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O TURISMO COMUNITARIO SOB O PRISMA ECOLÓGICO
Tiago José Lopes Alves 1, Helenildo de Oliveira Francelino 2, Francisco
Edmar de Sousa Silva 3
O presente resumo tem como objetivo geral discutir a importância do turismo
comunitário de base ecológica para as comunidades que o recepcionam como
possibilidade de geração de emprego e renda sem se afastar das premissas do
desenvolvimento sustentável. O turismo de base comunitária sob o prisma
ecológico tem sua aplicação voltada a uma escala local. É possível classificar
este tipo de modalidade como sendo uma prática de turismo de lazer, esportivo
ou educacional, em áreas naturais, que se utiliza de forma sustentável dos
patrimônios natural e cultural. Essa modalidade turística incentiva, ainda, a
conservação dos ecossistemas, promove a formação de consciência ambiental
e garante o bem estar das populações envolvidas. O desenvolvimento local
garante a inclusão da comunidade, com o foco voltado no turismo, na
implementação de programas orientados por objetivos como o de criar e
direcionar destinos, diversificar a oferta e dar qualidade ao produto turístico.
Neste contexto, em um determinado território ocorre a interação do homem
com a fauna e flora, podendo assim passar a visão da sustentabilidade e sua
importância para que aquela ação ocorra, podendo resultar em diversas
maneiras de organização e relacionamento com a natureza e a cultura
transformando estes ativos em fonte de valorização e conhecimento para
visitantes e inserção socioeconômica da população local nas atividades
relacionadas com o turismo sustentável. Sabe-se das potencialidades do
produto turístico brasileiro composto pela diversidade cultural e das suas
inúmeras belezas naturais. No entanto, é extremamente salutar compreender
que o turismo comunitário deve se comprometer a dividir os benefícios
conquistados através dessa prática do turismo entre os membros da
comunidade podendo ser entendido, inclusive, com a prática da economia
solidária, que tem como princípios a autogestão, democracia, participação, a
cooperação e a distribuição de forma justa e igualitária. Assim o turismo
sustentável e mesmo o ecoturismo são maneiras de proteger a vida mantendo
a economia ativa, uma forma de unir responsabilidade ambiental ao
desenvolvimento econômico, sendo mais um passo para o tão almejado
desenvolvimento sustentável. Ademais, a discussão de sustentabilidade do
turismo de base comunitária sob o prisma ecológico inclui reconhecer a
importância de planejamento em longo prazo e de utilizar indicadores de
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