ECOTURISMO: UM ALIADO PARA A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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RESUMO
O uso indiscriminado de recursos naturais é uma realidade em nossa sociedade atual, vemos
diariamente a redução, a poluição e, também o esgotamento de bens naturais. Neste contexto o
desenvolvimento sustentável institucionalizado torna-se uma solução possível diante desta
problemática, neste estudo destacamos como forma sustentável de preservação do patrimônio
natural e cultural o Ecoturismo. Efetuamos uma revisão literária com o objetivo de demonstrar
a relevância desta prática para a conservação do meio ambiente. Foram utilizadas as plataformas
Scielo e google acadêmico, sendo incluídos artigos do ano de 2000 a 2018, as palavras para
pesquisa foram: ecoturismo, turismo ecológico e turismo sustentável, que resultou em 51.500
resultados, sendo selecionados 10 artigos que atendiam a temática. Com isso, foi possível
constatar a abrangência de três dimensões importantes: seu papel na proteção ambiental, nas
trocas culturais e na geração de empregos e renda. A utilização do ecoturismo é fundamental
para a formação de cidadãos com pensamentos ecológicos, pois a atividade tem como base os
fundamentos da educação ambiental. Constatou-se também que a atividade do turismo
ecológico utilizado em Unidades de Conservações (UC) e Áreas de Proteção Ambiental
(APA’s) propiciaram a compreensão cognitiva dos benefícios de se conservar o meio ambiente,
pois o contato direto com a natureza estimula sentimentos de pertencimento e de valoração dos
recursos naturais. Desta forma, o ecoturismo pode ser considerado uma atividade turística aliada
aos ideais ambientalistas, e que promove experiências de educação, que elucida valores e
incentiva atitudes a favor da conservação ambiental e consolida um novo comportamento
social.
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