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A pesquisa tem como objetivo investigar como a sustentabilidade cultural
pode melhorar a gestão de patrimônios voltados ao turismo. Para tanto,
esse estudo utilizou-se da metodologia Action Design Research (ADR) com
o intuito de elaborar um modelo conceitual sobre o tema juntamente com
um questionário para a avaliação de turistas. O estudo foi dividido em
cinco  etapas.  A  primeira  focou-se  na  realização  do  diagnóstico  do
problema através de uma revisão sistemática de literatura, um survey
quantitativo sobre a percepção de 60 gestores de patrimônios culturais da
humanidade sobre o tema, bem como um estudo qualitativo a partir da
coleta  e  análise  de  2750  comentários  de  visitantes  em  atrativos
cadastrados na plataforma de viagens conhecida como TripAdvisor. A
segunda  etapa  estabeleceu  uma  proposta  de  modelo  conceitual  e
questionário de avaliação que foram testados e validados na terceira
etapa de implementação. Nesta etapa, realizaram-se 16 entrevistas com
gestores e especialistas em patrimônios no Brasil e na Suíça e avaliação
da ferramenta de coleta em 13 patrimônios culturais na Suíça através do
método  de  observação  participante.  Os  resultados  possibilitaram
identificar o papel da cultura no conceito de sustentabilidade a partir dos
patrimônios, elaborar uma definição e um framework sobre o tema pela
lógica do turismo e finalmente propor um questionário de avaliação de
patrimônios pelos turistas. Espera-se que os resultados auxiliem gestores
de patrimônios na elaboração de estratégias na melhoria da visitação em
patrimônios culturais a partir dos conceitos de sustentabilidade cultural,
gerando benefícios diretos e indiretos para a atual e a geração futura.
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