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Os esportes e atividades ao ar livre têm conquistado muitos adeptos e é um 

grande mercado que propulsiona o turismo e a oferta de empregos nessa área. 

É crescente o número de pessoas que buscam as atividades na natureza como 

opção de lazer. As AFAN´s, segundo Betrán (2003): 

 “Constituem-se em um conjunto de práticas recreativas que 

surgiu nos países desenvolvidos na década de 1970, 

desenvolveram-se e estenderam-se na década seguinte e se 

consolidaram na de 1990 sob o abrigo dos novos hábitos e gostos 

da sociedade pós-industrial...” (p.163). 

As pessoas buscam, nessas atividades, dentre outras coisas, a aventura, a 

necessidade de estar em contato com a natureza, a superação dos limites e medos, a 

sensação provocada pela adrenalina e pelo desconhecido e o alívio do estresse 

provocado pelo cansaço da rotina diária (Santana, 2005).  

A prática de atividades de lazer é um dos fatores que melhora a qualidade de vida 

das pessoas. Mas, essas práticas, ao invés de promover a qualidade de vida, podem agir 

contra a mesma, na medida em que degradam o meio ambiente. 

As AFAN’s geram emprego, promovendo o crescimento da economia do seu 

município. Entretanto, nem todas as pessoas que moram na cidade são favoráveis ao 

turismo de aventura, bem como esse segmento nem sempre conta com o apoio do setor 

público. 

Soma-se a isso a falta de pessoas qualificadas e capacitadas para trabalhar 

nessa área e a falta de políticas públicas e envolvimento da comunidade. 

 Para Guimarães (2001), 

 “ ...a qualidade de vida deve ser vista como um direito de 

todos os cidadãos do mundo, direito esse que deve ser conquistado 

com o somatório de ações individuais positivas em favor do meio 

ambiente” (p.92). 
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 A autora aponta que é impossível dissociar qualidade de vida da problemática 

ambiental, apontando fatores que podem ser nocivos ao meio ambiente, como, acesso ao 

conhecimento, desenvolvimento e utilização de tecnologias, cidadania, participação, 

dentre outros. 

Isso tudo está diretamente relacionando com o estilo de vida das pessoas desse 

século. Se o consumo desenfreado, o crescimento caótico não forem freados, como 

pensar em desfrutar de esportes e atividades na natureza se o próprio homem que quer 

praticar esse esporte, é o mesmo que destrói a natureza em prol de um determinado 

objetivo. 

A questão da educação ambiental é relevante e de extrema importância para que 

as práticas de atividades na natureza não prejudiquem o meio ambiente, e, 

conseqüentemente, a qualidade de vida das pessoas.  

 Guimarães (2001) entende a educação ambiental 

  “...como uma ferramenta, que entre outras coisas 

pretende contribuir na formação de cidadãos com outros 

valores, capazes de desenvolver habilidades, capacidades e 

estratégias que colaborem com a transição da sociedade 

atual em direção à sustentabilidade, uma educação 

ambiental que contribua para sensibilizar as 

pessoas...”(p.99). 

A educação ambiental deveria fazer parte da grade curricular das escolas, de 

qualquer série. A inclusão de disciplinas que trabalham os esportes e atividades de 

aventura nas grades curriculares das universidades também possibilita que um trabalho 

de educação ambiental seja realizado com pessoas que podem ser futuros praticantes 

dessas modalidades ou futuros profissionais, que também deverão perpetuar a educação 

ambiental. 

Não podemos deixar de enfatizar da importância da educação através do lazer 

(Marcellino,2001), que pode ocorrer no âmbito escolar, ou na própria vivência das 

AFAN’s, permitindo a conscientização das pessoas com relação a qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente de forma alegre, lúdica. 

 Com o intuito de enfatizar a importância da educação ambiental, dois exemplos 

serão citados, para que se pontue essa importância.  

 A cidade de Brotas, no interior do estado de São Paulo, é uma cidade que vive do 

turismo de aventura, principalmente dos esportes na água (rafting, bóia-cross). Existem 

inúmeras agências receptivas que oferecem os passeios aos turistas. Essas agências 

possuem um convênio com o Senac, no sentido de capacitar as pessoas que ali 

trabalham. Além disso, possuem um convênio com a prefeitura, que promove passeios 



para a população nativa para os locais que os turistas fazem o passeio. Juntamente a 

esse passeio, a população da cidade obtém orientações com relação ao cuidado com a 

natureza, e a importância do turismo de aventura para a renda da cidade, além de 

conhecerem os atrativos que a sua cidade possui e se divertirem.  

 A população, que trabalha direta ou indiretamente com o turismo de aventura 

conhece e entende as questões que permeiam a sustentabilidade ecológica, propagando 

esse cuidado para as outras pessoas da cidade e para os turistas. Brotas é um exemplo 

de cidade que vive do turismo de aventura de uma forma sustentável, sem degenerar 

demais o meio ambiente. 

 Já a cidade de Delfinópolis, situada a sudoeste do estado de Minas Gerais, e que 

faz parte do complexo da Serra da Canastra, não possui nenhum tipo de trabalho que 

envolva a comunidade, e muito pouco em relação aos turistas. 

 A população de Delfinópolis não entende e não vê vantagens no turismo de 

aventura, não contribuindo para a sustentação equilibrada do meio ambiente. Uma 

grande parte da Serra está sendo arrendada para o plantio de cana de açúcar, seguido 

de queimada, o que destrói o meio ambiente, apenas para ilustrar a falta de 

conscientização da população em relação ao meio ambiente. 

 Com relação aos turistas, não existe, pelo menos de forma sistematizada, uma 

educação ambiental quando o mesmo chega à cidade, sendo que as trilhas da serra 

estão sendo totalmente destruídas pelos motoqueiros, por exemplo. A própria prefeitura 

retira cascalho de onde não é permitido por lei, que são locais a uma distância pequena 

das nascentes de água. Não existe rede de esgotos, e todos os dejetos são lançados nas 

águas do rio Grande, poluindo aquele que sustenta o turismo na região, com mais de 100 

cachoeiras. 

 Faltam ações de políticas públicas na cidade, sendo que essa parceria seria 

fundamental para que a cidade, a exemplo de Brotas, conseguisse se desenvolver e 

gerar empregos e rendas com o turismo de aventura, sem que ocorresse a destruição do 

meio ambiente.  

 O poder público deveria nortear o crescimento da cidade com relação ao turismo 

de aventura, promovendo um equilíbrio entre a demanda e a oferta do mesmo, equilíbrio 

esse alcançado com a participação da população. 

 Com relação à construção de políticas públicas para o turismo de aventura, Farah 

(2005) relata que no decorrer das décadas, as políticas públicas para o turismo não foram 

prioridades, e nos aponta mudanças recentes com relação a alguns mecanismos e 

instrumentos da sua construção, cuja “característica marcante foi a busca por torná-lo 

mais participativo, permitindo a aproximação dos grupos e atores envolvidos em 

diferentes formas e situações” (p.36) 



 O esporte de aventura é um segmento que cresce vertiginosamente. É necessário 

que se desdobrem cuidados com a natureza, pois sem a mesma, os esportes de 

aventura não existiriam, e a tão sonhada qualidade de vida também não.  

 Para tal, é imprescindível se pensar em qualificação e capacitação profissional, 

aliada à uma política pública que norteie valores de equilíbrio ecológico, conseguido, 

fundamentalmente, a partir da educação ambiental. 
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