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Nota de Repúdio à declaração do Excelentíssimo Ministro da Educação, 
Senhor Ricardo Vélez Rodríguez 
 
A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR) 
recebe com estranheza a declaração do atual Ministro da Educação, Senhor 
Ricardo Vélez Rodríguez, publicada pela Revista Veja, na qual afirma que  
“O brasileiro viajando é um canibal. Rouba coisas nos hotéis, rouba o assento 
salva-vidas no avião; ele acha que sai de casa e pode carregar tudo." 
 
A ANPTUR congrega os Programas de Pós-Graduação em Turismo e 
Hospitalidade do Brasil e possui em seus quadros profissionais que investigam 
o comportamento do consumidor turista. Afirmar de forma gratuita e 
generalizada que cidadãos de uma nacionalidade se comportam como ladrões 
e canibais no momento de suas viagens soa raso, grosseiro, estereotipado e 

preconceituoso. 
 
Como uma Associação que tem entre seus objetivos o "estabelecimento de 
objetivos e padrões de excelência educacional" e "propiciar informações sobre 
métodos e programas de ensino, pesquisa em andamento e fontes de recursos 
para os programas de pós-graduação afiliados e para divulgação junto à 
sociedade civil" a ANPTUR repudia tal declaração.  
 
Assim, na tentativa de contribuir para o melhor entendimento do turismo em 
seus vários aspectos, a ANPTUR coloca à disposição do Excelentíssimo Senhor 
Ministro, da sua equipe e da sociedade civil, em forma de acesso livre, seu 
banco de trabalhos acadêmicos que foram apresentados ao longo dos inúmeros 
congressos por ela organizados 
(https://www.anptur.org.br/portal/wiew/anais/anais.php) e também todos 
os artigos da Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo – RBTUR 
(https://www.rbtur.org.br/rbtur). Esperamos assim contribuir para o melhor 
entendimento do fenômeno turístico no Brasil e no exterior. 

 
 
São Paulo - SP, 02 de fevereiro de 2019. 
 
 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo-ANPTUR 
 
 
A Diretoria. 
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