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Desafio ou ilusão? 
Com vinte anos convivendo no Vale do Capão – Chapada Diamantina e com quinze anos de pousada, temos 

refletido muito sobre o que é realmente necessário para um turismo ser considerado sustentável. Será que é 

possível? Ou será uma ilusão? Para começar é bom ressaltar que estamos tratando de um conceito no qual a 

sustentabilidade não é vista como uma meta possível de se materializar por completo. A sustentabilidade é 

vivenciada como uma missão, que deve iluminar nossas ações, a partir de um compromisso ético, permitindo que 

possamos ficar seguros de uma boa direção. Como só vemos o mundo com o conhecimento que temos, precisamos 

construir com as pessoas essa ideia de sustentabilidade e o compromisso de assumi-la como um pacto social local e 

global. 

A sustentabilidade é muito questionada como um conceito que pode resultar na opressão de países em 

desenvolvimento, que ainda possui sua natureza razoavelmente preservada, por países mais desenvolvidos, que já 

degradaram boa parte de seus ecossistemas. A questão que se pensa imediatamente é: depois que eles se 

desenvolveram e degradaram sua natureza, eles querem dizer que não podemos nos desenvolver e que temos que 

viver na floresta? Com a profundidade de uma leitura política crítica, precisamos ir além de ideias superficiais e 

vitimizadoras, com conceitos preconcebidos, e verificar de forma profunda e ampla a utilidade dessa ideia de 

sustentabilidade como estratégia cognitiva, pedagógica, útil para questionarmos nossas culturas e formas de vida e 

desenvolvimento, em nome da melhoria de vida da humanidade e do planeta Terra. 

Lembramos aqui de uma história. Um dia nós fomos convidados para participar de um programa do SEBRAE que 

se chamava Aprendendo a Empreender. Foram vinte pousadas selecionadas em todo o Brasil, com mais de cinco 

anos de existência. Eles filmaram a nossa entrevista e nos entrevistaram a partir de um roteiro. As perguntas foram 

muito interessantes. Mas estavam muito longe da realidade de uma pousada na Chapada Diamantina e no Vale do 

Capão. Eles perguntarem qual era a nossa expectativa para o retorno do capital. Pensamos então: nosso tipo de 

investimento não projeta um retorno de capital a longo prazo e sim um retorno de qualidade de vida a curto prazo. 

Eles perguntaram então qual o ponto de equilíbrio do negócio: e nós respondemos que o negócio ficaria bom 

quando pudesse atender aos nossos sonhos, estruturar sempre melhor a pousada e nos permitir viver bem e viajar 

muito. Por fim, perguntaram sobre o sistema de administração financeira, e finalmente respondemos: o “caótico”, 

em que todos os centros de custos funcionam de forma integrada e dinâmica para equilibrar o empreendimento. 

Ao final fomos selecionados exatamente para esse tema. 

Aprendendo com o modelo de turismo da Chapada Diamantina e, em especial, do Vale do Capão, arriscamos 

sugerir alguns aspectos fundamentais à construção de um turismo sustentável: 1) A sustentabilidade é sempre uma 

relação e precisa começar com o fortalecimento local, culturalmente, socialmente e ambientalmente. A partir desse 

fortalecimento a economia se estrutura, assim como a política. 2) O território precisa estar estruturado com 

ordenamento, saneamento, saúde, segurança, educação, comunicação, mobilidade e acessibilidade. 3) Os cidadãos 

da comunidade local devem estar verdadeiramente integrados ao projeto de turismo, localizando-se como um 

agente promotor, atuando no comércio e serviços, e não apenas oferecendo mão de obra aos empreendedores 

externos. 4) É necessário pensar o desenvolvimento local a partir da diversificação de atividades econômicas, 

incluindo produção de alimentos e outros bens e serviços úteis aos visitantes. 5) É fundamental a proteção e 

promoção da natureza e da cultural locais, cuidando para seu fortalecimento e usufruto, em primeiro lugar, da 

comunidade local, e em seguida, de seus visitantes. 6) A ética do lugar e seu compromisso com a sustentabilidade 

deve ser um pacto social, verdadeiro e transparente, enraizado nas escolas e consolidando a identidade do lugar, a 

partir das pessoas, com equidade, solidariedade, afetividade, paz, compreensão, respeito e amor. 

Em fim, o turismo sustentável pode ser realmente um sonho bom, mas é o sonho de muitas pessoas que 

acreditam no ser humano consciente, consequente, amoroso e respeitoso com a vida. Parece que esse sonho está 

crescendo em muitos corações. Se ainda estamos longe de alcançar, ou se nunca realmente alcançaremos, de uma 

coisa não temos dúvida: essa é uma bela e importante missão. 
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