Turismo e Comunidade 

As relações entre empreendedores turísticos e a comunidade tem se mostrado conflituosa na defesa de interesses diversos. Por um lado o patrão quer qualidade nos serviços hoteleiros nas mais diversas áreas, desde a camareira e o chefe de cozinha, ao prestador de serviços como fornecimento de água, gás e comida. Por outro lado, o empregado quer respeito, bons salários e liberdade para o processo de produção. Aqui ali estas condições não são atendidas. Quando extrapolam os limites os trabalhadores ficam desempregados e os patrões sem condições de incrementar os serviços por falta de mão de obra qualificada. O que fazer diante do emperramento das relações? 

O Governo vem divulgando uma série de programas e projetos na área de capacitação turística, sem ainda ter o alcance necessário ao efeito multiplicador dos ditos “modelo de gestão”. Toda riqueza natural do Brasil parece sucumbir-se às fragilidades de um mercado onde a filosofia do lucro fácil, rápido e inescrupuloso resiste às tentativas de construção de parcerias sociais comunitárias rumo ao equilíbrio, harmonia e comunhão de idéias, atitudes e gestos em prol de uma cidadania ativa e prazerosa. O encanto natural dos nossos roteiros turísticos não pode ser quebrado com elementos adversos à proposta de construção de um olhar holístico, integrado, multicultural. A preservação da natureza humana, pura e indelével do nativo é uma riqueza que não pode ser comprada com euros e dólares. 

Há diversas publicações em circulação promovendo empreendimentos turísticos como sustentáveis, integradas a comunidade, que merecem mais atenção dos ambientalistas e preservadores da cultura. Um deles diz o seguinte: “A reserva representa um salto de qualidade para a localidade, tanto do ponto de vista social quanto econômico, consolidando a região como destino turístico de padrão internacional. Para proporcionar mais cidadania e consciência social para a região, a estimativa é de utilização de mão de obra local, geração de novas oportunidades de negócios para os empreendedores locais, com impacto positivo nas suas diversas atividades”. Se esses empreendedores, anunciantes como o do texto acima, não perceberem a importância de acolher e envolver a comunidade em seus projetos, de forma participativa, transparente e respeitosa, a tão polemica e conturbada relação entre “gringos” e nativos, podem levar nossas riquezas naturais para um mar de lamas onde golfinhos, tartaruguinhas, baleias, micos-leão dourados, ararinhas azuis e sustentabilidade, serão apenas nomes, sem espaço para a construção de uma nova Historia.

