
Nota sobre o Programa Federal  “Retomada do Turismo Brasileiro”

A ANPTUR, entidade que congrega os pesquisadores e as instituições brasileiras que
mantêm Programas de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade reconhecidos e
recomendados pelos órgãos superiores, reconhecendo o momento de crise econômica
no turismo decorrente da pandemia do Covid-19, se manifesta pela retomada do turismo
no Brasil. 

Os programas de pós-graduação associados desenvolveram um conjunto sólido de
pesquisas sobre as relações e impactos do Covid-19 no turismo. Seus resultados foram
socializados nas revistas científicas do Brasil e do exterior e em relatórios técnicos das
redes brasileiras de pesquisadores. A pesquisa científica pode e deve subsidiar ações
para a retomada do turismo no Brasil, com a geração de dados consistentes, pautados em
metodologias sólidas e com a capacidade de dar retornos importantes à sociedade. São
essenciais ao trade turístico, também, o apoio ao financiamento, ao crédito e à
renegociação de dívidas para que o setor possa ampliar a geração de empregos e renda. 

A retomada do turismo no Brasil, no entanto, não pode ser pautada em dados e
informações que carecem de fundamentação, em discursos e práticas de negacionismo
científico, obscurantismo e da negação da diversidade. O turismo se sustenta na
diversidade, na garantia das liberdades individuais sejam elas de credo, etnia, cor e
gênero e no uso e preservação do patrimônio cultural e a ambiental. 
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O respeito às normas e à legislação nas distintas esferas é imperativo para que o
ordenamento e uso dos espaços pelo turismo possa ocorrer de maneira a gerar
benefícios econômicos e sociais, com respeito e preservação ambiental. Investimentos
públicos e privados, a estruturação e manutenção de políticas públicas e o planejamento
do turismo com perspectivas de longo prazo permitem o desenvolvimento da atividade.
Discursos e práticas populistas, de ódio ou negação das liberdades do outro, uso de “fake
news”, relaxamento de medidas de proteção ambiental, desinvestimentos e incapacidade
de gestão devem ser combatidos em prol do desenvolvimento do turismo.

A ANPTUR e seu conjunto de pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em
Turismo e Hospitalidade se colocam à disposição do trade turístico, entidades do setor e
órgãos de Estado para o diálogo, para a pesquisa e a geração de dados consistentes para a
retomada do turismo no Brasil.
 
            

Atenciosamente,

Diretoria ANPTUR - 2020-2022
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