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Ecoturismo e Estratégias de Comunicação – Interacções em Contexto de Experiência
Pedagógica - O caso de El Remanso Lodge
Chamo-me Julie Oliveira e terminei em 2013 o mestrado em Ecologia Humana e
Problemas Sociais Contemporâneos. A oportunidade de ingressar nesta etapa de
aprendizagem surgiu cerca de sete anos depois de me ter licenciado em Ciências da
Comunicação. Este mestrado teve um enorme impacto na minha vida pessoal,
profissional e académica. No primeiro ano, as aulas foram o ponto alto do meu dia. No
segundo, fui viver para a Costa Rica para estudar in loco um assunto que descobri no
mestrado e que me intrigou imediatamente: o ecoturismo. Este foi um tema no qual
tropecei no primeiro ano, numa cadeira externa ao mestrado. Entretanto, descobri que
teria uma cadeira sobre ecoturismo no segundo semestre e o assunto que me iria ocupar
no ano seguinte saltou-me aos olhos: estratégias de comunicação para tornar o
ecoturismo uma ferramenta de consciencialização ecológica.
Comecei por pesquisar os melhores sítios para estudar o tema e, por me ter aventurado a
explorar os meus interesses pessoais – nomeadamente a ecologia e o nosso papel/lugar
no mundo – mais aprofundadamente, acabei por passar o primeiro semestre de 2013 na
selva tropical da América Central, num dos locais com mais biodiversidade no mundo.
E só tive que pagar o bilhete de avião.
A forma como concretizei este objectivo foi a seguinte: uma vez escolhido o país, entrei
em contacto com um lodge (que é um tipo de hotel) que me pareceu ser uma boa
escolha, tendo em vista os meus objectivos de estudo, e expliquei-lhes que pretendia
fazer trabalho de campo para a realização de uma dissertação de mestrado. Seguiu-se
uma longa sequência de e-mails. Trinta, pelo menos. Não tendo os meios financeiros
necessários para me sustentar durante seis meses sem trabalhar, cheguei a um acordo
com os donos do lodge: trabalho para vocês em troca de me oferecerem dormida e
alimentação. Entrevista Skype. Estamos combinados.
Parti para a Península de Osa, a parte selvagem da Costa Rica, e fui recebida de braços
abertos pela pequena comunidade de empregados do lodge que me ajudou em tudo. De
perceber os dias da lavandaria a interiorizar os costumes locais. E tudo isto imersa num
ambiente completamente diferente daquele a que sempre fui habituada. Como se
costuma dizer, entrei uma e saí outra. Da melhor maneira possível. Entretanto, findos os
seis meses do meu estudo de caso na Costa Rica, regressei a Portugal, terminei e
defendi a tese, e, actualmente estou de regresso ao lodge desde o início de Janeiro.
Trabalho no acompanhamento dos clientes do hotel mas também na formação de
pessoal, tanto ao nível linguístico (inglês) como no que diz respeito à comunicação
estratégica em ecoturismo. A todos os que decidirem internacionalizar a sua formação
pessoal, profissional e académica, desejo-vos a mesma sorte, dedicação e lucidez.

