
PROPOSTA DE REDAÇÃO 10 

A partir da leitura dos textos acima e de suas reflexões individuais, redija uma dissertação argumentativa, em que 
exponha sua opinião a respeito da temática: FOMENTAR O TURISMO COM RESPEITO À NATUREZA E À POPULAÇÃO 
NO CONTEXTO BRASILEIRO. Apresente seu ponto de vista com propostas de intervenção que justifiquem sua opinião, 
sem ferir os direitos humanos. 

 
TEXTO 1 
Ao lado do governador Wilson Witzel (PSC), que no último fim de semana fez uma polêmica operação naquela região, 
Bolsonaro anunciou que a promoção do município depende apenas de um decreto presidencial, que anularia outro 
que, segundo ele, atrapalha o desenvolvimento da região. 
"A Estação Ecológica de Tamoios (em Angra) não preserva absolutamente nada e faz com que uma área rica, que pode 
trazer bilhões (de reais) por ano para o turismo, esteja parada por falta de uma visão mais objetiva, mais progressista 
disso daí", disse o presidente a jornalistas em rara entrevista na cidade. "O meio ambiente e o progresso podem casar 
sim e permanecer juntos para o bem da nossa população", ressaltou. 
https://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2019/05/08/interna_politica,787003/bolsonaro-quer-criar-nova-cancun-em-
zona-ecologica-onde-foi-multado.shtml 
 

TEXTO 2 
BRASÍLIA - Ao criticar o “turismo gay” no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que “fique à vontade” quem quiser 
vir ao país “fazer sexo com uma mulher”. Além de provocar polêmica com a comunidade LGBT, a declaração do 
presidente gerou reação de governos estaduais, principalmente do Nordeste. Na região, o turismo predatório se 
associa inclusive à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
https://oglobo.globo.com/brasil/apos-declaracao-de-bolsonaro-sobre-tema-estados-lancam-campanhas-contra-turismo-sexual-23642854 
 

TEXTO 3 
De acordo com os dados do Ministério do Turismo do Brasil, referentes ao ano de 2017, foram 6,6 milhões de turistas 
do mundo que entraram no país, gerando uma receita cambial de 6 bilhões de dólares americanos, segundo dados da 
Organização Mundial do Turismo (OMT). Ao todo, foram mais de dez milhões de desembarques internacionais feitos 
nos aeroportos brasileiros em 2017. O Turismo injetou US$ 163 bilhões no Brasil em 2017. 
Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), a contribuição do Turismo para o PIB nacional deve 
registrar crescimento de 2,5% em 2018 e chegar a 8,2% em 2028. 
Estes números demonstram que a atividade turística pode contribuir para o desenvolvimento econômico, social, 
cultural e ambiental.  
https://administradores.com.br/artigos/contribuicao-do-turismo-para-o-desenvolvimento-da-economia?desktop=true ? 
TEXTO 4 
Enquanto o turismo cresce no mundo, o Brasil inteiro recebe menos visitantes que Miami. Onde estamos errando? 
Por Betina Neves (19.03.2019)  

 
O mundo está viajando cada vez mais, é verdade. De acordo 
com o relatório do World Travel & Tourism Council 
(WTTC) de 2016, o turismo cresce há cinco anos consecutivos mais do que 
a economia global, principalmente nos países em desenvolvimento. 
Mas o Brasil não está nesse bonde: estamos na casa dos 5 
milhões de turistas internacionais desde 1998. Ou seja, se a nossa 
economia vive uma recessão nos últimos anos, o turismo já está assim há 
quase duas décadas. 
Pior: mesmo contando com mais praias do que uma família seria 
capaz de conhecer em cinco gerações e tendo tantas belezas naturais 
quanto Miami tem de brasileiro, o País não está nem entre os 40 mais 
visitados do mundo. Perdemos até para Miami, que é 
destino de mais de 7 milhões de turistas por ano. Mesmo o Coliseu (4 
milhões de visitantes anuais) recebe quase tanta gente quanto o Brasil 
todo. 
 

“Turismo é arte de vender felicidade” (Luciano Baetz) 
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