa, ele se torna cada vez mais exigente e deseja 

que suas vontades e expectativas sejam atendidas. Com as pesquisas dos últimos 

anos, pode-se perceber que o turismo é um fenômeno à parte dos outros setores, 

mas que engloba todos eles, e por isso se trata de uma atividade tão complexa, que 

deve ser estudada minuciosamente, e de forma multidisciplinar.  

    O crescimento da atividade do turismo fez com que as preocupações em relação 

á segurança de seus empreendimentos também crescessem, além é claro da 

preocupação em selecionar profissionais capacitados para desenvolver tais 

atividades. Sendo assim, os segmentos de ecoturismo e turismo de aventura, a 

partir do momento em que se consolidaram no Brasil, passaram a ter a segurança, 

seriedade e principalmente a sustentabilidade como principal doutrina em suas 

atividades.  Por isso os profissionais que trabalham nesses empreendimentos, 

passam por processos de capacitação rigorosos, sendo que em muitos casos, esses 

profissionais são moradores da própria cidade, o que evidencia um dos benefícios 

que o turismo pode trazer pra um destino: a geração de empregos e renda para a 

comunidade local 



OBJETIVOS 

    O turismo é uma atividade muito relacionada ao lazer, mesmo possuindo 

segmentações distintas. Grande parte das pessoas que possui um trabalho 

remunerado, e portanto férias, usam esse tempo para descansar fora de seu entorno 

habitual, ou seja, se deslocando para outros lugares, o que define o turismo. A 

seguir serão expostas duas segmentações específicas da atividade turística que 

podem ser consideradas lazer, mas que são também grandes impulsionadores 

econômicos, e por isso se tornam tão relevantes para a sociedade. 

    Uma delas é o ecoturismo, que é uma forma de turismo voltada para a apreciação 

de ecossistemas em seu estado natural, com sua vida selvagem e sua população 

nativa intactas. Embora o trânsito de pessoas e veículos seja agressivo ao estado 

natural desses ecossistemas, os defensores de sua prática argumentam que, 

complementarmente, o ecoturismo contribui para a preservação destes, e para o 

desenvolvimento sustentável das populações locais, melhorando a qualidade de vida 

das mesmas. Em seguida vem o turismo de aventura, que é uma segmentação 

turística que a principio derivou-se do ecoturismo, mas que nos dias de hoje possui 

características próprias e um mercado bem consolidado, podendo ser definido como 

um segmento quem promove a prática de atividades de aventura e esporte 

recreacional em ambientes naturais, adotando procedimentos para garantir a 

segurança e o respeito ao patrimônio ambiental. 

    Por conta disso os profissionais que trabalham nesses segmentos devem ser 

extremamente responsáveis e capacitados para realizar tais funções, por isso, é 

muito importante que aqueles que trabalham com recreação, monitoria ou como 

guias de turismo sejam muito além de pessoas bem humoradas e que saibam 

entreter e lidar com grupos, eles devem ser profissionais habilidosos, informados e 

bem treinados para qualquer ocasião, sabendo que procedimento realizar em casos 

de risco ou perigo, transmitindo seriedade para os visitantes quando o assunto é 

segurança, e é por isso que essas profissões são tão importantes e exigem cada vez 

mais profissionais qualificados e determinados a levar a atividade adiante.  

 

 



DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 

    Por conta disso, como citado anteriormente, os empreendimentos que lidam com 

atividades de turismo de aventura e natureza em Brotas, se preocupam com a 

capacitação da mão de obra, já que esses profissionais estão lidando com vidas, e 

mesmo que as atividades sejam de risco moderado, todos os cuidados em relação à 

segurança dos equipamentos e manutenção devem ser tomados. A agência 

Arcolazer Consultoria é um exemplo dessa preocupação com os visitantes, 

fornecendo palestras e demonstrações de segurança antes do inicio de suas 

atividades, sendo o rafting, a mais procurada. Durante visita técnica realizada no 

município, pode-se constatar que outros empreendimentos de Brotas como o 

Aventurah Parque e o Recanto das Cachoeiras, que oferecem atividades em meio à 

natureza como tirolesa aquática, passeios de quadriciclo, e inúmeras trilhas que só 

podem ser realizadas com acompanhamento de um monitor local, também se 

preocupam com nível de informação de seus empregados e visitantes. 

     O interessante desses locais é a preocupação em informar os visitantes sobre a 

importância da preservação ambiental para a continuidade da atividade turística. 

Essa é uma característica muito importante dos empreendimentos em geral de 

Brotas, a necessidade de transmitir os valores que muitas vezes são deixados de 

lado pela sociedade, no que se refere a sustentabilidade, dessa forma, os turistas 

que procuram por turismo de aventura ou ecoturismo no município, saem de lá não 

apenas com experiências inesquecíveis, mas também conscientes de que a 

preservação ambiental é extremamente importante para conservar não só a 

atividade turística, mas também a condição humana.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

    Dessa forma pode-se concluir o quão importante são os profissionais do turismo, 

sobretudo aqueles que tem a grande responsabilidade de entreter, informar, e 

assegurar a segurança de pessoas, sendo o turismo também um dos maiores 

impulsionadores da economia atual, e grande beneficiário para comunidades locais, 

devendo ser mais estimulado pelo Governo, e sobretudo receber o reconhecimento 

que merece, para que essa atividade possa crescer cada vez mais e continuar 

beneficiando pessoas e sobretudo o meio ambiente, para que as futuras gerações 

possam desfrutar do que se tem hoje. 
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