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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo geral: identificar os programas de educação socioambiental para o turismo em Curitiba - Brasil, desenvolvidos pelo 
poder público.  O estudo foi elaborado sob a hipótese de haver programas de educação socioambiental para o turismo, fomentado pelo poder 
público; representado pelo Instituto Municipal de Turismo – IMtur, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, 
Secretaria de Estado do Turismo – SETU-PR e Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA. Os motivos da escolha dessa hipótese e, 
consequentemente do objetivo geral, são dados por: êxito das campanhas publicitárias de Curitiba sobre a sua relação com o meio ambiente 
(Copa 2014, 2011; Portal 2014, 2011); os programas de educação ambiental para a população local (Curitiba, 2011); o crescente fluxo de turistas 
por ano na cidade -  "pode-se estimar que em 2012 Curitiba recebeu 3.714.184 turistas, ou seja, 2,59% a mais do que em 2011" (Instituto 
Municipal de Turismo de Curitiba, 2012); o fato da cidade ter sido sede da Copa 2014 e ser um dos 65 destinos indutores do turismo. A 
metodologia do trabalho deu-se pela pesquisa bibliográfica sobre a temática da educação socioambiental e da sustentabilidade do turismo. Deu-
se também pela pesquisa documental do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Paraná 2008-2011 – PDT-PR e do Contrato de Gestão 2010 do 
Instituto Municipal de Turismo – IMtur. A metodologia de pesquisa deu-se pela exploratória, em 2011, com aplicação de entrevistas 
semiestruturadas e gravadas, respectivamente com: gerente de Turismo do Instituto Municipal de Turismo – IMtur; com coordenador de 
educação ambiental e jardim botânico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA; com coordenadora de Turismo da 
Secretaria de Estado do Turismo – SETU-PR; e, por fim, com assessora técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA. Após a coleta 
de dados e interpretação com relação ao estudo teórico, chegou-se à conclusão que Curitiba não desenvolve programas de educação 
socioambiental especificamente para o turismo.
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