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Turismo esportivo
ARIANNE CARVALHEDO

Definições O conceito de turismo esportivo ainda é bastante
discutido, predominando versões particulares. Devido a esta
dificuldade, estimativas sobre o impacto deste setor variam entre
si. Entretanto, sua importância é inquestionável: como o turismo
internacional hoje é responsável por 11% do PIB mundial, com
crescimento estimado em 4.1% ao ano, e a indústria esportiva
movimenta 2.5% do comércio mundial, estes dois mercados tendem
a ser complementares. Confirmando tal previsão, o Conselho
Internacional de Turismo Esportivo, em estudo recente realizado
em 10 diferentes países, constatou que o turismo esportivo já é
responsável por 32% do total de atividades turísticas nos países
investigados. Em resumo, há três tipos de comportamentos
associados ao turismo esportivo: turismo esportivo ativo; turismo
esportivo de eventos; e turismo esportivo de visita (visita a
estádios, museus de esportes, clubes, etc.). Portanto, podemos
definir turismo esportivo como viagem com fins recreativos nas
quais os indivíduos participam de atividades físicas, assistem a
eventos esportivos ou visitam atrações associadas a atividades
esportivas. No Brasil, apesar de indicações recentes sobre uma
mudança no tratamento do Turismo Esportivo como um setor
específico da indústria do turismo ou do esporte, este é muito
mais analisado como subproduto do Ecoturismo. Isto não quer
dizer, no entanto, que o Brasil não tenha investido também, nos
últimos anos, em mega eventos esportivos, principalmente
internacionais. Entretanto, grande parte deste apoio tem partido
da iniciativa privada.

Origens Desde a Grécia antiga, indivíduos viajam com fins de
participação ou admiração a jogos atléticos. Os Jogos Olímpicos
da era clássica e os espetáculos atléticos romanos são exemplos
desta tradição. Já o turismo esportivo e aquele associado à
natureza podem ser relacionados às viagens dos descobrimentos
no Renascimento, e do desbravamento de novas terras pelos
europeus em outros continentes em períodos subseqüentes,
aos acampamentos selvagens e esportes outdoors,
desenvolvidos pelos norte-americanos e europeus, ao longo
deste século.

Década de 1940 Raimundo Castro Maia traz os primeiros
equipamentos de mergulho esportivo para o Brasil logo após a
criação do Aqualung, criando um suporte de incentivo, ao esporte
praticado na natureza.

1945  A Corrida de São Silvestre, evento anual da cidade de
São Paulo desde a década de 1920, passa a aceitar competidores
de outros países, tornando-se o primeiro mega evento esportivo
brasileiro a constar dos calendários internacionais e, portanto,
referência turística.

1950  Inauguração do Estádio Mário Filho – Maracanã, no Rio
de Janeiro - RJ, para sediar a Copa do Mundo de Futebol realizada
naquele ano. Este estádio passa a ser o maior do mundo, com
capacidade para 200.000 pessoas, tornando-se um dos símbolos
do Brasil no exterior. Sobrevive no local um museu do futebol
brasileiro que, embora incipiente e desaparelhado para o turismo
atual, ainda atrai visitantes.

Década de 1970  Época dos primeiros festivais de surfe em
Saquarema – RJ, atraindo milhares de jovens para a Região dos
Lagos, litoral norte fluminense.

Sports tourism

Sports tourism deals with trips for recreational purposes in which
individuals take part in physical activities, watch sports events or
visit attractions associated with sporting activities. With its roots
in the Olympic Games of Ancient Greece, sports tourism started up
in Brazil in the early 1940s with the first diving enterprises of

leisure and competitions. Sport tourism has been mostly associated
to eco-tourism in Brazil. Along the years many events have
contributed to the development of sports tourism in Brazil such as
the São Silvestre races (since 1945), the Maracanã stadium (1950),
surf festivals (1970s), formula one races (1971), hang-gliding

championships (1974), and mountain bike (1981) and rafting (1982)
events among many others. Key features in Brazil as of 2002: more
than half a million people do eco-tourism; it employs 30,000 people
through 5,000 companies and private institutions within a market
of about US$ 1,5 billion a year.

1970  Primeiro vôo de balão como esporte – balonismo – no
Brasil, marcando a expansão dos esportes da natureza no país e
conseqüente crescimento de seus meios de atração do turismo
interno e externo.

1971  Primeiro GP Brasil de Fórmula 1, prova automobilística
hoje responsável por projetar o país no exterior e gerar
importantes retornos e renda de turismo, sobretudo interno.

1974 Primeiros vôos de asa delta, no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Hoje o esporte já conta com mais de 4.500 adeptos no
Brasil (incluindo o Parapente). Na cidade do Rio de Janeiro, os
vôos de asa delta constituem, na atualidade, um pólo de atração
turística. O Sertão Central do Ceará é, por sua vez, conhecido
internacionalmente hoje, como um dos melhores locais para vôos
de longa distância em todo o mundo, atraindo todos os anos
praticantes desta modalidade para o Estado. O município de
Governador Valadares, local, até então, sem atrativos turísticos,
também se tornou um pólo de turismo esportivo no Estado devido
à prática deste esporte.

1981  Entrada no mercado, em larga escala, das bicicletas de
Mountain Bike, geradora do cicloturismo.

1982  Criação da primeira operadora de Rafting do Brasil em
Três Rios – RJ.

1986  Primeiro evento internacional de Volley de Praia, com
atletas de expressão mundial, na Praia de Copacabana – RJ,
reforçando a feição esportiva da imagem turística projetada
por aquele local.

1987  Criação da Comissão Técnica Nacional ,  com
representantes da EMBRATUR e do IBAMA, cujo objetivo era
monitorar o Projeto de Turismo Ecológico. Esta foi a primeira
iniciativa governamental de proceder a uma proposta de
ordenação do Ecoturismo no Brasil. Primeiro Mundial de Volley
de Praia em Ipanema – RJ.

1989  Introdução do canyoning no Brasil por um grupo de
espeleólogos paulistas. Hoje, este esporte de aventura e de
turismo soma cerca de 2.000 praticantes no país e conta com
mais de 10.000 participantes de operações comerciais.

Década de 1990  Criação do parapente. Consolidação do
mercado de rafting no Brasil. Lançamento das candidaturas de
Brasília e do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos,
cuja seleção inclui exigências de alta relevância em termos de
recepção turística e preservação ecológica. Os resultados, nos
dois casos, foram frustrantes em razão da falta de conhecimento
esportivo por parte dos elaboradores das propostas, como
também da equivocada contratação de consultoria estrangeira,
para projetos que deveriam mostrar capacitação técnica nacional.

1993  Primeira final da Liga Mundial de Volleyball no Brasil,
assinalando a vocação de mega eventos existente no Brasil.

1994  Elaboração do documento “Diretrizes para uma Política
Nacional de Ecoturismo” por vários ministérios e agências do
Governo Federal, da iniciativa privada e de diversas ONGs
brasileiras. Primeira edição internacional do Rally dos Sertões –
maior rally da América Latina.

1996  Jogos Mundiais da Natureza em Foz de Iguaçu – PR,
reforçando a concepção do turismo receptivo da chamada Costa
Oeste do Paraná. Este mega evento foi planejado como estímulo
à criação de uma infra-estrutura hoteleira e de esportes de
água, terra e ar ao longo dos 300 quilômetros de margens do
lago delimitado por Brasil, Paraguai e Argentina.

1998  Primeira edição da Corrida de Aventura EMA, maior
corrida de aventura do Brasil, no litoral norte de SP.

1999 Primeiros trabalhos com arvorismo para Ecoturistas em
SP. Primeira edição da Adventure Sports Fair em SP – maior
feira de esportes e turismo de aventura da América Latina.

2001 Elaboração e veiculação nacional, por parte do Governo
Federal, do Projeto Pólos de Desenvolvimento do Ecoturismo,
iniciativa para a regulamentação da prática em todo o território
brasileiro, maximizando seu potencial de atuação e recepção de
novos turistas para áreas ainda pouco exploradas por esta
indústria no Brasil.

2001 - 2002  Início dos preparativos no Comitê Olímpico
Brasileiro para as candidaturas de São Paulo e do Rio de Janeiro
aos Jogos Olímpicos de 2012, seguindo-se da elaboração de
projetos destas duas principais cidades do país que contemplam,
em suas prioridades, o turismo esportivo. Em termos técnicos,
estes estudos de viabilidade representam a maturidade no Brasil
nas abordagens de turismo esportivo ativo, de turismo esportivo
de eventos, e de turismo esportivo de visita.

2002  Ano Internacional do Ecoturismo. Primeira edição dos X-
Games – finais latino-americanas, no RJ.

Situação Atual  Nos últimos cinco anos, o turismo esportivo
tem se mostrado cada vez mais atraente para o público. Nos
EUA, por exemplo, há mais de mil companhias de turismo de
aventura e ecológico, faturando mais de US$ 1 bilhão
anualmente, apenas em 12 de seus estados da região oeste.
Segundo a OMT, enquanto o turismo cresce a 7,5% ao ano, o
ecoturismo expande-se a mais de 20%. No Brasil, na feição
adotada de Ecoturismo, o Turismo Esportivo tem se revelado
promissor por acompanhar uma tendência internacional. Estima-
se que mais de meio milhão de pessoas no Brasil pratiquem o
ecoturismo, que deve empregar cerca de 30 mil pessoas, através
de, no mínimo, 5 mil empresas e instituições privadas,
movimentando mais de US$ 1,5 bilhão ao ano. Segundo o
documento “Pólos de Ecoturismo” organizado pela EMBRATUR
e pelo antigo Ministério do Esporte e Turismo, os ecoturistas
brasileiros são turistas de alta renda que procuram, na natureza,
formas de combater o estresse urbano.
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Vale do Acre

Vale Guaporé

Amazonas

Turístico Norte de Roraima

Tapajós

Pantanal Norte
Chapada dos Guimarães

Amazônia Matogrossense

Pantanal Sul
Serra da Bodoquena

Paranaguá / Graciosa
Campos Gerais

Costa Oeste

Serra Gaúcha
Região Central

Alto Vale do Itajaí
Ilha de Santa Catarina

Planalto Serrano

Ecoturístico
do Cantão

Amapá

Reentrâncias Maranhenses
Patrimônio Histórico-Cultural
Lençóis Maranhenses
Chapadas

Parque Nacional da Serra da
Capivara
Parque Nacional Sete Cidades
Delta do Parnaíba

Vale Monumental do Ceará
Serra do Baturité
Cariri
Ibiapaba
Litoral Oeste Cearense
Litoral Leste Cearense

Litoral Leste Potiguar
Litoral Norte Potiguar
Serras do Sul
Cabugi
Seridó
Serras do Sudoeste

João Pessoa
Litoral Norte Paraibano
Serra da Borborema
Sertão Paraibano

Fernando de Noronha
Litoral Norte Pernambucano
Litoral Sul Pernambucano
Buique
São Benedito do Sul
Afogados da Ingazeira
Bacia do São Francisco

Litoral Norte Alagoano
Zona da Mata Alagoana
Sertão Alagoano
Baixo São Francisco

Sertão Sergipano de São Francisco
Propriá
Cotinguiba
Agreste de Itabaiana
Litoral Sul Sergipano

Chapada Diamantina
Costa dos Coqueiros
Baía de Todos os Santos
Costa do Dendê
Costa do Cacau
Costa do Descobrimento
Costa das Baleias

Itaúnas
Delta do Rio Doce
Passos de Anchieta
Serras Capixabas
Serra do Caparaó

Costa Verde
Região de Itatiaia
Rio / Niterói
Região SErrana
Região dos Lagos
Costa Doce
Vale do Paraíba

Alto Paranapanema
Serras Paulistas
Região das Cuestas
Vale do Ribeira do Iguape
Vale do Paraíba do Sul
Mantiqueira
Litoral Paulista
Grandes Lagos

Grutas Serras e Diamantes
Zona da Mata
Circuito do Ouro
Terras Altas da Mantiqueira
Canastra
Caminhos do Cerrado

Chapada dos Veadeiros
Pirinópolis

Parque das Emas

Principais locais de turismo esportivo no Brasil, 2003
Main locations for sport tourism in Brazil, 2003


