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“O sujeito pensante  
não pode pensar sozinho; 

não pode pensar sem a co-participação 
de outros sujeitos 

no ato de pensar sobre o objeto. 
Não há um ‘penso’, 

mas um ‘pensamos’. 
É o ‘pensamos’ que estabelece o ‘penso’ 

e não o contrário. 
Esta co-participação dos sujeitos 

no ato de pensar se dá na comunicação. 
O objeto, por isso mesmo, 

não é a incidência terminativa 
do pensamento de um sujeito, 

mas o mediador da comunicação” 
 

Paulo Freire 



 7

RESUMO 
 

 

 

 

 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar as possíveis relações existentes entre o 
ecoturismo e a educação ambiental, no Pólo de Ecoturismo da Ilha de Santa Catarina 
(PEISC), localizado na Ilha de Santa Catarina, porção territorial em que se situa Florianópolis, 
cidade integrante do Estado de Santa Catarina e, consequentemente, da Região Sul do Brasil. 
Essa análise delimitou as possíveis inter-relações entre as áreas supracitadas, com o intuito de 
vislumbrar as possibilidades de conservação da natureza, bem como, de identificar as formas 
e os locais em que, tanto o ecoturismo quanto à educação ambiental, ocorrem no pólo. Por 
tratar-se de uma pesquisa interdisciplinar, composta de duas etapas, uma teórica e outra 
empírica, adotou-se como procedimentos metodológicos o método qualitativo e a utilização 
das técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e de entrevista estruturada, com roteiro de 
perguntas abertas, aplicado aos agentes e operadores de turismo na natureza do PEISC e aos 
gestores ou responsáveis pelos destinos de ecoturismo do PEISC. Os dados obtidos por meio 
dessas duas etapas de pesquisa foram analisados por meio das técnicas de análise documental 
e de análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Evidencia-se como resultados finais da 
pesquisa, primeiramente, a existência de uma relação histórica entre ecoturismo e educação 
ambiental, principalmente, em função de serem fruto do movimento ambientalista, assim 
como, de disporem de características e princípios relacionados à conservação da natureza. 
Posteriormente, evidencia-se o fato do ecoturismo ser um meio de desenvolvimento da 
educação não-formal, bem como, da educação ambiental ser uma ferramenta ao planejamento 
e ao desenvolvimento de atividades denominadas de ecoturismo. Além disso, identificou-se a 
existência de distintas modalidades de educação ambiental (aprendizado seqüencial, 
interpretação ambiental, educação experiencial e educação no processo de gestão ambiental) e 
de um escopo teórico-metodológico aplicado a cada uma destas, as quais são passíveis de 
serem aplicadas ao ecoturismo, com o intuito de formação e transformação dos valores e das 
atitudes ambientais dos indivíduos envolvidos nas atividades de ecoturismo. Por fim, como 
resultados provenientes dos DSC, pode-se mencionar que, entre os atores sociais direta e 
indiretamente envolvidos nos processos de planejamento e desenvolvimento do ecoturismo no 
PEISC, há um distanciamento entre as áreas de ecoturismo e educação ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: ecoturismo; educação ambiental; conservação da natureza; Pólo de 
Ecoturismo da Ilha de Santa Catarina. 



 8

ABSTRACT 
 

 

 

 

 

The  research presented here aimed at analysing the possible existent relations between 
ecoturism and environment education in the Ecoturism Center of Santa Catarina Island 
(PEISC), which is located in the Island of Santa Catarina - the territorial land where 
Florianópolis is located. Florianópolis is a city which integrates the State of Santa Catarina, 
and,  consequently, a city which integrates the South Region of Brasil. This analyses set the 
boundaries between the possible interrelations of the this areas mentioned above with the 
intention to glimpse at the possibilities to conserve the nature, as well as to identify the ways 
and the places where the ecoturism  as the  enviroment education ocurred in this Center. Once 
it is an intersubject  research, it is composed of two phases: one theoretical and the other 
empirical. The methodological procedure adopted was the qualitative method and the use of 
bibliographic research technic documental, and structured interviews holding a script of open 
questions ran with tourism operators in the field of  PEISC and also with administrators or 
managers of the ecoturism destinations of PEISC. The data obtained by the means of these 
two phases of the reasearch were analysed by the documental analyses technic and by the 
analyses of the Discourse of the Colective Subject (DSC). As final results of the research we 
evidenciate: Firstly, the existence of a historical relationship between ecoturism and 
enviroment education, mainly due to the fact of theses two issues being a result of the 
environmental movement, as well as of holding characteristics and principles related to the 
conservation of nature. Secondly, we evidenciate the fact of ecoturism being a way of 
development of  non-formal education; as well as being a tool to plan and develop activities 
named under ecoturism. Besides that, we identified the existence of distinct modalities of 
environment education - sequencial learning, environment interpretation, experiencial 
education and education within the environment management process - and of a range of 
method-theoretical frames applied to each of these instances mentioned before, which can be 
applied to ecoturism aiming at forming and transforming the values and attitudes toward the 
environment of the individuals involved in the ecoturism activities. Finally, based on the 
results from the Discourse of the Colective Subject (DSC) data, we can mention that among 
the main social roles, direct or inderectly involved in the process of planning and development 
of ecoturism at PEISC, there is a gap between the areas of ecoturism and environment 
education.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: ecotourism; environmental education; conservation of nature; Ecoturism Center 
of Santa Catarina Island. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O turismo, enquanto atividade humana, envolve o deslocamento de pessoas para as 

localidades denominadas destinos turísticos devido às motivações intrínsecas ao 

comportamento humano, bem como, devido às atrações disponíveis naquele espaço, sejam 

elas culturais ou naturais. O aumento crescente dos deslocamentos turísticos, nos últimos 

anos, tem feito com que essa atividade seja identificada como um dos maiores e principais 

setores econômicos no mundo, sendo que, para tanto, este tem sido planejado e desenvolvido, 

principalmente nos países em desenvolvimento, como uma alternativa econômica (muitas 

vezes tornando-se a principal) e como estratégia ao desenvolvimento de cidades com 

potenciais turísticos e, consequentemente, de suas comunidades. 

 Atualmente, o turismo cresce e desenvolve-se em grandes proporções, o que permite à 

Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003, p. 17) afirmar que o turismo “[...] tornou-se 

um dos principais setores sócio-econômicos mundiais [...]”, pressupondo inclusive, com base 

em cálculos realizados por essa instituição, que até o ano de 2020 “[...] haja cerca de 1,6 

bilhões de chegadas de turistas internacionais e que a receita turística internacional atinja 2 

trilhões de dólares”. Sob o ponto de vista econômico, este cenário representa cifras 

incalculáveis, assim como, remete a um intenso movimento de pessoas em busca de destinos e 

serviços realizados direta ou indiretamente pelo setor em questão. 

 Fazendo uso das palavras de Trigo (2003, p. 54) pode-se, portanto, ressaltar que “o 

crescimento do turismo é uma realidade inexorável [...]” e que contemplar essa atividade 

apenas em seu aspecto econômico seja algo pretencioso e pouco comprometido com os 

demais aspectos que compõem essa atividade (social, cultural e ambiental). Afinal, apesar do 

turismo ser considerado uma atividade global, talvez seja relevante considerar que essa 

atividade, em essência, constitui-se das intrínsecas relações sociais estabelecidas entre as 

pessoas e suas diferentes culturas. 

 Desse modo, analisar o fenômeno turístico diante desses e de outros aspectos a ele 

relacionados, induz à sua compreensão como uma área diversificada, interdisciplinar e 

complexa, que utiliza outras variadas e importantes áreas do conhecimento para se estruturar e 

que, por isso, figura como uma área de conhecimento das ciências sociais aplicadas, sendo 

que a sua configuração enquanto área do conhecimento científico ainda apresenta-se pautada 

por uma fase de construção e possível evolução. 
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 Diante disso, Beni (2003) entende o turismo como um fenômeno relacionado ao 

contexto do lazer e que, por isso, é detentor de um enorme potencial no processo de mudança 

de valores, deixando de ser apenas uma atividade utilitarista, para compor espaços 

qualitativos e propícios às trocas sócio-culturais. 

Para que seja possível compreender e analisar mais detidamente o turismo em seus 

aspectos econômicos, sócio-culturais ou mesmo sócio-ambientais é necessário evidenciar que 

o mercado turístico é composto por segmentos ou grupos de atividades com características 

semelhantes, em razão às diferentes motivações de viagem, sendo aqui especialmente 

consideradas àquelas relacionadas ao campo ecológico, ou também denominado ecoturismo. 

Esse destaque justifica-se porque a OMT (2003) evidencia como uma tendência para a 

área de viagens a busca por áreas naturais protegidas, com o intuito de contemplação da 

natureza, a busca por atividades que envolvam uma certa dose de aventura, assim como, a 

popularização do ecoturismo. Isto porque, tem sido crescente o número de turistas 

interessados por questões relacionadas ao meio ambiente natural, fato que pode ser justificado 

pelos inúmeros problemas ambientais que assolam o Planeta Terra, bem como, em virtude da 

propagação das discussões ambientais mundiais. 

  O ecoturismo, atividade que pode ser considerada com um dos resultados indiretos 

das ações dos movimentos ambientalistas, toma corpo e se solidifica na sociedade pós-

moderna por conciliar a satisfação da necessidade de práticas humanas em ambientes naturais, 

em função da fuga do cotidiano e da busca por alternativas sustentáveis, e por contrapor-se, ao 

menos teoricamente, às práticas de turismo tradicionalmente caracterizadas como de massa ou 

convencional. 

 A atual importância do ecoturismo na sociedade não está apenas baseada no aspecto 

econômico, mas principalmente, por acreditar-se em seu potencial para a conservação da 

natureza e em seu potencial educativo, ambos potencializados pelas possíveis sensações e 

experiências realizadas diretamente com e na natureza. O caráter educativo do ecoturismo 

reside no fato de esta ser uma atividade composta de diferentes ações que apresentam a 

importância do ambiente (natureza) por meio da própria atividade à humanidade e que, 

necessita da participação responsável dos ‘ecoturistas’ para que se atinja os seus objetivos, 

inclusive o da conservação da natureza. Porém nesse caso, questiona-se: como uma atividade, 

em essência educativa, estimula e, ao mesmo tempo, contém o consumo dos atrativos 

naturais? Assim como, quais são as formas pelas quais pode-se educar para a conservação da 

natureza? 
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No mercado ecoturístico tem-se identificado atividades nem sempre comprometidas e 

que atendam às suas potencialidades, pois os aspectos econômicos imediatistas sobrepõem-se 

aos aspectos sociais, culturais e ambientais. Em decorrência disso, pressupõe-se que a 

educação ambiental torna-se uma importante ferramenta para a promoção do desenvolvimento 

sustentável do ecoturismo sem que, contudo, esse segmento da atividade turística deixe de ser 

valorizado economicamente.  

 Desse modo, a adoção do ecoturismo como tema central dessa pesquisa, na sua relação 

específica com a educação ambiental procurou compreender como o ecoturismo incorpora 

essa vertente educacional ao seu planejamento e, consequentemente, ao seu desenvolvimento, 

bem como, quais os objetivos que a incorporação dessa vertente educacional acrescem aos 

objetivos iniciais do ecoturismo. 

 Entende-se que a vertente educacional do ecoturismo concretiza-se por meio da 

educação ambiental e, em função disso, questiona-se: como a educação ambiental é aplicada 

ao ecoturismo? A educação ambiental é aplicada por meio de algum processo ou metodologia 

específica? E por fim, como desenvolvem-se esses processos ou metodologias? 

 Para tanto, escolheu-se como objeto de estudo o Pólo de Ecoturismo da Ilha de Santa 

Catarina (PEISC), para que nesse pólo fosse possível elucidar os destinos de ecoturismo que 

possivelmente desenvolvem a educação ambiental, bem como, proporcionam à este processo, 

resultados em benefício da conservação da natureza. 

 Os Pólos de Ecoturismo, no qual inclui-se o PEISC, de acordo com o Projeto Pólos de 

Desenvolvimento de Ecoturismo no Brasil, de 2001, foram caracterizados como espaços 

propícios ao desenvolvimento do ecoturismo por possuir, além de recursos naturais e 

culturais, uma infra-estrutura necessária para a realização dessa atividade. O PEISC, 

localizado na região Sul do Brasil, especificamente na Ilha de Santa Catarina, compreende a 

cidade de Florianópolis e seu entorno e é delimitado pela disposição geográfica das unidades 

de conservação existentes na região, tendo ao norte a Reserva Biológica do Arvoredo, ao sul o 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a noroeste a Área de Proteção Ambiental de 

Anhatomirim (MAGALHÃES, 2000a; MELLES, 2001). 

Diante disso, salienta-se que a presente pesquisa está vinculada ao Programa de 

Mestrado Acadêmico Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria e enquadra-se na Linha de 

Pesquisa I (Planejamento e Gestão dos Espaços para o Turismo), que tem seu principal 

enfoque nos impactos e transformações psico-sócio-culturais, econômicas e ambientais 

ocorridas nos locais que se desenvolvem as atividades turísticas. Na tentativa de refletir sobre 

os contextos e os questionamentos supracitados e em especial, sobre as temáticas da linha de 
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pesquisa supracitada, teve-se por objetivo geral analisar as relações existentes entre o 

ecoturismo e a educação ambiental no Pólo de Ecoturismo da Ilha de Santa Catarina.  

Para a realização desta pesquisa utilizou-se o método qualitativo, por meio do uso das 

técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, para a coleta de dados, que são consideradas 

indispensáveis à formação de um referencial teórico e fundamentais à composição das 

reflexões propostas por essa pesquisa. 

Além das técnicas supracitadas, para a etapa empírica da coleta de dados, utilizou-se 

da aplicação da técnica de entrevista estruturada, com perguntas abertas, sendo as 

informações coletadas por esta técnica foram posteriormente analisadas por meio da técnica 

de análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O material coletado nas entrevistas, 

analisado por meio da técnica de análise do DSC (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2003), procurou 

evidenciar as perspectivas de relação entre o ecoturismo e a educação ambiental no PEISC, a 

partir dos discursos individuais, que por fim compõem um discurso coletivo, representativo 

do ideário coletivo de uma sociedade. 

Desse modo, a pesquisa divide-se em duas etapas, a etapa teórica e a empírica, e 

salienta-se que essas partes são indissociáveis, sendo que apenas são colocadas dessa forma 

para que facilite o entendimento de seus procedimentos metodológicos. Sendo assim, a etapa 

teórica foi orientada pelos seguintes objetivos específicos: 1. Verificar as relações entre o 

ecoturismo e a educação ambiental com vistas a conservação da natureza e 2. Identificar as 

modalidades de educação ambiental aplicadas no ecoturismo. Para esses dois objetivos 

iniciais, utilizou-se as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental para a coleta de dados e 

a análise documental, para a posterior análise de seu conteúdo. 

 A etapa empírica, mediante a aplicação da técnica de entrevista estruturada analisada 

por meio da técnica de análise do DSC, teve como objetivos específicos 3. Levantar junto aos 

agentes e operadores de viagem do segmento de turismo na natureza do Pólo de Ecoturismo 

da Ilha de Santa Catarina, os destinos de ecoturismo que desenvolvam a educação ambiental. 

A partir do levantamento desses destinos ecoturísticos, foram aplicadas novas entrevistas, 

agora com o objetivo de 4. Reconhecer junto aos gestores ou responsáveis pelos destinos de 

ecoturismo do Pólo de Ecoturismo da Ilha de Santa Catarina a importância da educação 

ambiental no ecoturismo para a conservação da natureza desses locais.  

Salienta-se que, a concepção de turismo na natureza, adotada por essa pesquisa, 

baseia-se nos estudos de Pires (2002) e Serrano (2000b), que o compreendem como um 

segmento de atividades turísticas e como um conjunto das possíveis formas de turismo 

realizadas no meio ambiente, com enfoque principal ao aspecto natural, na qual inclui-se o 
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ecoturismo. Por isso, o levantamento das agências e operadoras indicado no terceiro objetivo 

específico, baliza-se pela evidência dessa representação do mercado sem, contudo, restringir-

se apenas às agências e operadoras voltadas especificamente ao ecoturismo, o que seria 

extremamente complexo e quiçá utópico. 

Salienta-se também que durante o processo de coleta de dados, utilizou-se informações 

advindas de dissertações produzidas pelo Mestrado em Turismo e Hotelaria da referida 

Instituição, assim como, de dissertações e teses produzidas por outros programas acadêmicos 

dessa e de outras instituições de ensino. Entretanto, constatou-se que, em sua maioria, as 

produções tanto acerca da temática do ecoturismo quanto da educação ambiental, não 

contemplavam a inter-relação dessas duas áreas, podendo, dessa forma, contribuir apenas 

indiretamente e inicialmente à realização dessa pesquisa. Verificou-se, portanto, que tal 

lacuna constituiria uma importante justificativa para a realização dessa pesquisa, inclusive 

porque toda a atividade de ecoturismo pressupõe a aplicação da educação ambiental e, 

consequentemente, toda pesquisa acerca desse segmento prescinde da consideração dessa 

variável. 

 A apresentação da presente pesquisa está estruturada em capítulos que se completam e 

que abordam as relações entre as áreas temáticas de estudo – ecoturismo e educação 

ambiental, juntamente com o objeto de estudo da pesquisa – o Pólo de Ecoturismo da Ilha de 

Santa Catarina. Desse modo, o capítulo inicial apresenta uma síntese da compreensão de 

diferentes autores sobre ‘As raízes ambientais do ecoturismo’, com o intuito de evidenciar as 

bases ambientais que originaram o ecoturismo, enquanto um dos resultados dos movimentos 

ambientalistas, que pode ser considerado como uma alternativa de atividade sustentável para 

as práticas capitalistas na natureza e, devido a isso, uma atividade consumidora de espaços 

naturais. Assim como, evidencia também as bases conceituais relacionadas aos princípios, aos 

componentes e às possíveis interfaces do ecoturismo com o seu componente educativo 

(educação ambiental), observadas a partir de percepções elaboradas por autores acadêmicos e 

por informações presentes em bases documentais. 

 No capítulo ‘As bases conceituais da educação ambiental’ teve-se o objetivo de 

esclarecer as propostas dessa educação no, para e com o ambiente natural, assim como, 

identificar as modalidades de educação ambiental não-formal, evidenciadas ao longo da 

pesquisa e, possivelmente, aplicadas nos espaços naturais, bem como, aplicadas no 

ecoturismo. A intenção era explicar os componentes teóricos e metodológicos das 

modalidades, que possibilitassem uma compreensão do processo educativo, o qual 
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supostamente proporciona o desenvolvimento de atitudes e comportamentos ambientais não 

nocivos à conservação da natureza. 

 O espaço escolhido para a compreensão da temática que constitui o objeto de estudo 

dessa pesquisa é apresentado no capítulo ‘O Pólo de Ecoturismo da Ilha de Santa Catarina’, 

o qual reúne informações acerca do espaço físico que forma o PEISC, para que a partir disso 

fosse possível vislumbrar uma base potencial para as relações existentes entre o ecoturismo e 

a educação ambiental. 

Na seqüência o capítulo denominado ‘Procedimentos metodológicos’ evidencia e 

explica os caminhos percorridos para a execução das etapas de pesquisa teórica e empírica, 

assim como, submete o leitor à compreensão da importância da utilização da técnica de 

análise do Discurso do Sujeito Coletivo nas entrevistas aplicadas às amostras escolhidas.  

 Por fim, o capítulo que trata dos ‘Resultados da pesquisa’ revela as possíveis relações 

entre as áreas do ecoturismo e da educação ambiental em suas perspectivas teóricas, que 

contemplam os objetivos específicos 1 e 2, bem como, em uma análise pautada pelos 

discursos (DSC) dos atores sociais entrevistados e envolvidos, direta e indiretamente, no 

desenvolvimento dessas atividades no PEISC, que contemplam os objetivos específicos 3 e 4.  
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2 AS RAÍZES AMBIENTAIS DO ECOTURISMO 
 

 

2.1 Ambientalismo1: um dos precursores históricos do ecoturismo 

 

Ao longo da história humana no Terra, parece sempre ter havido uma relação, por 

vezes harmoniosa e por outras conflituosa, entre os âmbitos social e natural e isto se explica, 

como informa Viola (1987) pela humanidade fazer parte e depender da natureza para 

sobreviver. Porém este ressalta que a civilização tem o poder de modificar a natureza, fato que 

ocorre em escala sempre crescente, e apresenta aspectos positivos e negativos, sendo 

considerados enquanto efeitos negativos, por exemplo a destruição do solo, as alterações 

climáticas, a poluição das águas e atmosfera, a superpopulação, entre outros. 

Assim, Toynbee (1982 apud VIOLA, 1987) atenta que o comportamento humano 

pode e gera diversas e, por vezes, profundas crises ecológicas, bem como, desastres naturais 

ao longo da história do ser humano. Viola (1987) acrescenta que esse comportamento não é 

algo novo, bem como, não se restringe ao final do século XX, mas sim reflete a escala de 

poder dos instrumentos de degradação, já que, na visão do autor, quatro catástrofes 

ameaçariam a vida humana no final desse século: a guerra nuclear, o lixo atômico, o efeito 

estufa e o esvaziamento da camada de ozônio. 

Chegado o século XXI, tem-se o registro de diferentes desastres ambientais, que 

marcam a humanidade e colocam em pauta os impactos causados pelas agressões humanas à 

natureza. Normalmente, esses desastres ocorrem devido aos processos naturais, mas  credita-

se a responsabilidade total desses fatos ao poder humano, que na verdade, tem sim a sua 

parcela de responsabilidade, principalmente, quando utiliza indiscriminadamente os recursos 

naturais para fins supérfluos.  

Como exemplos desses desastres naturais podem ser citados os ocorridos no ano de 

2005, o Tsunami asiático, o furacão Katrina nos Estados Unidos e o terremoto na Caxemira, 

que proporcionaram a humanidade, além de destruição, um momento de reflexão sobre a ação 

do homem no processo de causa e efeito dos mesmos (D’AMARO, 2005; REVISTA VEJA, 

2005; SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, 2005). 

                                                           
1 A temática do ambientalismo será tratada nesse texto de acordo com sua base funcional, sugerindo-se assim, as 
obras de Castells (1999), Pellicioni (1994), Viola (1987; 1992) e Viola e Leis (1995) para uma maior delimitação 
dos componentes e das tipologias dos movimentos ambientalistas. 
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Segundo Carvalho (2002) a relação da sociedade (homem) versus natureza2 (ambiente 

natural) é alimentada há tempos por uma utopia de relação simétrica entre os interesses das 

sociedades e os processos da natureza, havendo portanto, uma relação conflituosa entre ética e 

racionalidade ambiental, no que tange ao objetivo de organizar a vida em sociedade na 

direção de influir decisivamente na produção das condições ambientais. Nesse sentido, esta 

autora infere ainda que os movimentos ecológicos tendem a buscar um ideário ambiental em 

contraponto ao progresso e ao capitalismo industrial, na crítica aos valores da modernidade 

ocidental e na busca de um novo modo de organizar a vida individual e coletiva. 

Castells (1999, p. 143), explicita que os movimentos ecológicos (movimento 

ambientalista) referem-se a “[...] todas as formas de comportamento coletivo que tanto em 

discursos como em sua prática visam corrigir formas destrutivas de relacionamento entre 

homem e seu ambiente natural, contrariando a lógica estrutural e institucional atualmente 

predominante”. 

Além disso, Viola e Leis (1995, p. 136) salientam que  

 
[...] os comportamentos individuais estão muito aquém dos conteúdos dos discursos, 
sendo muito poucas as pessoas (inclusive entre os ambientalistas militantes) que 
pautam conscientemente seu cotidiano pelos critérios da eficiência energética, 
reciclagem de materiais, redução do consumo suntuário e participação voluntária em 
tarefas comunitárias de limpeza ambiental. 

 

Contudo, Viola (1992) pondera que o ambientalismo constitui um movimento 

histórico que parte da idéia de que a sociedade contemporânea é insustentável, a médio e 

longo prazo, devido aos fatores como crescimento populacional, a depreciação da base de 

recursos naturais, os sistemas produtivos (tecnologias poluentes e de baixa eficiência 

energética) e o sistema de valores que propicia a expansão ilimitada do consumo material. É 

com base nas características desse cenário que este autor evidencia a busca nascente por uma 

sociedade ecologicamente sustentável, onde o setor mais educado da população começa a 

pensar na qualidade de vida ao invés de pensar na expansão do consumo de bens materiais, 

uma vez que já há a plena satisfação das necessidades materiais básicas.  

Em complemento, Castells (1999) cita que os ideais do século XIX que estavam 

centrados na preservação da natureza e na busca de qualidade ambiental com perspectivas 

                                                           
2 Nesse caso, a natureza, assim como no senso comum, será entendida como algo natural, diferente do artificial 
(construído), mas conforme ressalta a obra de Carvalho (1991, p.30) a história da natureza não seria desvendada 
se a história dos homens não conduzisse a isso, considerando assim, que o homem e a sua espécie são também 
obras da natureza. Esclarece-se com isso, que em relação a sua origem a natureza não é algo natural, mas sim 
“[...] fruto do longo processo de superação de um espaço primitivo e selvagem, onde não havia lugar para 
qualquer produção excedente, pelo espaço de uma outra sociedade [...]”. 
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ecológicas, por muito tempo mantiveram-se restritos as elites de países dominantes. Observa-

se, a partir dessas considerações que, atualmente, as preocupações em relação ao meio 

ambiente foram e por vezes ainda são ideais de uma sociedade elitista, pois sabe-se que uma 

grande parcela da sociedade mundial ainda sobrevive abaixo dos limites da pobreza. 

Desse modo, Castells (1999, p. 158) observa que o pensamento ecológico, proveniente 

e idealizador dos movimentos ecológicos, vislumbra a evolução ocasionada pela interação 

entre todas as formas de matéria, sendo que  

 
a idéia de utilizar única e exclusivamente recursos renováveis, crucial para o 
ambientalismo, está justificada precisamente pela noção de que qualquer alteração 
nos mecanismos básicos do planeta, e do universo, poderá ao longo do tempo, 
desfazer um delicado equilíbrio ecológico, trazendo conseqüências desastrosas.  

 

Viola (1987, p. 06) evidencia que a consciência ecológica mundial foi despertada na 

década de 1970, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

em Estocolmo (1972), onde “pela primeira vez os problemas de degradação ambiental do 

meio ambiente provocados pelo crescimento econômico são percebidos como um problema 

global que supera amplamente diversas questões pontuais que eram arroladas nas décadas de 

50 e 60 [...]”. Em contrapartida, na visão de Vigevani (1997) essa foi a primeira tomada de 

consciência internacional sobre a fragilidade dos ecossistemas e sobre as necessidades de se 

reunir esforços para garantir sua manutenção, pois como afirma o autor ainda, a Conferência 

pretendia encontrar soluções para a diminuição da qualidade de vida, em função da escassez e 

do esgotamento dos recursos naturais, alertando desse modo, para o fato de que a sociedade 

deveria conhecer melhor a sua relação com o seu ambiente, de modo a aprender formas 

inteligentes de utilização dos recursos naturais. 

Principalmente, desse período em diante, a temática relacionada ao meio ambiente3 

passa a ser inserida como tema de inúmeras discussões internacionais, o que acarretou em 

1983, a criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) 

pela Assembléia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Essa comissão, em 1987 

elaborou o relatório denominado ‘Nosso Futuro Comum’ ou também conhecido como 

‘Relatório Brundtland’, que identificou as principais causas e efeitos dos problemas 

ambientais e os diferentes tipos de desenvolvimento dos países, chegando à conclusão de que 

 
                                                           
3 Compartilha-se aqui o entendimento sobre meio ambiente, conforme a definição de Reigota (1998b, p. 14): “o 
lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em 
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os problemas ambientais com que nos defrontamos não são novos, mas só 
recentemente sua complexibilidade começou a ser entendida. Antes, nossas maiores 
preocupações voltavam-se para os efeitos do desenvolvimento sobre o meio 
ambiente. Hoje, temos de nos preocupar também com o modo como a deterioração 
ambiental pode impedir ou reverter o desenvolvimento econômico [...] (CMMAD, 
1988, p. 38).  

 

Viola (1987, p. 07) coloca ainda que, em sua maioria, os ecologistas são favoráveis 

“[...] a um desenvolvimento ecologicamente equilibrado que inclui a utilização prudente da 

maioria das tecnologias contemporâneas, rejeitando somente aquelas intrinsecamente 

predatórias”. 

Como conseqüência da emergência das questões ambientais, a partir de 1970, há no 

mundo um repensar da relação empreendida entre o ser humano e o meio ambiente, 

especialmente no tocante à manutenção e conservação do meio ambiente, para o bem estar das 

populações e a sobrevivência das gerações futuras. Assim, o surgimento do ambientalismo se 

dá no contexto das transformações ocorridas na sociedade ocidental, com a passagem da 

modernidade à pós-modernidade (SERRANO, 2000a). 

Dessa forma, no período que corresponde à passagem da modernidade à pós-

modernidade, são implementadas mudanças sociais, econômicas e culturais, geradas pela 

sociedade capitalista que, posteriormente, são repensadas de acordo com o surgimento de um 

novo paradigma de qualidade de vida, que inclui a questão ambiental como fator a ser 

considerado. 

Para uma compreensão dessa passagem, Featherstone (1997, p. 196) cita que “[...] o 

termo “modernidade” é usado amplamente nas ciências sociais” em razão da  

 
[...] insatisfação com a capacidade de outros termos, tais como “capitalismo”, para 
cobrir todos os aspectos da vida social contemporânea [...]; o crescimento do 
interesse pelo pós-modernismo [...]; o ressurgimento do interesse pela cultura e pela 
natureza da experiência contemporânea e moderna.  

 

Em complemento Harvey (2000) ressalta que o modernismo é uma fuga estética e 

perturbada das condições modernas, produzidas pelo próprio processo de modernização. 

 Já o termo pós modernismo é entendido por Featherstone (1997, p. 30) “[...] como 

algo que aponta o processo de fragmentação cultural e [...] se baseia em um movimento 

desenvolvimentista de tradição e da modernidade, construído a partir da experiência 

ocidental”. Este autor (Ibid., p. 269 grifos do autor) completa ainda que o pós modernismo 

                                                                                                                                                                                     
interação. Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de 
transformação do meio natural e construído”. 
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[...] é um movimento que se afasta das ambições universalísticas das narrativas 
mestras, em que a ênfase se aplica  a totalidade, ao sistema e à unidade, e caminha 
em direção a uma ênfase no conhecimento local, na fragmentação, no sincretismo, 
na “alteridade” e na “diferença”; [...] é a dissolução das hierarquias simbólicas que 
acarretam julgamentos canônicos de gosto e de valor, indo em direção ao colapso 
populista da distinção entre a cultura e a cultura popular; [...] é uma tendência à 
estetização da vida cotidiana, que foi impulsionada pelos esforços, no âmbito da 
arte, a fim de diluir as fronteiras entre a arte e a vida [...] e o movimento em direção 
a uma cultura de consumo simuladora, na qual o véo das imagens, reduplicado de 
maneira alucinatória e interminável, apaga a distinção entre a aparência e a 
realidade; [...] é uma descentralização do sujeito, cujo senso de unidade e cuja 
continuidade biográfica dão lugar à fragmentação e a um jogo superficial com 
imagens, sensações e “intensidades multifrênicas” .  

 

Ortiz (1992 apud SERRANO, 2000b, p. 209) por sua vez, ressalta que pós 

modernidade pode também ser considerada “[...] uma das expressões de um rearranjo dos 

processos sociais e societários ‘pós-industriais’”. Neste rearranjo prevalece o setor de 

serviços, que segundo Serrano (2000b, p. 209) “[...] coloca a produção e o consumo de signos 

como elementos centrais da dinâmica sociocultural”, sendo que a autora destaca ainda como 

componentes dessa dinâmica, o consumo de bens e serviços, signos e imagens relacionados ao 

prazer e ao corpo, entre os quais pode-se colocar aqueles relacionados às atividades físicas. 

Featherstone (1997, p. 109) atenta que diante desse cenário há ainda o termo cultura de 

consumo, o qual “[...] assinala a produção e o relevo cada vez maiores dos bens culturais 

enquanto mercadoria, mas também o modo pelo qual a maioria das atividades culturais e das 

práticas significativas passam a ser mediadas através do consumo”. Por fim, este autor 

salienta também que a cultura do consumo e o pós modernismo são sinais de mudanças 

dramáticas que alteram a natureza da sociedade como resultado da relação do tradicional com 

o moderno.  

Já em relação as transformações ocorridas em certas práticas corporais Betrán & 

Betrán (1995 apud SERRANO, 2000a, p. 09) salientam que  

 
cada sociedade, em cada época, tem sua própria cultura corporal relacionada aos 
seus parâmetros ideológicos, tecnoeconômicos, sociais e, é claro, culturais. A idéia 
de corpo e tratamentos do corpo, os usos, hábitos e costumes, movimentos que 
suscitam, práticas corporais e atividades físicas recreativas que aparecem nesse 
período se inscrevem na mentalidade da época. 

 

 Assim, Bruhns (1999) observa que as experiências do corpo em contato com a 

natureza representam um reconhecimento do espaço que o corpo ocupa, uma relação com o 

mundo, uma revisão de valores e um encontro do homem consigo mesmo, sendo que o corpo 

humano atua recebendo as informações de uma cultura.  
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 Cabe ressaltar ainda que, para Baudelaire (1972 apud FEATHERSTONE, 1997), a 

novidade é a principal característica da experiência na vida moderna e, em complemento, 

Featherstone (1997, p. 204) cita que “a viagem pode ser entendida como um paradigma da 

experiência e devemos lembrar que a raiz da palavra “experiência” é per, que significa tentar, 

testar, arriscar”. 

 Tendo como base essas transformações, o ecoturismo surge e se desenvolve pautado 

por 

 
[...] um traço de consumo de cunho narcisita-hedonista – a busca do bem-estar e do 
prazer físico e mental, pela “adrenalina” ou pela contemplação – ao qual, 
paralelamente coloca-se a disseminação do ambientalismo, que deixa de ter um 
caráter apenas reivindicativo de proteção de espécies e ecossistemas ou de mudanças 
estruturais da relação sociedade-natureza e passa a englobar debates mais gerais 
como direitos das minorias, questões de gênero e qualidade de vida (SERRANO, 
2000b, p. 210). 
 

O ecoturismo4, nesse caso, é entendido por Serrano (2000b) como o turismo pós-

moderno, que é caracterizado por Munt (1994 apud SERRANO, 2000a,  2000b, 2000c) pela 

resistência das classes médias à homogeneização do turismo de massa e é marcado por locais 

com culturas resguardadas e ou por locais de rara beleza cênica, com objetivo atlético, 

aventureiro ou de contemplação. 

Ressalta-se que esse contexto de surgimento e desenvolvimento do ecoturismo, 

intensificou-se e concretizou-se, principalmente, a partir da década de 90 e como afirma 

Irving (2001, p. 44 grifos do autor), o retorno e ou a ida do ser humano à natureza passou a ser 

visto como um  

 
[...] mecanismo de “sobrevivência subjetiva” e de revitalização das tradições rurais 
pelo olhar urbano [...] que abre espaço para o ecoturismo, em relação direta com as 
oportunidades de turismo rural (e seu componente cultural), modalidades 
“alternativas” não urbanas, não massificantes e não “desumanizantes”. 

 

Posteriormente à Conferência de 72 e à outros diálogos estabelecidos sobre a temática, 

deu-se início, em 1992, no Rio de Janeiro, a mais importante das reuniões realizadas até então 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), sobre as preocupações com o meio ambiente, 

que foi conhecida como RIO-92 ou Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A 

RIO-92 provocou o predomínio do pensamento ambientalista nas grandes cidades, e 

contribuiu para a ressignificação do campo, enquanto reserva natural e cultural, mantendo 

                                                           
4 Esse assunto em específico será melhor delimitado e caracterizado no item 2.4 Concepções sobre o ecoturismo.  
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grande parte do meio ambiente natural conservado, como local de resgate, de natureza, de 

silêncio, de ‘lugar’ idealizado, a partir da crítica ao processo de urbanização e da idéia de 

progresso, que vincula a cidade à velocidade, ao estresse, à crise e ao individualismo 

(IRVING, 2001).  

Segundo Vigevani (1997) essa Conferência, a exemplo da de 72, pretendia discutir o 

papel e o posicionamento humano em relação as preocupações vinculadas ao 

desenvolvimento sustentável (uso sustentável dos recursos naturais), sendo que, para tanto, 

elaborou-se um plano de ação denominado Agenda 21, o qual previa uma mudança nos 

padrões de desenvolvimento. 

Viola e Leis (1995), comentam que a partir desse momento o movimento 

ambientalista disseminou-se e transformou-se em um movimento multissetorial, envolvendo 

os principais setores como: o stricto sensu; o governamental; o social; o da ciência; o privado; 

o público; o religioso; e o educacional, passando assim, a pensar na necessidade de haver 

melhores relações entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, em diversos 

setores da sociedade. 

Como salienta Pelicioni (2004a, p. 450),  

 
apesar de sua importância, a principal crítica que se faz à Rio-92 refere-se ao fato de 
as causas estruturais dos problemas ambientais – o capitalismo, o modelo de 
desenvolvimento econômico dos países, os valores sociais, as relações de poder 
entre os países – não terem sido discutidos em profundidade.  

 

 Após 10 anos da realização da RIO-92, a ONU realizou em 2002 em Johannesburgo o 

encontro internacional intitulado ‘Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável’, que 

ficou popularmente conhecido como RIO+10, e teve por objetivo analisar os resultados 

implantados a partir dos acordos estabelecidos na RIO-92 (PELICIONI, 2004a). Mais uma 

vez, observou-se os diálogos em torno dos diversos problemas ambientais, sendo que a 

novidade é que agora os mesmos passaram a ser relacionados à globalização (DINIZ, 2002). 

 Como marcante predominância do pensamento ambientalista em diversos setores, 

também observa-se suas interferências no turismo, pois em 2001 realizou-se em Cuiabá a 

‘Conferência da Organização Mundial do Turismo para o Desenvolvimento e o 

Gerenciamento do Ecoturismo nas Américas’, com o intuito de discutir idéias e experiências 

para maximizar os benefícios econômicos, ambientais e sociais e, concomitantemente, 

minimizar os impactos negativos do ecoturismo nas Américas. Além disso, o ano de 2002 foi 

declarado como ‘Ano Internacional do Ecoturismo’ em função de ter-se presenciado a rápida 
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expansão de suas atividades nas últimas duas décadas e também de se tentar delinear o seu 

futuro (WTO, 2001). 

 Com isso, o movimento ambientalista e, consequentemente, o pensamento 

ambientalista, chegam à atualidade sendo abordados em diversos setores, inclusive no turismo 

e isso conduz à reflexão de que as mudanças ocorridas na sociedade moderna referem-se à 

ascensão e confirmação de um reposicionamento dos anseios humanos perante as questões 

ambientais.  

 

 

2.2 Sustentabilidade: o pilar de desenvolvimento do ecoturismo 

 

Apesar de haver uma discussão polêmica e não consensual acerca da temática 

sustentabilidade (desenvolvimento sustentável), nesse momento, pretende-se estabelecer um 

diálogo sobre as suas características e suas implicações para o surgimento e desenvolvimento 

do ecoturismo. Há também que se evidenciar o fato de que em sua maioria os referenciais de 

sustentabilidade estão relacionados diretamente ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

Inicialmente, o relatório ‘Nosso Futuro Comum’, produzido em 1987 pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1988, p. 09) e amplamente 

conhecido como Relatório Brundtland, estabeleceu o conceito de desenvolvimento 

sustentável, caracterizado como a satisfação das “[...] necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas”. Em 

complemento Binswanger (1999, p. 41) esclarece que o desenvolvimento sustentável “[...] 

significa qualificar o crescimento e reconciliar o desenvolvimento econômico com a 

necessidade de se preservar o meio ambiente”. 

Nesse sentido, a Comissão (CMMAD, 1988, p. 40) esclarece que  

 
meio ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados; estão 
inevitavelmente interligados. O desenvolvimento não se mantém se a base de 
recursos ambientais se deteriora; o meio ambiente não pode ser protegido se o 
crescimento não leva em conta as conseqüências da destruição ambiental. Esses 
problemas não podem ser tratados separadamente por instituições e políticas 
fragmentadas. Eles fazem parte de um sistema complexo de causa e efeito. 

 

Em complemento, Leff (2001, p. 15) pontua que o  

 
princípio de sustentabilidade surge no contexto da globalização como a marca de um 
limite e o sinal de reorienta o processo civilizatório da humanidade. A crise 
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ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que 
impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. 

 

O mesmo autor (Ibid., 17) esclarece que nesse contexto “[...] a degradação ambiental 

se manifesta como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade 

regido pelo predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da 

natureza”. Acredita-se assim, que esse desenvolvimento seja, exatamente, fruto do paradigma 

moderno de um sistema econômico que se utiliza, indiscriminadamente, dos recursos naturais 

para a satisfação de suas necessidades básicas e supérfluas.  

Dias (2000) apresenta esse sistema capitalista analisado sistemicamente em um 

contexto socioambiental, pautado pelo Modelo de Desenvolvimento Econômico (MDE) 

vigente mundialmente e imposto pelos países ricos, por meio dos diferentes processos e 

instituições (Sistema Financeiro Internacional – SFI; Fundo Monetário Internacional – FMI; 

Banco Mundial – BM; etc.) com influências nos campos políticos, educativos e informativos 

(figura 1). 

 

Figura 1: Análise sistêmica do contexto socioambiental 
Fonte: Dias (2000,  p. 95) 

 

Nesse sentido, o que observa-se é um desenvolvimento econômico que produz duas 

das grandes facetas da pós-modernidade, a exclusão social e a cultura de consumo de bens 

materiais (industrializados), provocando o embate nos aspectos social e econômico, que 

refletem diretamente ao ambiental. Afinal, conforme a citado anteriormente, a degradação 

enquanto uma crise da civilização ocasionará a ela mesma a perda da qualidade e do 

significado da vida. 
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Em continuidade à análise do MDE, Dias (2000) apresenta o funcionamento do MDE 

(figura 2) e salienta que este se fundamenta no lucro a qualquer preço e está relacionado ao 

aumento desenfreado da produção, o que acarreta a necessidade de consumo proporcionado 

por uma divulgação em massa. Essa relação produção – consumo gera pressão sobre os 

recursos naturais e ocasiona a degradação ambiental que, consequentemente, será refletida 

com a perda da qualidade de vida, sendo necessário ‘recuperar’ o que se ‘perdeu’. A solução 

lógica desse processo é garantir novos investimentos e empréstimos com as mesmas 

instituições que já lucraram com a degradação ambiental e que lucrarão novamente, formando 

um ciclo que só terminará devido a provável extinção dos recursos naturais. Assim, pode-se 

constatar uma representação do sistema capitalista insustentável citado anteriormente. 

 

Figura 2: Modelo de desenvolvimento econômico 
Fonte: Dias (2000,  p. 97) 

 

Em complemento Binswanger (1999, p. 41) cita que “[...] a natureza é a base 

necessária e indispensável da economia moderna, bem como das vidas das gerações presentes 
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e futuras [...]”, para tanto, salienta-se que sob o paradigma da sustentabilidade a natureza tem 

sido considerada como um fator de produção e, ao mesmo tempo, como fator de qualidade de 

vida pelas sociedades. O mesmo autor esclarece ainda que mesmo na economia moderna a 

sustentabilidade não é assegurada, pura e simplesmente, pela substituição dos recursos não 

renováveis por recursos renováveis, mas sim ao vislumbrar-se indícios de redução no 

consumo de matéria e energia em geral, assim como, por mudanças nos padrões pessoais e 

societários de bens e serviços.  

Para tanto, Leff (2001, p. 17) enfatiza que  

 
a questão ambiental problematiza as próprias bases da produção; aponta para a 
desconstrução do paradigma econômico da modernidade e para a construção de 
futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais 
ecológicos, na produção de sentidos sociais e na criatividade humana. 

 

No turismo, a sustentabilidade recai sobre a necessidade de se gerenciar os impactos 

ambientais e sócio-econômicos promovidos pelos atores envolvidos na atividade, dessa 

forma, o intuito de um turismo sustentável é aumentar o entretenimento dos visitantes e os 

benefícios locais e, ao mesmo tempo, diminuir os impactos nocivos sobre os recursos naturais 

e sobre a população local (OMT, 2003). 

No caso do ecoturismo, a sustentabilidade é vista como uma preocupação explícita em 

seu conceito, mas que em alguns casos tem sido pautada por práticas ecoturísticas que são 

desenvolvidas muito mais para suprir uma demanda de um modismo ambiental (segmento de 

viagens a natureza), do que para colocar em prática o conceito da atividade. Nesse sentido, 

Serrano (2000b) salienta que a incorporação do conceito de sustentabilidade pelo ecoturismo, 

apresenta a dupla contradição de uma atividade potencialmente sustentável, localizada no 

contexto insustentável do sistema capitalista e de uma viabilização das práticas educativas em 

atos de consumo. 

Desse modo, para que possa-se estabelecer uma compreensão do que seja a 

sustentabilidade e sua aplicação ao turismo, ao ecoturismo, é necessário, conforme pontua 

Sachs (2000,  p. 85-88), abordá-la diante de seus diversos campos de atuação, caracterizados 

como critérios para sustentabilidade (figura 3). Sachs (2000) aborda essa temática enfatizando 

cada um desses critérios como aspectos que estão intimamente relacionados. Afinal, torna-se 

impensável abordar questões ambientais sem relacioná-las as sociais e ou econômicas, assim 

como, relacioná-las à questões políticas e territoriais. De modo a compreender esses critérios, 

descreve-se brevemente as idéias de Sachs para cada um deles.   
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O autor (Ibid.) pauta o critério social pelo alcance da homogeneidade social (justa 

distribuição de renda, qualidade decente de vida, trabalho/emprego a todos e recursos e 

serviços sociais iguais para todos).  Nesse sentido, o cultural visa a elaboração de um projeto 

nacional integrado e endógeno focado no sentimento de pertencimento da sociedade àquela 

nação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Critérios para sustentabilidade 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sachs (2000,  p. 85-88).  

 

Acredita-se que os critérios para a sustentabilidade ecológica e ambiental estão 

intimamente relacionados, o que dificulta abordá-los em separado. Nas idéias de Sachs (2000) 

são explanados pontos semelhantes que impossibilitam uma diferenciação. Assim sendo, o 

ecológico está relacionado a preservar a natureza para a produção de recursos renováveis e a 

limitar a utilização dos não-renováveis. Já o ambiental, enfatiza o respeito à capacidade de 

autorecomposição dos ecossistemas naturais, ou possivelmente, entendido como a capacidade 

de resiliência ambiental. 

O territorial relaciona-se a uma melhoria do meio ambiente urbano e ao mesmo tempo, 

enfatiza a necessidade de haver uma igualdade inter-regiões e estratégias, chamadas de 

ambientalmente seguras, para as áreas frágeis ecologicamente. Já o critério econômico, um 

dos mais polemizados, aborda um equilíbrio no desenvolvimento intersetorial, uma 

capacidade de modernizar continuamente os instrumentos de produção e uma inserção na 

economia internacional. 



 32

Os critérios relacionados às políticas, estão nacionalmente vinculados à coesão social e 

a capacidade do Estado implementar o projeto nacional (anteriormente citado no cultural), e 

os internacionais estão vinculados desde a prevenção de guerras e garantias de paz até um 

pacote igualitário de desenvolvimento entre Norte e Sul. Coloca também a necessidade de ter-

se um controle efetivo da gestão do meio ambiente, inclusive o natural, enquanto patrimônio 

global e herança comum da humanidade. 

Diante disso, acredita-se que provavelmente o alcance de todos os critérios inter-

relacionados seja um longo e trabalhoso caminho a ser atingido em uma escala de tempo e nas 

diferentes áreas econômicas de atuação. Em relação ao turismo, talvez pudessem ser 

acrescentados ou adaptados alguns critérios, mas a maior dificuldade de se verificar a 

sustentabilidade do turismo recai sobre o fato de ainda se identificar comportamentos nocivos 

e inadequados advindos de turistas e de outros envolvidos nessa atividade. 

Nesse sentido, especificamente no ecoturismo acredita-se que, obviamente, tenha-se a 

necessidade de integração desses critérios para que se assuma uma postura sustentável, 

podendo-se, então, adicionar o componente educativo ou o critério educacional com a 

finalidade de nortear as práticas ecoturísticas, como também, garantir a manutenção da 

sustentabilidade no desenvolvimento humano, o que poderá ocasionar as mudanças e as 

transformações tão desejadas nos padrões pessoais de vida. Em contraponto, Binswanger 

(1999) afirma que a perfeita sustentabilidade não pode ser efetivada pois já são considerados 

irreversíveis os inúmeros estragos realizados no meio ambiente, mas esta poderá colaborar na 

diminuição da acelerada destruição dos recursos naturais. 

Por fim, salienta-se que um turismo benéfico, juntamente com os segmentos que o 

compõem, somente será possível em uma sociedade participativa, integrada e pautada nos 

critérios supracitados, em que o conhecimento e o capital são e serão importantes mas, a 

revalorização do humanismo será fundamental para que a vida seja dignificada e preservada, 

sendo que nesse caso, a educação poderá proporcionar essa revalorização à sociedade, desde 

que sensibilize as suas crianças, adolescentes e adultos acerca das reais problemáticas de seus 

cotidianos (TRIGO, 2003). 

 

 

2.3 O espaço natural enquanto cenário para o ecoturismo 

 

Até aqui já se delimitou as preocupações que houveram e que ainda estão em pauta 

relacionadas ao meio ambiente e aos recursos naturais, não só para a vida mas também para o 
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desenvolvimento de inúmeras atividades econômicas, inclusive o turismo e o ecoturismo. 

Entretanto, cabe ainda esclarecimentos sobre os elementos e as características do cenário onde 

o ecoturismo ocorre para que possa-se compreendê-lo enquanto atividade sócio econômica e 

cultural realizada no meio ambienta natural. 

Nesse sentido, inicia-se o desvelar do cenário do ecoturismo e, para tanto, utiliza-se da 

idéia de Santos (1997, p. 05) que diz que o “espaço deve ser considerado como uma totalidade 

[...]”. Boullón (2002) corrobora com essa idéia e identifica sete tipos de espaços físicos que 

possivelmente são utilizados pelo turismo, são eles: real, potencial, cultural, natural, virgem, 

artificial e vital. Lembra ainda que os espaços real e potencial estão relacionados diretamente 

ao planejamento do espaço, o vital pertence a ecologia e os cultural, natural, virgem e 

artificial correspondem especificamente ao espaço físico. 

Em função das temáticas da pesquisa, os espaços natural e virgem serão enfatizados, 

sendo que Boullón (2002) os considera enquanto espaços naturais, diferenciando-os por 

entender o natural como um espaço adaptado, composto pelas partes da crosta terrestre com o 

predomínio de espécies dos reinos vegetal, animal e mineral, porém, está sob as condições 

estabelecidas pelo homem. Já o espaço natural virgem são as áreas naturais sem a presença 

humana e que estão cada vez mais raras no planeta. 

A partir desse contexto, este autor (Ibid., p. 114) caracteriza os espaços em duas 

grandes categorias: o espaço natural e o espaço urbano. Novamente a atenção recairá apenas 

ao espaço natural, composto pelo meio ambiente natural, que nas palavras do autor “[...] é um 

sistema único e complexo, formado por muitos componentes orgânicos e inorgânicos, que se 

influenciam reciprocamente e se mantém em equilíbrio dinâmico, porque todas as suas partes 

estão em contínua evolução”.  

 Essa dinamicidade e contínua evolução são interrompidas muitas vezes pelas 

transformações ocorridas no meio ambiente por meio da interferência humana marcada em 

função do rápido crescimento populacional mundial associado, ao mesmo tempo, ao 

incremento das tecnologias da sociedade moderna e, principalmente, à intervenção do 

‘homem’ no meio ambiente natural com objetivo de adaptá-lo às suas necessidades. 

 Neste caso, Molina (2001, p. 70) percebe e salienta que “[...] o homem não se contenta 

em poluir; demonstra também suas faculdades de depredador destruindo árvores e plantas, 

matando aves e animais e, em numerosíssimos casos, provocando sérios incêndios florestais, 

que significaram duras perdas, às vezes humanas”.  

Essas ações são realizadas nos elementos que Boullón (2002) define como básicos do 

meio ambiente natural, compostos pela crosta terrestre (Terra – montanhas, desertos etc.; 
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Água – oceanos, mares, rios, lagos etc.), pelo clima (temperatura; ventos, chuvas, umidade) e 

pelos organismos vivos (o homem; os animais; e os vegetais). Inevitavelmente, a degradação 

desses elementos influenciam o que o mesmo autor define enquanto elementos básicos da 

paisagem, compostos pela topografia (relevo e morfologia do terreno), pela vegetação 

(original ou plantada), pelo clima (as situações atmosféricas perceptíveis) e pelo habitat 

(efeitos da ação do homem e condições de habitabilidade do mundo biótico), que 

normalmente, compõem os atrativos turísticos de determinada localidade. 

Na tentativa de esclarecer alguns pontos, este autor (Ibid.) chama a atenção para o 

significado de atrativo turístico, que é entendido enquanto matéria-prima para o turismo, ou 

seja, sem o atrativo não há como atrair seus visitantes. O mesmo autor, classifica os atrativos 

turísticos e chama a atenção que apenas uma das classificações propostas está relacionada a 

natureza, a dos sítios naturais, pois as demais classificações estão relacionadas as áreas de 

cultura (material e imaterial), de eventos e a realizações técnicas e científicas. 

Nesse sentido, a visita do turista a um meio ambiente natural é em grande parte 

influenciada pelo atrativo natural, com a finalidade de apreciar e contemplar a natureza. Para 

tanto, Serrano (2000a) salienta que uma das motivações e ou expectativas do turista em 

relação às viagens a natureza, é o consumo de imagens produzidas tanto pela mídia, pela 

memória ou por meio das relações pessoais. Cruz (2002) corrobora quando salienta que o 

turismo enquanto prática social é a única que consome o espaço e isto se dá pela apropriação 

do espaço pelas formas de consumo turístico (os serviços relacionados à área). Na realidade, 

esse consumo, principalmente, relacionado ao turismo na natureza ou ecoturismo ocorre como 

salientado logo acima sobre os elementos da paisagem que são constantemente relacionados 

ao espaço natural e que na visão de Pires (1996) constitui o principal apelo de atratividade de 

um destino. 

A paisagem, então, constitui um dos mais importantes elementos da atratividade 

turística, sendo que Yázigi (1998, p. 74) a considera como uma porção visível do espaço e, 

por isso,   

 
é constantemente refeita de acordo com os padrões locais de produção, da sociedade, 
da cultura, com os fatores geográficos e tem importante papel no direcionamento 
turístico. Não se trata de dizer que ela seja a única forma de atração, mas que pesa 
muito no contexto de outros fatores (meios de hospedagem, bons preços etc.). 
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A partir disso, Boullón (2002) coloca que sob o enfoque visual é possível distinguir as 

paisagens naturais, culturais e urbanas5, sendo que para Petroni e Kenigsberg (1968 apud 

BOULLÓN, 2002, p. 118) a paisagem natural é considerada “conjunto de caracteres físicos de 

um lugar que não foi modificado pelo homem”. 

É pela paisagem que se dá o primeiro contato do turista com a natureza, e por isso esta 

representa o centro da atratividade do local turístico ou ecoturístico. Mas, Luchiari (1998 

apud CRUZ, 2002, p. 110) salienta que as paisagens turísticas “[...] só existem em relação a 

sociedade. Elas não existem a priori, como um dado da natureza [...] é a ação social que dá 

sentido às paisagens, não ao contrário”. 

Nesse sentido, Boullón (2002, p. 119) por acreditar que há um inter-relação entre os 

tipos de paisagem, propõe a classificação, conforme a figura 4, e esclarece que a existência 

desses tipos de paisagem depende da observação atenta de uma pessoa, ou seja, sem a 

presença humana a paisagem desaparece, pois a “[...] paisagem se vai com o observador 

porque não passa de uma idéia da realidade que este elabora quando interpreta esteticamente o 

que está vendo”. 

 Ao entender as paisagens como reflexos dos espaços, toda transformação no espaço 

representa simultaneamente alguma transformação na paisagem, senão em sua fisionomia, 

certamente em seus significados (CRUZ, 2002). Desse modo, as paisagens e os espaços 

revelam uma dinamicidade intrínseca, ambos portanto, construídos socialmente tanto em 

função de sua dinâmica própria / natural quanto em decorrência das transformações 

ocasionadas pelos ‘homens’.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tipos de paisagem 
Fonte: Boullón (2002, p. 119) 

 

                                                           
5 Para Petroni e Kenigsberg (1968 apud BOULLÓN, 2002, p. 118) a paisagem cultural é considerada uma 
“paisagem modificada pela presença e atividade do homem (lavouras, diques, cidades etc.)” e a paisagem urbana 
são “conjuntos de elementos plásticos naturais e artificiais que compõem a cidade: colinas, rios, edifícios, ruas, 
praças, árvores, focos de luz, anúncios, semáfaros etc.” 
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Desse modo, o meio ambiente natural, assim como, os elementos que o compõem 

passam a ser considerados como ‘atrativos turísticos’ a partir do momento em que a sociedade 

expressa valor e interesse pelo mesmo e a escolha de um determinado espaço para prática do 

ecoturismo é feita por meio do reconhecimento da qualidade paisagística do meio ambiente 

natural. Contudo, como salienta Boullón (2002), não é possível definir com exatidão a 

qualidade de uma paisagem, pois trata-se de uma avaliação subjetiva, efetuada 

involuntariamante no pensamento individual, variando de cultura para cultura, de indivíduo 

para indivíduo. 

A veiculação dessa imagem percebida (paisagem), normalmente, está inserida em um 

contexto de reforço do modismo turístico que exalta os espaços naturais e os qualifica como 

prioritários à manutenção da qualidade de vida. Cruz (2002, p. 110) corrobora salientando que 

“[...] para o turismo, é o valor estético da paisagem que está em pauta, e a estética da 

paisagem turística é aquela ditada pelos padrões culturais de uma época. Hoje, essa estética 

tem uma estreita relação com modismos e com cultura de massa”. 

 Por isso, ao visitar uma paisagem natural, o turista engana-se, pensando realizar 

ecoturismo, termo tão em moda ultimamente e dentro das principais mídias de divulgação. 

Em razão desse modismo estabelecido pela própria sociedade, as viagens à natureza estão 

sendo chamadas de ecoturismo, constituindo atividades nem sempre comprometidas com 

questões socioambientais. 

 Esse posicionamento sugere, então, que a motivação e ou expectativa do ecoturista 

está baseada principalmente na fuga do cotidiano, do ambiente urbano, em busca de 

qualidade, da rusticidade, da simplicidade (ao contrário de precariedade), de diferenças 

culturais e ambientais, de atividades lúdicas, do risco calculado, das relações humanas, do 

aprendizado e do consumo de imagens, proporcionados pela qualidade visual da paisagem 

natural e pelas avaliações subjetivas realizadas pelo turista (SERRANO, 2000b).  

 

 

2.4 Concepções sobre o ecoturismo 
 

 O ecoturismo caracteriza-se por viagens realizadas em meio à natureza, ou também 

chamada, de meio ambiente natural, utilizando-se predominantemente dos recursos naturais 

como forma de atração turística, o que se constitui como matéria-prima para o 

desenvolvimento do ecoturismo. 
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Trata-se de um movimento turístico recente, que tem obtido relevância tanto 

econômica, social, cultural quanto ambiental. Serrano (2000b) relembra que mesmo antes das 

definições dos termos e da comercialização de atividades relacionadas ao ecoturismo, as 

viagens à natureza já se destacavam, como é o caso do montanhismo nos Alpes (séc. XVIII) e 

dos parques nacionais norte-americanos (Yellowstone em 1872 e Yosemite em 1896), assim 

como, Western (2002) completa destacando a procura pelos safáris de caça (no início do séc. 

XX) e pelos safáris fotográficos, ambos na África (a partir da metade do séc. XX).  

A natureza enquanto produção social e natural comporta a idéia do homem e sua 

espécie como obra da própria natureza (CARVALHO, 1991). Cascino (1998, p. 09) salienta 

que “[...] as pessoas estão ávidas pelo novo, inédito, alternativo e, por isso, buscam 

reaproximar-se da natureza, já que ela é fonte e razão inesgotável do novo e espaço de 

recriação”. Nesse sentido, Pires (2002, p. 29) completa dizendo que “a curiosidade e o 

sentimento de nostalgia em relação a regiões longínquas sempre estiveram entre as 

necessidades básicas e imediatas do ser humano”, Essa busca do cenário natural para a 

realização de atividades relacionadas ao lazer e ou turismo sempre esteve no subconsciente 

humano, representando o que Rodrigues (2003) denomina como o mito do eterno retorno 

caracterizado como sendo um reencontro do paraíso perdido.  

 De acordo com os estudos produzidos por Ziffer (1989 apud BARROS II; LA 

PENHA, 1994) e pela The International Ecotourism Society (2000 apud MASTNY, 2002)  

verifica-se um índice de crescimento do ecoturismo superior a outros segmentos do turismo, 

estimado então, com um crescimento médio de 20% a 30% ao ano. Em complemento, a OMT 

(1998 apud MASTNY, 2002, p. 131) prevê como tendência que os destinos mais procurados 

para práticas turísticas serão “[...] os cumes das montanhas mais altas, as profundezas dos 

oceanos e os confins da Terra”. 

Essa crescente intensificação pela busca de destinos naturais para práticas turísticas, 

no caso brasileiro, pode ser justificada pelo fato de reunir cerca de 70% de todas das espécies 

animais e vegetais do planeta distribuídas em seus biomas e ecossistemas, sendo por isso, 

considerado um país megabiodiverso (IBAMA, 2006a). No intuito de se apresentar apenas 

uma breve característica de um dos componentes do objeto de estudo6 dessa pesquisa, 

salienta-se que o bioma Mata Atlântica localiza-se ao longo da faixa litorânea do Brasil, 

estendendo-se praticamente do Rio Grande no Norte ao Rio Grande do Sul, tendo uma 

pequena porção de seus remanescentes, cerca de 2%, encontrados sobretudo em áreas naturais 

protegidas (IBAMA, 2006a; SOS MATA ATLÂNTICA, 2006).  
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 As áreas naturais protegidas, com dimensões e limites definidos, também conhecidas 

como unidades de conservação, de proteção integral ou de uso sustentável, são definidas pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) como sendo o  

 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

 

Essas áreas podem ser consideradas privilegiadas para o desenvolvimento do 

ecoturismo, pois mantém grande parte da biodiversidade conservada. Ceballos-Lascuráin 

(2002, p. 26) corrobora quando cita que 

  
as áreas naturais, em particular as protegidas legalmente, sua paisagem, fauna e flora 
– juntamente com os elementos culturais existentes – constituem grandes atrações, 
tanto para os habitantes dos países aos quais as áreas pertencem como para turistas 
de todo o mundo. Por esse motivo, as organizações para a conservação reconhecem 
a enorme relevância do turismo e estão cientes dos inúmeros danos que um turismo 
mal-administrado ou sem controle pode provocar no patrimônio natural e cultural do 
planeta. 

 

 Para tanto, as atividades turísticas na natureza, assim como, as ecoturísticas são vistas, 

principalmente, como alternativas para o desenvolvimento econômico das localidades, e em 

contrapartida, como uma efetiva ferramenta para a conservação da natureza por proporcionar 

receitas advindas das taxas pagas pelos turistas. Pressupõe-se que o ecoturismo proporcione a 

conservação da natureza também por outros meios, mas cabe aqui ressaltar que a conservação 

da natureza pode ser entendida, segundo a IUCN (1984) como  

 
[...] a gestão da utilização da biosfera pelo ser humano, de tal sorte que produza o 
maior benefício sustentado para as gerações atuais, mas que mantenha sua 
potencialidade para satisfazer às necessidades e às aspirações das gerações futuras. 
Portanto, a conservação é positiva e compreende a preservação, a manutenção, a 
utilização sustentada, a restauração e a melhoria do meio ambiente natural. 

  

Observa-se assim, que a definição de conservação da natureza tem uma relação 

intrínseca com a de desenvolvimento sustentável, vista anteriormente. Já em caráter nacional, 

o SNUC (BRASIL, 2000) incorpora a definição de conservação da natureza da IUCN e a 

diferencia do processo de preservação da natureza, pois este utiliza-se de um “conjunto de 

métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats 

                                                                                                                                                                                     
6 Essa temática será melhor delimitada no capítulo ‘O Pólo de Ecoturismo da Ilha de Santa Catarina (PEISC)’.  
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e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação 

dos sistemas naturais”. 

 Em relação ao ecoturismo, Serrano (2000b) salienta ser uma prática sustentável em um 

contexto insustentável (o da lógica capitalista, conforme visto anteriormente), sendo assim, 

Serrano e Luchiari (2005) corroboram quando citam que os espaços que devem ser 

preservados e mantidos longe dessa lógica capitalista, são considerados como potenciais 

atrativos das regiões, exatamente, por valorizarem o patrimônio ambiental. 

 Enquanto segmento turístico, o ecoturismo representa um segmento derivado do 

turismo na natureza, conforme demonstrado na figura 5, que caracteriza-se por viagens que 

colocavam os turistas em contato com os atrativos naturais com a intenção de diferenciar-se 

do turismo convencional massificado, produzido em larga escala, ávido por lucros elevados e 

indiferente a deterioração ambiental (PIRES, 2002). 

 

Figura 5: O ecoturismo como um segmento do mercado turístico 
Fonte: Strasdas (2000 apud  WOOD, 2002, p. 11, tradução nossa) 

  

O turismo na natureza ocupa espaço na expressão ‘turismo alternativo’, que segundo 

Pires (2002, p. 111) pode ser entendida como uma expressão “[...] impregnada de anseios e 

ideais de mudanças e inovação do turismo convencional de massas, ou ainda como estandarte 

dos movimentos e ações pioneiras nesse sentido [...]” e como “[...] chave designativa de um 

turismo diferenciado em relação ao convencional ou tradicional [...]”. Desse modo, o 

ecoturismo enquanto segmento de mercado turístico poderia ser adaptado a partir da 

concepção do turismo alternativo, conforme mostra a figura 6. 
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Figura 6: O mercado alternativo de turismo 
Fonte: Adaptado a partir de Strasdas (2001 apud  WOOD, 2002, p. 11) 

 

A partir disso, Pires (2002, p. 139, grifos do autor) afirma que se tem uma variedade 

de tipos alternativos de turismo que evidenciam alternativas turísticas ao turismo 

convencional, como turismo participativo, turismo responsável, turismo suave/brando, 

turismo ambiental, turismo sustentável, turismo ecológico, turismo baseado na natureza, 

ecoturismo e turismo rural. Desse modo, salienta que o ecoturismo  

 
[...] surge e se impõe como uma ‘rotulação’ ampla e indiscriminadamente utilizada 
para representar um conjunto variado e não bem definido de atividades e atitudes no 
campo das viagens turísticas, que se posicionam na interface turismo-ambiente, este 
último compreendo especialmente ambientes naturais pouco alterados e culturas 
autóctones presentes em seu entorno.  

 

 Serrano (2000b, p. 208, grifo do autor) detecta uma pluralidade de termos e conceitos 

tratados sobre o turismo em áreas naturais, o que sugere que o ecoturismo seja 

 
[...] uma idéia ‘guarda-chuva’, pois envolve uma multiplicidade de atividades como 
trekking, hiking, escaladas, rappel, espeleologia, mountain biking, cavalgadas, 
mergulho, rafting, floating, cayaking, vela, vôo livre, paragliding, balonismo, 
estudos do meio, safári fotográfico, observação de fauna e flora, pesca (catch-
release), turismo esotérico e turismo rural [...]. 

 

 Diante dessa diversidade de termos e de atividades que o ecoturismo concentra, 

Fennell e Eagles (1990 apud FENNELL, 2002) elaboraram um espectro da atividade turística, 

conforme mostra a figura 7, com a intenção de estabelecer diferenças potenciais entre as 

atividades desenvolvidas em meio a natureza, tais como viagem de aventura, ecoturismo e 

turismo de massa.  
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Figura 7: Espectro da atividade turística 
Fonte: Fennell e Eagles (1990 apud  FENNELL, 2002, p. 62) 

 

Nesse caso, Fennell (1999, p. 61) sugere que “[...] a preparação e o treinamento, os 

resultados e riscos conhecidos/desconhecidos, a certeza e a segurança são variáveis que 

podem ser usadas para diferenciar essas formas de turismo”, assim como, esses “[...] três tipos 

de atividades não são mutuamente excludentes; o ecoturismo pode compartilhar alguns 

elementos das outras duas experiências e permanecer distinto do turismo de massa e do 

turismo de aventura”. 

A partir disso, Ramos (2005) adaptou e completou esse espectro, conforme mostra a 

figura 8, estabelecendo as distinções entre o turismo na natureza7, o ecoturismo8 e o turismo 

de aventura9, e ressaltou que para a identificação e a classificação de qualquer uma das 

atividades supracitadas é necessário analisá-las de acordo com o contexto em que 

determinadas atividades estão inseridas. Esses contextos estão relacionados tanto ao 

planejamento quanto a logística operacional da viagem ou de determinada atividade.  

Além desses contextos, Ramos (2005, p. 475) explicita que “quanto menos intensa no 

sentido de esforço e mais educativa no sentido de interpretação do ambiente visitado, mais 

próxima a atividade estará do ecoturismo”, bem como, “[...] quanto mais imersiva, incerta, de 

risco e com o componente de ‘adrenalina’, mais próxima essa atividade estará dos elementos 

que definem a aventura”. Também destaca que “[...] quanto menor a logística somada à menor 

habilidade específica requerida e menor a necessidade de segurança da atividade, mais 

próxima estará do turismo na natureza, em que os clientes terão baixo compromisso com as 

atividades e as questões ambientais”.  

                                                           
7 Para uma maior compreensão dessa temática sugere-se a obra de MCKERCHER, Bob. Turismo de natureza: 
planejamento e sustentabilidade. São Paulo: Contexto, 2002. 
8 Para uma maior compreensão dessa temática sugere-se a obra de PIRES, Paulo dos Santos. As dimensões do 
ecoturismo. São Paulo: Editora SENAC, 2002.   
9 Para uma maior compreensão dessa temática sugere-se a obra de SWARBROOKE, John et al. Turismo de 
aventura: conceitos e estudos de caso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
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Para finalizar, o autor (Ibid.) evidencia que ao observar-se o espectro da direita para a 

esquerda evolui-se no desenvolvimento da educação ambiental, o que aproximará a atividade 

do ecoturismo, assim como, será mais elevado o risco e as habilidades específicas e, 

juntamente com a incerteza, aproximará a atividade do turismo de aventura. Lembrando que 

essas classificações podem e devem ser observadas de forma não excludente. 

 

Figura 8 – A velha-nova concepção – mercado mutante 
Fonte: Ramos (2005, p. 475) 

 

Apesar dessa diversidade de atividades e dessas variações de termos cabe ressaltar, 

conforme Serrano (2000b, p. 209) evidencia, que o ecoturismo enquanto prática alternativa de 

turismo, surge “[...] no contexto das transformações mais gerais da sociedade ocidental que 

tem sido identificadas como a passagem da modernidade à pós-modernidade”, o que revela 

um contexto sócio cultural que diferencia as viagens à natureza do ecoturismo, enquanto um 

desdobramento do ambientalismo e um segmento de mercado. Em complemento Pires (2002) 

cita que o ecoturismo passa a ser idealizado como sustentável com base em princípios 

ambientalistas, sendo fomentador de práticas de cunho ambientalista. 

Portanto, a partir dos referenciais expostos tem-se a intrínseca relação e uma não 

consensual delimitação que varia de caso para caso, de tipologias de atividades e de seus 

conteúdos entre o turismo de natureza, o ecoturismo e o turismo de aventura. Constatando-se 

assim, a interface turismo-ambiente evidenciada por Pires e a idéia guarda-chuva de Serrano, 
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o que sugere que os ambientes e as atividades relacionadas a natureza ou a aventura 

configuram, possivelmente, as características relacionadas a um contexto de ecoturismo. 

Para tanto, com o intuito de estabelecer uma melhor compreensão acerca da temática 

de ecoturismo será realizado uma breve apresentação de suas referências conceituais, assim 

cabe salientar que o mesmo começou a ser conceituado10 por Ceballos-Lascuráin (1987 apud 

PIRES, 1998, p. 79) como uma  

 
[...] viagem a áreas naturais que se encontram relativamente sem distúrbios ou 
contaminação com o objetivo específico de estudar, admirar e desfrutar a paisagem 
juntamente com suas plantas e animais silvestres, assim como qualquer manifestação 
cultural (passada ou presente) que ocorra nestas áreas. 

 

Esse mesmo autor aperfeiçoou tal conceito afirmando que 

 
o ecoturismo é uma forma de ecodesenvolvimento que representa um meio prático e 
efetivo de atrair melhorias sociais e econômicas para todos os países, e é um 
poderoso instrumento para a conservação das heranças naturais e culturais pelo 
mundo (1991 apud  PIRES, 1998, p. 79). 

 

A partir desses conceitos já tem-se a possibilidade de identificar algumas 

características que compõe o ecoturismo mas, na intenção de realizar uma abordagem mais 

ampla, Fennell (2002, p. 52-53) também corrobora definindo ecoturismo como 

 
[...] uma forma sustentável de turismo baseado nos recursos naturais, que focaliza 
principalmente a experiência e o aprendizado sobre a natureza; é gerido eticamente 
para manter um baixo impacto, é não predatório e localmente orientado (controle, 
benefícios e escala). Ocorre tipicamente em áreas naturais, e deve contribuir para a 
conservação ou preservação destas. 

 

Wood (2002, p. 07, 10, tradução nossa) caracteriza o  ecoturismo como “[...] um 

crescente nicho de mercado no maior setor de viagens, com o potencial de ser uma importante 

ferramenta no desenvolvimento sustentável”. Além disso, define o ecoturismo por meio de 

seus resultados para o desenvolvimento sustentável, que são a “conservação de áreas naturais, 

a educação dos visitantes sobre a sustentabilidade e o benefício da população local” e, 

conclui, ao evidenciar que o ecoturismo apresenta como componentes 

 
 A contribuição para a conservação da biodiversidade; 
 A manutenção do bem estar da população local; 

                                                           
10 Segundo o próprio Ceballos-Lascuráin o termo ecoturismo seria uma forma mais simples de se dizer turismo 
ecológico, significando que os termos são sinônimos (depoimento cedido em setembro de 1996 em 
Florianópolis/SC a Paulo dos Santos Pires (2002). 
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 A inclusão de uma interpretação / conhecimento pela experiência; 
 O envolvimento de ações responsáveis pela parte dos turistas e pelo setor 

turístico; 
 O desenvolvimento, principalmente, por pequenas empresas com pequenos 

grupos; 
 A requisição de baixa possibilidade de consumo de recursos não renováveis; 
 A ênfase na participação local, posse e oportunidade de negócios, 

particularmente para a população rural.  
 

A Sociedade Internacional de Ecoturismo – TIES (2004, tradução nossa) define 

ecoturismo como uma “viagem responsável para áreas naturais que conserva o ambiente e 

promove o bem-estar da população local” e, além disso, deve seguir os seguintes princípios 

 
 Minimizar impactos; 
 Construir a consciência e o respeito ambiental e cultural; 
 Proporcionar experiência positiva para visitantes e anfitriões; 
 Proporcionar benefícios financeiros diretos para a conservação; 
 Proporcionar benefícios financeiros e empregabilidade para a população local; 
 Elevar a sensibilidade dos países anfitriões para a situação política, ambiental e 

social; 
 Apoiar internacionalmente os direitos humanos e os contratos de trabalho.  

 

Já no Brasil, as discussões oficiais e governamentais sobre ecoturismo são iniciadas 

em 1985, mas é em 1987 que é criado o Projeto de Turismo Ecológico com o objetivo de 

ordenar e compreender o segmento e as atividades do mesmo. Somente em 1994, após 

estudos e análises de um Grupo de Trabalho Interministerial (Ministério da Indústria, do 

Comércio e do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal), foi 

produzido o documento intitulado ‘Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo’ 

(BARROS II; LA PENHA, 1994, p. 10) que pretendia  

 
[...] nortear o desenvolvimento regional do ecoturismo e servir de base para uma 
Política Nacional de Ecoturismo, que assegure 
 À comunidade: melhores condições de vida e reais benefícios; 
 Ao meio ambiente: uma poderosa ferramenta que valorize os recursos naturais; 
 À nação: uma fonte de riqueza, divisas e geração de empregos; 
 Ao mundo: a oportunidade de conhecer e utilizar o patrimônio natural dos 

ecossistemas onde convergem a economia e a ecologia, para o conhecimento e 
uso das gerações futuras. 

 

Esse mesmo grupo, por meio do mesmo documento definiu ecoturismo como 

 
[...] um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 
consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-
estar das populações envolvidas (Ibid., p. 19). 
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Essa definição é utilizada praticamente por todos os setores do turismo nacional e será 

utilizada também nessa pesquisa, como definição e conceito base, por entender-se que a 

mesma sintetiza os princípios, os valores e as características desse tipo de viagem. Mas, cabe 

também ressaltar, que Mowforth (1993 apud PIRES, 2002, p. 158), infere que para uma 

atividade ser considerada ecoturismo é necessário atentar-se a alguns critérios como  

 
 a sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica; 
 aspecto educativo; 
 a participação da comunidade local. 

 

Assim como, Wearing e Neil (2001) evidenciam enquanto elementos fundamentais 

para o ecoturismo a determinação que as áreas sejam naturais, relativamente tranqüilas ou 

protegidas, que esteja baseado na natureza, que induza a conservação e que tenha um papel 

educativo.  

 A partir das exposições clarificam-se algumas das características, dos componentes e 

dos princípios que estão compreendidos no termo e na atividade de ecoturismo, podendo ser 

sintetizados como a sustentabilidade, a educação, o envolvimento com a comunidade local e o 

apoio à conservação ambiental. Mas, apesar dos conceitos abarcarem os princípios para o 

desenvolvimento sustentável do ecoturismo, é notável como em outras atividades humanas 

realizadas em ambientes naturais, a geração dos impactos, principalmente, os negativos dessa 

atividade.  

 Apesar de todas as relações inerentes ao ecoturismo e mesmo não sendo uma temática 

tão bem delimitada, tenta-se compreendê-lo por meio de seus princípios e por meio de 

algumas de suas características, diferenciando-se assim, dos demais tipos de turismo 

realizados na natureza. 

 Serrano (2000b) entre outros autores, como por exemplo Soldatelli (2005) e Pires 

(2006), reconhece que o ecoturismo produz impactos com diversas características e por vezes 

em sentidos contraditórios, e que para cada impacto positivo identifica-se um negativo, 

conforme apresentado no quadro 1.  

 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 
Geração de emprego, renda e estímulo ao 
desenvolvimento econômico em vários níveis 
(local, regional, estadual, nacional); 

Aumento do custo de vida, supervalorização dos 
bens imobiliários e conseqüente perda da 
propriedade de terras, habitações e meios de 
produção por parte das populações locais; 
Substituição de ocupações tradicionais por 
subempregos; Geração de fluxos migratórios para 
áreas de concentração turística;  
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Estímulo à comercialização de produtos locais de 
qualidade; 

Incremento do consumo de recursos naturais, 
podendo levar ao seu esgotamento; Estímulo ao 
consumo de suvenires produzidos a partir de 
elementos naturais raros;  

Fixação das populações locais graças à geração de 
emprego e renda; 

Adensamentos urbanos não planejados e 
favelização; 

Possibilidade de melhoria de equipamentos 
urbanos e de infra-estrutura (viária, sanitária, 
médica, de abastecimento e de comunicações); 

Aumento do consumo de combustíveis para os 
deslocamentos; Poluição do ar, visual e dos 
recursos hídricos; Aumento da produção de lixo e 
detritos nas localidades receptoras; 

Ampliação dos investimentos voltados à proteção 
de áreas naturais e bens culturais; 

Alteração de ecossistemas naturais devido à 
introdução de espécies exóticas de animais e 
plantas; 

Sensibilização de turistas e populações locais para 
a proteção do ambiente, do patrimônio histórico e 
de valores culturais; 

 

Melhoria do nível sociocultural das populações 
locais; e 

Perda de valores tradicionais em conseqüência da 
homogeneização das culturas; 

Intercâmbio de idéias, costumes e estilos de vida. Perda de valores tradicionais em conseqüência da 
homogeneização das culturas; 

 

Quadro 1 – Possibilidades de impactos positivos e negativos do ecoturismo em áreas naturais 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Serrano (2000b, p. 216-217) 

 

Em uma breve análise sobre o evidenciado por Serrano (2000b) observa-se que a partir 

de cada  impacto negativo proporcionado no ambiente é que podem surgir outros impactos 

positivos, que são tidos como a solução para o problema dos impactos negativos. Percebe-se 

também, que contraditoriamente à idéia apresentada, alguns impactos positivos não geram 

outros negativos como no caso da sensibilização de turistas e populações locais quanto a 

proteção do meio ambiente, onde vê-se que o mesmo pode ser tido como solução aos 

impactos negativos. O mesmo caso pode ser evidenciado quando a autora trabalha com os 

impactos positivos e negativos ocasionados em unidades de conservação, conforme 

apresentado no quadro 2.  

 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 
Sustentação econômica da unidade de 
conservação; 

 

Integração da unidade de conservação com as 
populações locais; 

Necessidade de “sacrifício” de áreas para 
instalação de infra-estrutura; 

Circulação de informações sobre o meio 
ambiente; 

 

Aumento da oferta de atividades de lazer e 
recreação; 

Pisoteamento, compactação, erosão e abertura de 
atalhos em trilhas; Depredação da infra-estrutura e 
de atrativos e elementos naturais; Estresse e 
desaparecimento da fauna em razão da presença 
humana; Aumento e/ou deposição inadequada do 
lixo; Aumento do risco de incêndios; Necessidade 
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de “sacrifício” de áreas para instalação de infra-
estrutura; 

Ampliação da capacidade de fiscalização;  
Controle sobre grupos organizados; e  
Divulgação da unidade de conservação Pisoteamento, compactação, erosão e abertura de 

atalhos em trilhas; Depredação da infra-estrutura e 
de atrativos e elementos naturais; Estresse e 
desaparecimento da fauna em razão da presença 
humana; Aumento e/ou deposição inadequada do 
lixo; Aumento do risco de incêndios; 

 

Quadro 2 - Possibilidades de impactos positivos e negativos do ecoturismo em unidades de 
conservação 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Serrano (2000b, p. 217-218) 
 

 O que se tem dito sobre a atividade ecoturística, conforme relembra Wood (2002, 

tradução nossa), é que muitas viagens e outros negócios turísticos têm sido 

convencionalmente utilizados com o termo ‘ecoturismo’ na literatura e alguns governos tem 

promovido destinações sem tentar implementar os princípios básicos do ecoturismo, como 

apresentado anteriormente. 

 Nesse mesmo sentido, o governo brasileiro por meio do documento ‘Diretrizes para 

uma Política Nacional de Ecoturismo’ evidenciou que a atividade desenvolvida no Brasil, 

ainda está desordenada e tem sido impulsionada por oportunidades mercadológicas, o que não 

ocasiona benefícios sócio-econômicos e ambientais, comprometendo o conceito e a qualidade 

do produto ecoturístico (BARROS II, LA PENHA, 1994). 

 Desse modo, esse documento (BARROS II; LA PENHA, 1994, p. 21) estabelece 

ações com suas devidas estratégias de execução, para que atenda aos seguintes objetivos 

básicos propostos 

 
 compatibilizar as atividades de ecoturismo com a conservação de áreas naturais; 
 fortalecer a cooperação interinstitucional; 
 possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor; 
 promover e estimular a capacitação de recursos humanos para o ecoturismo; 
 promover, incentivar e estimular a criação e melhoria da infra-estrutura para a 

atividade de ecoturismo; 
 promover o aproveitamento do ecoturismo como veículo de educação 

ambiental. 
 

De acordo esses objetivos, observa-se que o último item está relacionado ao 

aproveitamento do ecoturismo como veículo da educação ambiental, ou subjetivamente 

entendido como a utilização da educação ambiental como ferramenta de desenvolvimento do 

ecoturismo. Isso se dá, pois entende-se que o grupo interministerial identificou os problemas 
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do desenvolvimento do ecoturismo, conforme mostra o anexo A, onde evidenciou-se a partir 

da premissa de que essa atividade está desorganizada e desarticulada, a problemática do 

comportamento inadequado do turista, o que tem causado inúmeros outros impactos 

negativos. 

 Dentre as ações e estratégias propostas pelo documento (conforme mostra o anexo B) 

para a solução dos problemas identificados, está a ação nº08 nomeada de ‘Conscientização e 

informação ao turista’ (anexo C), que tem por objetivo “divulgar aos turistas atividades 

inerentes ao produto ecoturístico e orientar a conduta adequada nas áreas visitadas” 

(BARROS II; LA PENHA, 1994, p. 30). O desenvolvimento dessa ação, de modo geral, 

passaria a informar melhor o turista sobre os produtos e ou destinos relacionados ao 

ecoturismo, assim como, orientá-los sobre as condutas, os comportamentos e os hábitos e 

atitudes ambientais em pról da conservação dos ambientes visitados, tentando-se minimizar os 

impactos nocivos causados.  

Essa ação ao se referir especificamente a educação ambiental, propõe a estratégia de 

“apoiar programas de educação ambiental formal, em todos os níveis, de maneira 

interdisciplinar” (Ibid., p. 30). Porém, ressalta-se que o ecoturismo é desenvolvido e realizado 

em áreas supostamente naturais, que compreendem espaços diferenciados dos espaços da 

educação ambiental formal (escola). Nesse caso, é necessário desenvolver-se a educação 

ambiental nos espaços destinados ao desenvolvimento das atividades de ecoturismo, ao ar 

livre, constatando-se um educação ambiental não formal (melhor delimitada adiante).  

Diante do exposto, acredita-se que essa ação governamental está dissociada das 

definições e dos conceitos de ecoturismo em relação ao desenvolvimento da educação 

ambiental na atividade. Com isso, questiona-se a efetiva aplicação da educação ambiental no 

ecoturismo, afinal, se uma prática genuinamente ecoturística necessita do desenvolvimento de 

seu componente educacional, como é possível constatar seu desenvolvimento por meio da 

política que norteia a atividade no país? 

 Acredita-se também que uma forma de potencializar a sustentabilidade na atividade 

ecoturística é recorrer a educação ambiental apesar desta prática ser vislumbrada ainda como 

uma questão bastante ideológica e conceitual, ao invés de ser incorporada como um 

instrumento à ação do planejamento ecoturístico sendo capaz de elucidar valores e atitudes 

comportamentais, comprometidas efetivamente com a conservação do meio ambiente natural. 

 Na tentativa de descortinar a visão parcial e lacunar que existe no mercado 

ecoturístico, Ruschmann (1995) relatou por meio de um estudo algumas das características do 

perfil dos clientes e das agências e operadoras de ecoturismo em nível nacional. Após um 



 49

intervalo de sete anos, Ruschmann (2002) analisou e avaliou novamente as características do 

mercado ecoturístico evidenciando uma pequena melhora na definição desse mercado, o que 

possibilitou identificar um mercado um pouco mais sério, competitivo e profissionalizado, 

possuindo turistas mais condizentes da importância da conservação ambiental e cultural11. 

Atualmente, ainda pode-se afirmar que as dimensões do mercado ecoturístico ainda são pouco 

conhecidas e pouco delimitadas. 

Apesar dessa falta de delimitação e compreensão do mercado ecoturístico, Pires 

(1998) afirma que uma experiência verdadeiramente ecoturística além de necessitar do meio 

ambiente natural como cenário, dos atrativos naturais e também culturais, depende do 

comprometimento com o manejo, com a conservação e com a sustentabilidade dos espaços 

promovidos por meio da efetiva participação de comunidades locais e da difusão de uma 

consciência ecológica proporcionada pela educação ambiental. Nesse sentido, Ruschmann 

(2002, p. 133) corrobora enfatizando que ainda se busca um verdadeiro turismo ecológico, 

entendido por ela como “[...] aquele que permite a apreciação e o estudo da natureza e suas 

singularidades, sem comprometer a originalidade e autenticidade dos meios visitados”.  

Para tanto, acredita-se que a evidência das relações supracitadas em uma atividade ou 

mesmo em um destino de ecoturismo só possa ser alcançada por meio de ações e estratégias 

devidamente vinculadas ao um processo de planejamento da atividade, mas contudo, também 

é necessário estimular ações governamentais a fim de direcionar políticas públicas para seu 

desenvolvimento. 

 Assim, Salvatti (2003, p. 34) entende o planejamento “[...] como a definição de 

estratégias e meios para sair de uma situação atual visando alcançar uma situação futura 

desejada”. A partir disso, acredita-se que tratar do planejamento do ecoturismo, é incorporar a 

essa idéia os componentes de sustentabilidade, de educação ambiental e o envolvimento 

comunitário, para que possa-se sair da realidade de uma atividade impactante e de uma 

degradação ambiental para tornar-se, possivelmente, uma atividade e ou destino específico de 

ecoturismo, ou mesmo nas interfaces com o meio natural e com uma gama variada de 

atividades relacionadas aos esportes. 

Salvatti (2003, p. 34; 47) também coloca que o planejamento é “[...] um processo 

dinâmico e contínuo de definição de objetivos, metas e ações de forma integrada entre os 

diversos agentes sociais de interesse”. Completa ainda que o planejamento do ecoturismo 

“[...] deve ser apoiado em atividades que resultem no conhecimento das necessidades e 

                                                           
11 Para uma visão mais detida sobre o estudo ver Ruschmann (1995; 2002). 
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expectativas dos atores sociais, do efetivo potencial ecoturístico em termos atrativos, 

financeiros e de mercado e dos benefícios para a conservação e para as comunidades locais”. 

Assim, sugere-se uma reflexão sobre as possíveis condições de que se o ecoturismo é 

apropriado ao local, das potenciais e efetivas vantagens para a conservação da natureza e 

também das necessidades e das expectativas dos atores sociais envolvidos. 

 Desse modo, tenta-se reunir essas reflexões, conforme mostra a figura 9, no 

estabelecimento de um diálogo exatamente entre os envolvidos no processo planejamento do 

ecoturismo. Segundo Salvatti (2003), isso possibilitará as definições das etapas desse 

processo, mostradas conforme a figura 10. Sucintamente, a primeira etapa – análise da 

situação – compreende o conhecimento da realidade e deve ser enfocada de modo a integrar 

os âmbitos políticos, sociais, econômicos e ambientais (o que pode ser comparado com uma 

análise sobre os critérios da sustentabilidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Identificando as diferentes necessidades e interesses 
Fonte: Salvatti (2003,  p. 50) 

 

Tendo-se a realidade em mãos é possível determinar os objetivos e as metas a serem 

alcançadas, bem como, o tempo necessário para isso. Posteriormente, decide-se as maneiras 

que serão adotadas para o alcance dos objetivos propostos, podendo estar pautada por ações, 

planos e programas. Por fim, deve-se avaliar o todo proposto e executado com a intenção de 

evidenciar os aspectos positivos e negativos de cada etapa, bem como, de verificar os 
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resultados efetivamente alcançados e os que ainda estão por vir. Nesse momento, também é 

possível refletir e repensar sobre os objetivos, as ações e sobre todo o processo de 

planejamento no intuito de se replanejar esse processo (Ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Quatro passos no processo de planejamento do ecoturismo 
Fonte: Salvatti (2003,  p. 46) 

 

 Diante dessa caracterização de um suposto processo de planejamento do ecoturismo, 

cabe salientar que o governo federal, juntamente com outras instituições, identificou em 2001 

os conjuntos de unidades territoriais com recursos naturais e culturais de significativa 

expressão e potencial para a elaboração de produtos ecoturísticos qualificados, o qual 

denominou de Projeto Pólos de Desenvolvimento do Ecoturismo no Brasil (MAGALHÃES, 

2001a). O programa tinha por objetivo  

 
[...] identificar as localidades brasileiras onde a prática do ecoturismo já vinha 
ocorrendo com algum sucesso e fazer um levantamento das características, das 
potencialidades e das condições de infra-estrutura nos locais onde o ecoturismo se 
apresentava como uma nova alternativa de desenvolvimento (MAGALHÃES, 
2001b, p. 65).  

 

 Essa identificação promoveria condições para que o país alcançasse, por intermédio de 

planejamento e ações conscientes, a condição de um dos principais destinos de ecoturismo do 

mundo (MELLES, 2001). 
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 O Projeto Pólos de Ecoturismo do Brasil compreende os pólos como as “[...] áreas 

onde as atividades ecoturísticas já vêm sendo desenvolvidas com sucesso, sendo promovidas 

por um número variável de agentes, ou locais com condições naturais especiais mas poucas 

atividades devido à falta de infra-estrutura e de organização” (MAGALHÃES, 2001a, p. 68). 

O Projeto esclarece ainda que  

 
para ser considerado como pólo é necessária a existência de um pacto de interesse e 
intenções que resulte em um modelo de gestão específica para estas localidades e na 
oferta de determinados produtos a um público que, passando a aceitá-los, 
estabelecerá a prática do ecoturismo no território em questão (Ibid., p. 68-69). 

 

 A realização do Projeto Pólos de Ecoturismo iniciou-se em 1997, quando a Embratur 

(Instituto Brasileiro de Turismo) e o IEB (Instituto de Ecoturismo do Brasil) estabeleceram 

parceria e definiram uma equipe multidisciplinar para atuar e identificar os pólos nas regiões 

brasileiras. No intuito de desenvolver um programa que pudesse contribuir para a formação de 

uma rede sistêmica do ecoturismo; facilitar a interação dos agentes públicos e privados que 

atuam no setor; estimular novos negócios; promover a capacitação de recursos humanos; e 

difundir conhecimentos que possibilitem a conscientização ambiental, organizou-se as fases 

de desenvolvimento do programa (Ibid.). 

 Na primeira fase, caracterizada como conceituação, vislumbrou-se o cenário dos 

possíveis pólos e das possíveis atividades de ecoturismo desenvolvidas. Também identificou-

se as unidades de conservação existentes em cada um dos pólos, bem como, efetivou-se 

contato com as autoridades locais, com isso, elaborou-se e definiu-se o roteiro de visitas para 

a fase seguinte, o levantamento (Ibid.). 

 Na fase de levantamento, coletou-se dados referentes aos aspectos, ambientais, sócio-

econômicos, infra-estruturais, turísticos, legais e políticos. Com o processamento desses 

dados, iniciou-se a terceira fase e elaborou-se um diagnóstico sobre a situação dos locais 

pesquisados (Ibid.). 

 Dessa situação, resultou-se a fase das proposições que de modo geral recomendou aos 

estados e municípios a 

- implementação de uma política de desenvolvimento sustentado que seja norteada pela e 

para o ecoturismo; 

- instalação de Comitês em cada pólo para a gestão dessa política; 
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- atuação nos principais desafios apontados pelos estudos de campo e diagnósticos 

realizados (vias de acesso; orientação e oferta dos produtos turísticos; e sinalização) 

(Ibid.). 

Diante dessas propostas sugeriu-se a utilização de uma matriz de avaliação, expressa 

graficamente e interpretada qualitativamente, sendo pautada pela atribuição de pesos relativos 

aos elementos territoriais que compõem o pólo e as atividades ecoturísticas, como forma de 

auxiliar o comitê gestor a efetuar o monitoramento e a planejar as ações propostas aos 

aspectos turísticos do pólo. Sugeriu-se ainda a criação de um centro de interpretação 

ambiental e de informações aos visitantes como forma de estruturar o processo de 

implantação do pólo (Ibid.).  

Diante disso, acredita-se ainda que seja necessário inserir a educação ambiental nesse 

processo de planejamento do ecoturismo para possa permear todas as etapas do planejamento 

e auxilie, de acordo com suas possibilidades, o alcance dos objetivos de sensibilização da 

sociedade, bem como, de conservação da natureza. 
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3 AS BASES CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

3.1 Concepções sobre educação  

 

Para que possa-se definir as bases que compõe a educação ambiental é preciso atenta-

se para o fato da mesma constituir-se como um prolongamento ou mesmo como uma vertente 

da educação em si, assim sendo, primeiramente pretende-se delimitar as concepções da 

educação. 

A educação se faz como uma ferramenta, meio ou fim, indispensável à sociedade na 

construção de seus ideais de paz, de liberdade e de justiça social, assim como também, no seu 

contínuo desenvolvimento para atingir-se altos níveis de cultura. (PELICIONI, 2004b; 

TRIGO, 2002). 

Porém, como já salientava Durkheim (1978, p, 41) a educação tem sido realizada de 

modo amplo para demonstrar o exercício dos homens acerca de suas vontades e inteligências 

para com os outros homens, ou seja, salientava que em cada sociedade havia uma determinada 

forma ou um momento para se desenvolver a educação, e a entendia como  

 
a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se encontrem 
ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver, na 
criança, centro número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 
sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança, 
particularmente, se destine. 

 

Ao mesmo tempo, o autor (Ibid., p. 41-42) via que o ser humano era composto por 

dois seres, o ser individual “[...] constituído de todos os estados mentais que não se 

relacionam senão conosco mesmo e com os acontecimentos de nossa vida pessoal”. E o ser 

social constituído por “[...] um sistema de idéias, sentimentos e hábitos, que exprimem em 

nós, não a nossa individualidade, mas o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte; 

tais são as crenças religiosas, as crenças e as práticas morais, as tradições nacionais ou 

profissionais, as opiniões coletivas de toda espécie”, assim sendo, este constituiria a finalidade 

essencial da educação.  

 As idéias de Durkheim (1978) sugerem uma educação voltada à ação do adulto  sobre 

o indivíduo, entendendo-o como uma ‘tábua rasa’ que ao surgir herda sua natureza de 

indivíduo, mas ainda assim, necessita da ação social para que se construa enquanto ser 

individual e social. O autor (Ibid., p. 81) lembra também que “o homem que a educação deve 
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realizar, em cada um de nós, não é o homem que a natureza fez, mas o homem que a 

sociedade quer que ele seja [...]”. 

 Trigo (2002) aponta que a educação relaciona-se aos problemas sociais, culturais, 

políticos e comportamentais, tendo manifestado-se durante o seu curso de diferentes maneiras, 

mas sempre voltada à condição de melhoria da vida humana. 

 Conforme Freire (1980, p. 25) já salientava, a educação “[...] é um ato de 

conhecimento, uma aproximação crítica  da realidade”. O autor caracteriza que o ser humano 

é tido como sujeito da educação e, por isso, reflete criticamente sobre o ambiente concreto e 

sobre a realidade que o cerca, tornando-se consciente e comprometido, sendo capaz de intervir 

e transformar o mundo.  

 Mas, essa aproximação da realidade / mundo em um primeiro momento traduz-se 

numa posição ingênua e espontânea, sendo necessário que  

 
ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma 
esfera critica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem 
assume uma posição epistemológica. A conscientização é, nesse sentido, um teste de 
realidade. Quanto mais conscientização mais se “des-vela” a realidade, mais se 
penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 
analisado. [...] A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o 
ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, um modo 
de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens (FREIRE, 1980, p. 26). 

 

O autor (Ibid., p. 26-27) acrescenta ainda que “a conscientização não está baseada 

sobre a consciência, de um lado, e o mundo de outro; por outra parte não pretende uma 

separação. Ao contrário, está baseada na relação consciência-mundo”. Ou como explica 

Guimarães (2005, p. 194) é a “[...] consciência em ação – conscientização”, um processo 

individual em que não dissocia-se a razão e a emoção, a teoria e a prática e a reflexão e a 

ação, no sentido de compreender as realidades do mundo, e de se transformar, transformando-

se assim, a sociedade. 

Dessa forma, Delors et al (2002, p. 47) chamam a atenção para que “a compreensão 

deste mundo, passa evidentemente, pela compreensão das relações que ligam o ser humano ao 

seu meio ambiente”, dessa forma, a educação procura tornar os indivíduos conscientes de si 

mesmos e dos outros, bem como de suas raízes culturais para que se respeite as outras 

culturas, evidenciando assim, a responsabilidade solidária e ética dos valores iminentes à 

cultura humana. 

Em complemento, Loureiro (2004, p. 16) cita que  
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a educação não é o único, mas certamente é um dos meios de atuação pelos quais 
nos realizamos como seres em sociedade – ao propiciarmos vivências de percepção 
sensível e tomarmos ciência das condições materiais de existência; ao exercitarmos 
nossa capacidade de definirmos conjuntamente os melhores caminhos para a 
sustentabilidade da vida; e ao favorecermos a produção de novos conhecimentos que 
nos permitam refletir criticamente sobre o que fazemos no cotidiano. 

  

Direcionando-se para o foco dessa pesquisa Taglieber (2003) coloca que a relação 

humana entre sociedade e natureza faz parte da educação na formação da cidadania. Essa 

educação localizada na inter-relação entre sociedade, educação e natureza é denominada de 

educação ambiental, e caracteriza-se como um fenômeno social que iniciou-se a mais de trinta 

anos, portanto, não sendo algo novo. 

 

 

3.2 Evolução da educação ambiental 

 

Leonardi (1999) pautada nos ideais de Rousseau e Freinet, ressalta que a educação 

para e com o meio ambiente, não é nova e inicia-se a partir do século XVIII quando insistia-se 

na eficácia do meio ambiente como uma estratégia de aprendizagem, onde via-se a natureza 

diferentemente de algo a ser conquistado e dominado. Isso justifica o porquê as histórias de 

meio ambiente e educação ambiental se articulam e por vezes se confundem, e têm nas 

Conferências e nos eventos mundiais suas inter-relações. Serrano (2000b, p. 211) corrobora 

com essa exposição quando cita que  

 
o contexto do surgimento dessas práticas é o mesmo daquele onde se originou a 
idéia de desenvolvimento sustentável, como um dos desdobramentos das discussões 
sobre os rumos da apropriação dos recursos naturais nos moldes praticados na 
sociedade urbano-industrial, estabelecidas a partir da década de 1960. 

  

Cabe nesse momento, um destaque aos principais eventos relacionados, direta ou 

indiretamente, a educação ambiental em ordem mundial. O primeiro deles a ser destacado é a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano realizada em 1972 em 

Estocolmo, que segundo Dias (2000) e Diaz (2002), fez uma profunda reflexão sobre as 

causas dos problemas ambientais e evidenciou a importância da educação ambiental ao 

referenciar a responsabilidade do ser humano sobre esses problemas, recomendando assim, o 

estabelecimento de um Programa Internacional de Educação Ambiental. 

Esse Programa estabeleceu-se a partir do Encontro Internacional de Educação 

Ambiental promovido em Belgrado (1975), que formulou os princípios e as orientações para 
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um efetivo Programa Internacional de Educação Ambiental. Desse evento resultou ainda a 

Carta de Belgrado que recomendava que os recursos fossem utilizados em benefício de toda 

humanidade, proporcionando a todos um aumento na qualidade de vida (Ibid.). 

Posteriormente, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental ocorrida 

em Tbilisi (1977) , tornou-se referência internacional para o desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental, pois contribuiu para a definição de seus princípios, objetivos e 

características. Após dez anos, em 1987, realizou-se em Moscou, o Congresso Internacional 

de Educação e Formação Ambiental com o objetivo de retomar as discussões sobre os ainda 

insistentes e crescentes problemas ambientais, assim como, de analisar os sucessos e as 

dificuldades dos países no desenvolvimento da educação ambiental (Ibid.). 

Já em 1992 há a realização da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento no Rio de Janeiro que propôs uma estratégia global, a chamada Agenda 21, 

como instrumentalização de uma política ambiental, relacionada a educação ambiental e a 

capacitação com os problemas mais urgentes do desenvolvimento humano, no qual 

vislumbra-se a importância de uma mudança nos hábitos e comportamentos dos seres 

humanos (Ibid.). Outro resultado a se destacar é o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global que reconheceu o importante papel da 

educação ambiental na formação de valores e na ação social, assim como, também delimitou 

seus princípios e seu plano de ação (VIEZZER; OVALLES, 1994).  

Após isso, realizou-se em 1997 em Thessaloniki a Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, que 

mais uma vez alertou para a necessidade da realização de ações de educação ambiental na 

defesa do meio ambiente (CASCINO, 2003). 

Por fim, em continuidade a Conferência de 92 (RIO-92) realizou-se em 2002 em 

Johannesburg a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como 

RIO+10, tinha por propósito a obtenção de criar um efetivo plano de ação para a contenção 

dos diversos problemas ambientais de caráter global e associados ao processo de globalização 

(DINIZ, 2002). 

Em relação ao Brasil a educação ambiental surge antes mesmo de sua 

institucionalização com o movimento preservacionista / conservacionista no início dos anos 

70 e, concomitantemente, a sua institucionalização vem logo em seguida em 1973 com a 

criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) que evidencia a educação como 

forma de garantir o uso adequado dos recursos naturais (ProNEA, 2005). 
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Em 1981 é estabelecida a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que coloca a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino, assim como, em 1988 a Constituição 

Federal também evidencia essa tendência. Já em 1991, duas instâncias foram criadas para 

cuidar desse assunto, o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) – que em 1993 se transformaria em Coordenação Geral de 

Educação Ambiental – e a Divisão de Educação Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Em 1992 foi criado o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e, em seguida, o IBAMA cria os Núcleos de Educação Ambiental 

para que pudesse operacionalizar as ações educativas no processo de gestão ambiental (Ibid.). 

Em 1994 foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) que 

responsabilizava-se pelas ações voltadas ao sistema de ensino e à gestão ambiental. Já em 

1999 é então aprovada a lei nº9.795 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), que passaria a constituir um importante marco da educação ambiental no 

país (Ibid.). 

O ProNEA (2005) salienta também a importância das redes de educação ambiental 

para o fortalecimento da institucionalização da educação ambiental no país. Para tanto, em 

2001 o governo federal por meio do FNMA (Fundo Nacional de Meio Ambiente) apoiou o 

fortalecimento da REBEA12 (Rede Brasileira de Educação Ambiental), da REASul13 (Rede 

de Educação Ambiental da Região Sul), entre outras. 

Cabe esclarecer que esses são alguns dos principais eventos e acontecimentos 

nacionais e internacionais que aparecem sucintamente na pesquisa, pois marcam pontos de 

evolução nas delimitações acerca da educação ambiental. 

A partir disso, conforme observa Dias (2000, p. 98), houve uma evolução nos 

conceitos devido ao processo histórico e discursivo sobre as inúmeras questões ambientais 

mundiais, porém, essa evolução sempre esteve relacionada aos conceitos de meio ambiente e 

ao modo como esse era percebido pela sociedade. O autor ressalta ainda, que “o conceito de 

meio ambiente, reduzido exclusivamente a seus aspectos naturais, não permitiria apreciar as 

inter-dependências nem a contribuição das ciências sociais e outras à compreensão e melhoria 

do ambiente humano”. 

Por isso, salienta-se que é necessário compreender e esclarecer as representações 

sociais, de indivíduos e grupos, sobre o meio ambiente e, consequentemente, sobre sua 

problemática ambiental e suas soluções sustentáveis, pois essas poderão modificar e 

                                                           
12 Para maiores informações sobre a REBEA indica-se a consulta do site: www.rebea.org.br 
13 Para maiores informações sobre a REASul indica-se a consulta do site: www.reasul.org.br 



 59

direcionar as atuais práticas e teorias de educação ambiental, sem necessariamente, haver a 

insistência em modificar-se as representações sociais para que a sociedade se ‘conscientize’ 

dos problemas ambientais (GUERRA, 2001; SATO, 2002; SAUVÉ, 1997). 

A representação social pode ser entendida, conforme pontua Moscovici (1978 apud 

REIGOTA, 2002, p. 124) “[...] como sendo o conhecimento do senso comum, sobre um 

determinado tema [...]”, e como afirma Jodelet (1984 apud REIGOTA, 2002, p. 124) “[...] são 

como sistemas de pensamentos que sustentam as práticas sociais”. A mesma autora em outro 

momento (1989 apud REIGOTA, 2002, p. 124) completa ainda que  

 
[...] as representações sociais devem ser estudadas articulando elementos afetivos, 
mentais e sociais e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da 
comunicação, a consideração das relações sociais que afetam as representações e a 
realidade material, social e ideal sobre as quais elas vão intervir. 

 

Dessa forma, cabe dizer que há uma relação de causa e efeito nas relações pautadas 

pela prática social no meio ambiente, pois pressupõe-se que dependendo de como a sociedade 

entende o meio ambiente, isso explicará suas ações em pról ou em descaso para com o 

mesmo. 

Desse modo, Sauvé (1992, 1994 apud SAUVÉ, 1997) apresenta as tipologias de 

concepções de meio ambiente que, possivelmente, possam nortear as práticas de educação 

ambiental, conforme mostra o quadro 3. A autora ressalta que esses arquétipos se constituem 

como complementares e podem ser combinados com um ou mais elementos, o que possibilita 

além de identificar as representações, verificar suas características e suas formas de atuação. 

Coloca ainda, que essas concepções “[...] podem ser consideradas numa perspectiva 

sincrônica: elas coexistem e podem ser identificadas nos diferentes discursos e práticas atuais. 

Mas elas podem ser enfocadas diacronicamente, porque são resultados da evolução da 

história”. 

 

Ambiente Relação Características Metodologias 
Como natureza para ser apreciado e 

preservado 
natureza como catedral, 
ou como um útero, pura 
e original 

exibições; imersão na 
natureza 

Como recursos para ser gerenciado herança biofísica 
coletiva, qualidade de 
vida 

campanha dos 3 Rs; 
auditorias 

Como problema para ser resolvido ênfase na poluição, 
deteriorização e 
ameaças 

resolução de problemas; 
estudos de caso 

Como lugar para viver ea para, sobre e no para 
cuidar do ambiente 

a natureza com os seus 
componentes sociais, 

projetos de jardinagem; 
lugares ou lendas sobre 
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históricos e 
tecnológicos 

a natureza 

Como biosfera como local para ser 
dividido 

espaçonave Terra. 
“Gaia”, a 
interdependência dos 
seres vivos com os 
inanimados 

estudos de caso em 
problemas globais; 
estórias com diferentes 
cosmologias 

Como projeto 
comunitário 

para ser envolvido a natureza com o foco 
na análise crítica, na 
participação política da 
comunidade 

pesquisa(ção) 
participativa para a 
transformação 
comunitária; fórum de 
discussão 

 

Quadro 3: A tipologia das concepções sobre o meio ambiente na Educação Ambiental 
Fonte:  SAUVÉ (1992, 1994 apud SAUVÉ, 1997) 

 

Identificar uma ou mais dessas concepções em indivíduos ou grupos de indivíduos 

representaria identificar a representação social dessa população o que possibilitaria, no caso 

da educação ambiental, um desenvolvimento mais detido nas possibilidades de solucionar os 

problemas ambientais. Assim, Tuan (1980, p. 68) afirma que 

 
para compreender a preferência ambiental de uma pessoa, necessitaríamos examinar 
sua herança biológica, criação, educação, trabalho e os arredores físicos. No nível de 
atitudes e preferências de grupo, é necessário conhecer a história cultural e a 
experiência de um grupo no contexto de seu ambiente físico. Em nenhum dos casos 
é possível distinguir nitidamente entre os fatores culturais e o papel do meio 
ambiente físico. 

 

Guerra (2001, p. 303) complementa ressaltando que a história brasileira retrata a 

concepção da natureza e do meio ambiente enquanto fonte de recursos infinitos, pois não se 

tem uma “[...] cultura ou sentimento de preservação”. Por isso, Sato (2002) salienta que a 

educação ambiental deve ser recriada, avaliando-se o convívio coletivo e a relação da 

sociedade perante o mundo, ou seja, deve-se observar a educação ambiental como um 

conjunto de relações sociais que determinam a dinamicidade do mundo. Afinal, como Tuan 

(1980) já atentava, que somente à medida em que a sociedade e sua cultura evoluem com o 

tempo é que pode-se haver uma mudança de atitude para com o meio ambiente. 

 

 

3.3 Concepções sobre educação ambiental 

 

Uma parte da evolução supracitada pode ser percebida ao momento em que as 

discussões mundiais sobre meio ambiente evidenciam as definições e também evoluem nos 
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conceitos sobre educação ambiental, tendo-a como uma parte do processo de evolução, bem 

como, de mudança de atitudes. 

Desse modo, a evolução dos conceitos de educação ambiental se dá a partir do 

momento em que a Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977 apud SATO, 1999, p. 

23-24) define a educação ambiental como   

 
um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando o 
desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para 
entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus 
meios biofísicos. A Educação Ambiental também está relacionada com a prática das 
tomadas de decisão e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. 

 

Em complemento Viezzer e Ovalles (1994, p. 20) colocam que a educação ambiental é 

“[...] uma proposta de filosofia de vida que resgata valores éticos, estéticos, democráticos e 

humanistas”. Para tanto, Guimarães (2001, p. 15) evidencia que a educação ambiental  

 
[...] tem o importante papel de fomentar a percepção da necessária integração do ser 
humano com o meio ambiente. Uma relação harmoniosa, consciente do equilíbrio 
dinâmico na natureza, possibilitando, por meio de novos conhecimentos, valores e 
atitudes, a inserção do educando e do educador como cidadãos no processo de 
transformação do atual quadro ambiental do nosso planeta. 

 

Sato (2002, p. 17) corrobora entendendo a educação ambiental como  

 
[...] um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as 
formas de vida. Esta afirma valores e ações que contribuem para a transformação 
humana e social e para a preservação ecológica, além de estimular a formação de 
sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservem entre si 
relação de interdependência e diversidade, fato que requer responsabilidade 
individual e coletiva em níveis local, nacional e planetário. 

 

Conforme atenta Dias (2000) o Brasil privilegia-se por dispor de uma política nacional 

específica de educação ambiental, e isto faz com que além de conceituá-la, a educação 

ambiental seja institucionalizada. Em relação a isto salienta-se que em virtude dos 

compromissos assumidos com a Constituição Federal de 1988 e com a Rio-92 foi criado em 

1994 o Programa Nacional de Educação Ambiental que é executado pela Coordenação de 

Educação Ambiental do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) / IBAMA (ProNEA, 2003). A diretoria do ProNEA (2003, p. 06) com a intenção de 

“[...] promover a articulação das ações voltadas às atividades de proteção, recuperação e 

melhoria socioambiental, e de potencializar a função da educação para as mudanças culturais 
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e sociais [...]” inseriu em 1999 a educação ambiental no planejamento estratégico do governo 

federal, por meio da Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA. 

Essa política considerou a educação ambiental como 

 
[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, sem número de página). 

  

Em termos práticos e conceituais esse é o conceito nacionalmente aceito e utilizado 

política ou academicamente e acredita-se que compila as principais idéias dos outros 

conceitos, pois evidencia o processo educativo como uma das formas de conservação da 

natureza, bem como, que para alcançar esse objetivo é necessário a construção de valores e a 

ação da coletividade em pról da sustentabilidade. 

No ponto de vista de Reigota (1998, p. 10) a educação ambiental “[...] deve ser 

entendida como educação política, no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para 

exigirem justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais 

e com a natureza”. O mesmo autor (Ibid., p. 12) evidencia que a educação ambiental si só não 

resolverá os complexos problemas ambientais, mas poderá 

 
influir decisivamente para isso, quando forma cidadãos conscientes dos seus direitos 
e deveres, tendo consciência e conhecimento da problemática global e atuando na 
sua comunidade, havendo uma mudança no sistema, que se não é de resultados 
imediatos visíveis, também não será sem efeitos concretos.   
 

Para uma maior delimitação sobre a educação ambiental, Sorrentino (1995 apud 

LEONARDI, 1999) classificou as variadas correntes de educação ambiental em quatro 

categorias, sendo a conservacionista; a educação ao ar livre; a gestão ambiental; e a economia 

ecológica. Sem a intenção de aprofundar os estudos sobre essas categorias, justifica-se por ser 

foco dessa pesquisa, apresentar a corrente da educação ao ar livre e por estar relacionada e 

presente entre os naturalistas que incentivavam as caminhadas ecológicas, as trilhas de 

interpretação da natureza, o turismo ecológico e o autoconhecimento na relação com a 

natureza. 

Leonardi (1999, p. 397) relembra que essas correntes estão diretamente relacionadas 

as diferentes formas de se fazer educação ambiental, também classificadas em quatro 

conjuntos de temas ou objetivos da educação ambiental, os biológicos; os espirituais/culturais; 

os políticos; e os econômicos. Com isso, a autora propõe como um objetivo geral da educação 

ambiental, “[...] contribuir para a conservação da biodiversidade, para a auto-realização 
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individual e comunitária e para autogestão política e econômica, mediante processos 

educativos que promovam a melhora do meio ambiente e da qualidade de vida”.  

Além dos objetivos, a educação ambiental pode ser classificada segundo Leonardi 

(1999, p. 397) em função do espaço onde é desenvolvida, sendo formal, não formal e 

informal. A educação ambiental formal ocorre sempre em âmbito escolar, enquanto a não 

formal é “[...] exercida em outros e variados espaços da vida social, com metodologias, 

componentes e formas de ação diferentes da formal [...]” e a informal ocorre ‘informalmente’ 

no cotidiano da sociedade, principalmente, promovida pelos diversos meios de comunicação. 

Em complemento ao exposto acerca da educação ambiental não formal, a PNEA 

(BRASIL, 1999) a entende como “[...] as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização 

da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 

qualidade do meio ambiente”. E dentre os incentivos governamentais à educação ambiental 

não formal, relacionados a essa pesquisa, estão “a sensibilização da sociedade para a 

importância das unidades de conservação” e “o ecoturismo” (os demais constam no anexo D). 

Ao mesmo tempo que a PNEA apresenta o trabalho da educação ambiental não 

formal, observa-se que há a necessidade de uma maior delimitação, assim como, de 

evidenciar formas pela qual a educação ambiental não formal sensibilize efetivamente a 

sociedade e também a forma como é aplicada ao ecoturismo. Desse modo, contata-se uma 

incompatibilidade dessas ações, pois não tornam-se claras as estratégias e as formas como 

essas efetivamente ocorrerão. 

 Ao acreditar na educação ambiental como um caminho para a tomada de consciência 

ambiental e garantia de um futuro sustentável, Leff (2001) cita que a educação ambiental 

fomenta novas atitudes nos sujeitos sociais, guiados pelos princípios de sustentabilidade 

ecológica e cultural, que contradizem o desenvolvimento econômico atual, o que implica em 

educar para formar um pensamento crítico e prospectivo, capaz de analisar as complexas 

relações existentes entre processos naturais e sociais.  

Contudo, Serrano (2000a) e Capra (2003) salientam a importância do desenvolvimento 

de uma relação vivencial e afetiva da sociedade, em um ambiente multisensorial,  voltado à 

vivência de experiências que estimulem a reflexão e a sensibilidade para a consolidação do 

aprendizado e a construção de um futuro sustentável.  

Portanto, a educação ambiental segundo Dias (1993, p. 02) tem “[...] a tarefa de 

estimular o desenvolvimento de uma nova consciência a respeito das relações do homem com 

o seu ambiente, e produzir novas condutas capazes de levar as pessoas a se envolverem com 

as questões ambientais”. 
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Nesse caso, Mendonça (2005a, p. 537) cita que as experiências ecoturísticas possuem 

elevado potencial para a interiorização de princípios da educação ambiental, pois “[...] 

promovem o aprimoramento das relações dos indivíduos, consigo mesmos e auxiliam a tornar 

conscientes as relações que as pessoas têm umas com as outras e com o meio natural”. 

 Além disso, a mesma autora (2005b, p. 169) afirma também que essas experiências 

podem  
 

[...] ativar um energia mental totalmente nova e levar o visitante a experimentar, a 
partir da possibilidade e do estímulo à criatividade e à afetividade, novos 
sentimentos capazes de dar origem a novos pensamentos e, assim, a novas 
possibilidades de compatibilização e harmonização da presença humana no planeta. 

 

Esse sentimento interiorizado e apreendido pelas experiências ecoturísticas (em 

contato direto com a natureza) proporciona a possibilidade de novos comportamentos e de 

novas atitudes nos indivíduos em função não somente do sentido, mas também do percebido. 

Esse processo educativo, segundo Tuan (1980, p. 05) é tido como um “[...] elo afetivo entre a 

pessoa e o lugar ou ambiente físico”, denominado de topofilia, onde a atitude representa uma 

postura cultural, formada pela sucessão de percepções, também entendidas como 

experiências. 

Nesse sentido, Cascino (1998, p. 09) afirma que  

 
o contato com a natureza é sempre uma ruptura. Sentir medo do horizonte, da altura, 
da profundidade, do vento, do frio, do sol escaldante, do mato fechado, do barulho 
dos animais, do poder dos insetos, da precariedade e do desconforto remete-nos a 
rompimentos como nossos comportamentos mais ‘assentados’. E essas rupturas 
abrem ‘brechas’ para a introdução/construção de novas leituras/discursos sobre o 
que somos, o que gostamos, o que acreditamos. Romper com formas consagradas de 
falar, ver e sentir é um caminho saudável de construir o novo. E o novo só aparece 
quando se lhe dá espaço. Forçar rupturas enfrentando voluntariamente situações 
inesperadas fundamenta mudanças. 

 

Para tanto, esse processo pode ser considerado um processo educativo, pois promove a 

aprendizagem e pode ser explicado pelo diagrama de Cooper (1993 apud DIAS, 1993, p. 03; 

DIAS, 2000, p. 111) que apresenta as categorias dos objetivos da educação ambiental, 

conforme mostra a figura 11.  

Percebe-se que as categorias de objetivos que compõe o diagrama (consciência, 

conhecimento, comportamento, habilidades e participação) estão integradas e inter-

relacionadas, o que nos submete ao entendimento que seu funcionamento ocorra de modo 

sistêmico, ou seja, indicam que há uma relação direta entre cada uma das categorias sendo 

possível alcançar os objetivos propostos por determinada atividade e ou situação de educação 
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ambiental. Como exemplificação, entende-se que a sensibilização e a conscientização14 só 

serão possíveis se integradas a partir do conhecimento e da compreensão de uma determinada 

situação, onde haja um ação e ou interação dos envolvidos no intuito de desenvolver 

habilidades, atitudes, valores e comportamentos em pról da solução de determinada situação. 

 

 

Figura 11: Categoria de objetivos da educação ambiental 
Fonte: Cooper (1993 apud DIAS, 1993, p. 03; DIAS, 2000, p. 111) 

 

Guerra (2001, p. 318) corrobora com o entendimento sobre o processo educativo 

quando apresenta a dimensão ambiental na educação, conforme mostra a figura 12, como 

forma indissociável de ação – reflexão – ação no processo de aprendizagem. O autor (Ibid., p. 

314, grifo do autor) ressalta ainda que  

 
o processo de ensino e aprendizagem supõe, basicamente, a comunicação e a 
transmissão tanto de informações como a construção e reconstrução de 
conhecimentos, habilidades e competências, o que implica mudanças de hábitos e 
valores que constituem o que denominamos de “conteúdo” desse processo 
educativo.  

 

Em seu estudo, o autor (Ibid.) evidenciava a inserção da dimensão ambiental no 

currículo de uma educação ambiental formal vinculada ao processo de escolarização, mas 

acredita-se que esse seja um meio efetivo para analisar a vertente ambiental na educação e que 

seja também possível, futuramente, adaptá-lo à outras áreas. 

                                                           
14 Apesar de aqui, em outros referenciais ou mesmo pelo senso comum, sensibilização e conscientização são 
tratados como termos semelhantes mas, ressalta-se como diferenciação que sensibilizar é tocar profundamente os 
sentidos de alguém, e conscientizar é o processo que esse alguém passa ao interiorizar os valores e a agir de 
acordo com o mesmo.  
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Nesse sentido, o mesmo autor (Ibid.) relata que o planejamento e a organização do 

caminho educativo percorrido pelo ser humano é pautado pelo desenvolvimento das 

dimensões do conteúdo para a educação ambiental – conhecimentos e outros saberes; 

habilidades; competências; atitudes e valores éticos e estéticos; e relações inter e intra 

pessoais.  

 

Figura 12: A dimensão ambiental na educação 
Fonte: Guerra (2001,  p. 317) 

 

Esses conteúdos da educação ambiental interagem e sofrem interações de modo 

sinérgico com os processos de aprendizagens, que Delors et al (2002) classificaram como os 

quatro pilares da educação – aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser. 

Delors et al (2002) compreendem o pilar aprender a conhecer com um domínio dos 

instrumentos do conhecimento que são considerados como um meio e como uma finalidade à 

vida humana. É considerado um meio pois tem o intuito de que cada um compreenda o mundo 

que o cerca e é considerado uma finalidade pois fundamenta-se no prazer que se tem em 

compreender o mundo.  
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Guerra (2001) denomina esse processo de aprendizagem como pensar globalmente e 

saber, e relaciona-o à dimensão cognitiva do conteúdo da aprendizagem, que é representada 

tanto pelos conhecimentos adquirido e construído, quanto pelos conhecimentos culturais 

proporcionados pelas crenças, tradições e saberes locais. Esse autor acrescenta ainda que 

esses saberes norteiam a compreensão de mundo de cada um por estarem inscritos na 

corporeidade e por serem resultantes da interação do aprendente com o meio que o cerca. 

Já o pilar da educação aprender a fazer é compreendido por Delors et al (2002) como 

uma questão relacionada à formação profissional, ou seja, ensinar o aluno a praticar 

profissionalmente os seus conhecimentos teóricos.  

Guerra (2001) além de manter a mesma denominação a esse pilar, ainda corrobora 

quando o trata como um processo de aprendizagem associado à dimensão metodológica do 

conteúdo da aprendizagem. O mesmo autor (Ibid.) esclarece que a dimensão metodológica 

relaciona-se ao desenvolvimento de habilidades e competências que, consequentemente, leva 

o aprendente ao desenvolvimento da autonomia, da percepção estética e da sensibilização para 

os problemas sócio-ambientais.  

O autor (Ibid., p. 317) ressalta ainda que “esse saber fazer permite um saber-poder 

capaz de, pela ação – reflexão – ação, pela vontade e participação (engajamento), buscar 

soluções criativas para a resolução desses problemas e transformar a realidade e mudar a 

própria história”. 

Entretanto, Guerra (2001) salienta que para haver uma articulação entre as dimensões 

cognitiva e metodológica, é necessário desenvolver-se a dimensão afetiva, afinal, o processo 

de sensibilização que leva à conscientização necessita da subjetividade e da corporeidade para 

a mudança de atitudes e valores. Ao mesmo tempo, o autor (Ibid.) esclarece que nesse 

processo o aprendente sozinho pouco altera a realidade, sendo necessário a presença do outro, 

ou seja, a educação ocorre na ação – reflexão – ação em conjunto aos grupos sociais, pautada 

por meio da cooperação, da solidariedade e da reflexão acerca das responsabilidades inerentes 

aos indivíduos da sociedade (para consigo, com o outro e com o meio como um todo). 

Diante dessas responsabilidades, Guerra (2001) coloca que a dimensão ecosófica15 

está intimamente relacionada a ação – reflexão – ação, pois além de recompor as práticas 

sociais e individuais, também desenvolve o processo de aprendizagem do saber sentir, querer 

e agir. Por isso, evidencia-se que os processos de aprendizagem saber sentir, querer e agir, e 

                                                           
15 Guerra (2001) relata que a dimensão ecosófica, das “três ecologias” de Guattari (1994) está relacionada aos 
níveis da ética e da cidadania por permear as relações entre as ecologias da subjetividade humana, a social e a 
ambiental. 
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novas formas de saber ser e conviver estão diretamente relacionadas às dimensões afetiva e 

ecosófica da aprendizagem. 

Delors et al (2002) complementam essas idéias evidenciando que o pilar da educação 

aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros está relacionado à tomada de 

consciência dos indivíduos sobre as relações de inter-dependência entre os seres humanos e o 

ambiente como um todo. Isso demonstra as possibilidades de respeitar-se os seus limites e os 

limites do ambiente, tendo-se claramente as responsabilidades de cada um no processo de 

convívio consigo e com os outros. 

Da mesma forma, Delors et al (2002) esclarecem que o pilar da educação aprender a 

ser está relacionado ao desenvolvimento do conhecimento do ser humano em relação a si e ao 

outro. Para tanto, os autores (Ibid., p. 101) afirmam que “[...] a educação é antes de mais nada 

uma viagem ao interior, cujas etapas correspondem às da maturação contínua da 

personalidade”. Nesse sentido, a educação tem o papel de “[...] conferir a todos os seres 

humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que 

necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos 

do seu próprio destino” (Ibid., p. 100). 

Diante disso, Guerra (2001, p. 318) enfatiza que todo esse processo de educação, com 

sua dimensão ambiental, “[...] gera um saber-poder de mudança que nos conduziria a novas 

formas de aprender e saber fazer, e também de saber ser e de conviver com os outros”. 

Mais especificamente em relação a educação ambiental, o autor (Ibid., p. 318) ressalta 

que é “[...] um processo de (re)educação, ou seja, significa que precisamos reaprender a viver 

e nos (re)integrarmos consigo mesmo, com o outro, na e com a natureza, sentindo, pensando e 

agindo como partes integrantes dela mesma”. 

Com isso, o que a educação ambiental pretende fazer é com que a sociedade aprenda 

como está organizado e como funciona o meio ambiente natural e, ao mesmo tempo, o quanto 

a mesma depende dele, como o afeta e também como pode-se promover a sua sustentabilidade 

(figura 13) (DIAS, 2000). 

Todo esse processo característico da educação ambiental é para Guimarães (2001, p. 

28) a concepção de uma educação ambiental crítica da realidade, pois a considera  

 
transformadora de valores e atitudes através da construção de novos hábitos e 
conhecimentos, criadora de uma nova ética, sensibilizadora e conscientizadora para 
as relações integradas ser humano/sociedade/natureza objetivando o equilíbrio local 
e global, como forma de obtenção da melhoria da qualidade de todos os níveis de 
vida. 
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Figura 13: Pretensão da educação ambiental 
Fonte: Dias (2000,  p. 100) 

 
Guimarães (2001) também evidencia a educação ambiental a partir de um processo de 

planejamento (figura 14) que parte de uma análise crítica da realidade local inserida numa 

visão global e que, posteriormente, possibilita o desenvolvimento das etapas de diagnóstico, 

de plano de ação e de execução. Para tanto, percebe-se que esse planejamento foi 

desenvolvido com base na educação formal, mas acredita-se que possa ser aplicado também a 

educação não formal, por exemplo, desenvolvida em um destino ecoturístico. 

Sucintamente, a partir das idéias de Guimarães (2001) pensa-se que a etapa 

diagnóstico evidenciará a realidade e, consequentemente, os problemas ambientais existentes 

naquele local, sendo necessário a elaboração de um plano de ação para sensibilizar a 

sociedade local e os visitantes de forma prazerosa, informativa e criticamente sobre a 

realidade do local. Desse modo, passa-se a etapa de execução do plano de modo a construir a 

práxis em educação ambiental, ou seja, um processo pelo qual desenvolve-se uma educação 

ativa a partir de práticas sociais sobre o meio vivenciado onde estabelece-se um ciclo e 

retorna-se ao final do processo dessa prática social com uma compreensão e um ação 

devidamente alterada. 

Em complemento a isso, o autor (Ibid., p. 48) esclarece que o processo da práxis da 

educação ambiental concretiza-se no momento em que “[...] educando e educador exercitam a 
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reflexão / ação na construção desses novos valores e atitudes que integram os ser humano / 

natureza”. 

Figura 14: Planejamento em educação ambiental 
Fonte: Guimarães (2001,  p. 49) 

 

Reigota (1998b) salienta que pensar em mudanças na sociedade perante a natureza é 

uma utopia, porém não entendida como ingênua ou impossível, mas como um conjunto de 

idéias que podem proporcionar atividades que modifiquem o atual sistema (social, econômico, 

ambiental e cultural).  

Nesse sentido, esse processo educativo por meio das experiências (ecoturísticas ou 

não) realizadas em meio ambiente natural (natureza), pode proporcionar novas expectativas e 

novas perspectivas no sentido sensitivo, ou seja, inicia-se assim, um processo de 

sensibilização ou a chamada topofilia, do indivíduo ou do grupo a ele relacionado, que 

aprende com a experiência devido a originalidade de seu meio e que poderá proporcionar a 

conscientização. Lembrando que ninguém conscientiza ninguém, a conscientização é uma 

autogestão do próprio indivíduo que atinge um ponto racional perante determinado tema ou 

problemática.  
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Portanto, a partir de então, identifica-se as formas como os outros processos 

educativos relacionados à educação ambiental estão organizados, bem como, as suas 

possibilidades de aplicação ao ecoturismo e as potencialidades que os mesmos possuem para 

sensibilizar a sociedade aos problemas ambientais, assim como, as novas formas de se sentir 

integrado à natureza. 

 

 

3.4 Modalidades de educação ambiental não formal ao ar livre 

 

 As formas de se realizar a educação ambiental, ganham aqui o termo ‘modalidades’ 

por convencionalmente serem utilizadas como as maneiras, os instrumentos, as ferramentas 

ou, em seu termo mais acadêmico e contemplativo, as metodologias empregadas ao 

desenvolvimento de tais práticas educativas. Tem-se a pretensão de apresentá-las 

sucintamente, exatamente pautadas em seus enfoques de escopo teórico-metodológicos, assim 

como, em suas práticas. 

 Cabe salientar que as modalidades denominadas de aprendizado seqüencial, 

interpretação ambiental e educação experiencial compõem as práticas relacionadas à educação 

ambiental não formal ou também chamadas de educação ambiental ao ar livre. 

 Pressupõe-se que, provavelmente, existam outras modalidades de educação ambiental, 

porém as aqui apresentadas caracterizam-se como as modalidades até então identificadas e 

que se aplicam ou que podem ser aplicadas ao ecoturismo. Essa aplicação tem o intuito de 

compor o processo educativo relacionado ao aprendizado proporcionado pelas sensações e 

experiências advindas do contato com a natureza que, supostamente, modificam os 

comportamentos e consequentemente as atitudes dos indivíduos perante a natureza perfazendo 

assim, o possível benefício de conservação da natureza das áreas visitadas. 

 

  

3.4.1 Aprendizado seqüencial (AS) 

  

 As possíveis experiências na natureza, fizeram um naturalista, profundo conhecedor de 

percepções na natureza e da educação ao ar livre, elaborar segundo Mendonça (2000, p. 135) 

“[...] uma metodologia original para facilitar e aprofundar a interação que podemos ter com a 

natureza”. Joseph Cornell difundiu seu trabalho e sua metodologia por meio da Fundação 
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Sharing Nature, com sede nos Estados Unidos e representada em vários países, inclusive no 

Brasil, pelo Instituto Romã e por sua coordenadora Rita Mendonça. 

Segundo Cornell (1997, p. 17) o aprendizado seqüencial é considerado uma maneira 

pela qual a educação ambiental organiza suas atividades com o objetivo de proporcionar 

mudanças de comportamentos, por meio da elucidação de valores. Possui como objetivo “[...] 

proporcionar uma experiência genuinamente positiva com a natureza”. 

Mendonça (2000) salienta que a forma pela qual se desenvolve a metodologia e suas 

atividades representam uma reflexão e a construção de conhecimentos sobre as possibilidades 

de interações humanas com a natureza, revelando que essas são inúmeras e que devem ser 

aprimoradas. 

Cornell (1997, p. 13) preocupa-se com a compreensão e o sentido que as pessoas 

possuem em relação a conservação das áreas naturais e lembra que “[...] a sensibilidade em 

relação à vida é o fruto mais precioso da educação”, desse modo, ressalta que “[...] à medida 

que começamos a sentir uma comunhão com os seres vivos que nos rodeiam, nossas atitudes 

tornam-se mais harmoniosas e fluem com naturalidade, e, por conseguinte, passamos a nos 

preocupar com as necessidades e o bem-estar de todas as crianças”. 

Porém, Mendonça (2000, p. 138) salienta que não há como possuir uma “[...] 

consciência conservacionista da natureza se a relação afetiva com ela não estiver impregnada 

na cultura de um povo”, desse modo, atenta-se para a questão de que “se o ecoturismo visa ser 

o motivador da conservação da natureza e das culturas locais, ele não pode deixar de ser, entre 

outras coisas, o facilitador desse diálogo”. 

Por isso, as experiências diretas com a natureza possibilitam penetrar de maneira 

completa no espírito do mundo natural e auxiliam na descoberta individual do profundo 

sentimento de pertinência e compreensão. Assim como cita Cornell (1997, p. 38) “[...] as 

experiências diretas são necessárias para desenvolver sentimentos de amor e preocupação pela 

terra, caso contrário, as pessoas passarão a conhecê-la de modo superficial e teórico, sem 

nunca serem tocadas profundamente”. 

Assim, Cornell (1997) desenvolveu um conjunto de princípios denominado 

‘Aprendizado Seqüencial’, que descreve como usar as atividades de conscientização na 

natureza de modo gradativo e direcionado. O conjunto de princípios é composto de quatro 

estágios: o despertar do entusiasmo; o concentrar a atenção; o dirigir a experiência; e o 

compartilhar a inspiração. Essa denominação, aprendizado seqüencial, é justificada pelo fato 

de que os estágios fluem de um para o outro, suave e naturalmente, fazendo com que o 

indivíduo passe pelos diferentes estágios e alcance estruturas mentais proporcionadas pelas 
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experiências diretas e profundas com a natureza. O mesmo autor (Ibid., p. 17) ressalta ainda 

que após “[...] uma sessão conduzida com sucesso, cada participante adquire uma nova, 

agradável e sutil conscientização de sua unidade com a natureza e uma intensa empatia com a 

vida”. 

Nesse sentido, o Instituto Romã ([2005?]) esclarece que a metodologia “[...] consiste 

na proposição de dinâmicas e jogos organizados em uma seqüência, conduzindo os 

participantes a um estado de concentração da atenção cada vez maior. De forma sutil e 

divertida, a técnica promove experiências profundas para os participantes e é uma eficaz 

ferramenta de trabalho para o educador”. 

Cornell (1997) explica que o estágio do entusiasmo é marcado pelo fluxo calmo e 

intenso de interesse com grande dose de vitalidade; o estágio atenção é necessário para se 

concentrar em determinada atividade; o estágio experiência é voltado a experimentar o 

contato direto com a natureza; e por fim, o estágio inspiração é proporcionado pela 

experiência que aguça a percepção. Mendonça (2000) completa que, para experienciar a 

natureza, necessita-se ampliar as capacidades de percepção. Assim, o aprendizado seqüencial 

possui “[...] o poder de ajudar as pessoas a eliminar as preocupações de modo que possam se 

descontrair, se divertir e apreciar a natureza” (CORNELL, 1997, p. 25-26).  

De forma a elucidar com maiores detalhes as qualidades e as vantagens 

proporcionadas pelos estágios caracterizados acima, apresenta-se no anexo E o quadro do 

aprendizado seqüencial desenvolvido por Cornell (1997, p. 46-47). 

O aprendizado seqüencial possibilita às pessoas o aprendizado direto com a natureza, a 

partir de experiências também diretas, propiciadas pelo desenvolvimento dos diferentes 

estágios. Isto elucida o principal fator para efetiva conservação das áreas naturais: a 

afetividade.  

No Brasil o intuito de aplicar a afetividade e o aprendizado pelos sentidos em diversas 

atividades tem possibilitado o desenvolvimento de experiências, que segundo Mendonça 

(2000, p. 152), constituem-se em adaptações da metodologia aplicadas em atividades de 

ecoturismo, justificadas pela “[...] observação de que a simples visita à natureza nem sempre é 

suficiente para proporcionar ao visitante uma empatia com as outras formas de vida e uma 

interação pessoal com elas”. A autora coloca ainda que 

 
[...] a grande vantagem em se buscar promover uma visita mais consciente está no 
conhecimento de seu potencial transformador dos indivíduos que, ao voltar 
renovados para a casa possam desejar a busca de estruturar sua vida com maior 
qualidade e responsabilidade (Ibid., p. 153). 
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 As práticas do aprendizado seqüencial de que se tem notícias, segundo Mendonça 

(2000; 2005b), são realizadas pelo Instituto Romã nos parques de São Paulo: o PETAR 

(Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira) e o Parque Estadual da Cantareira, e consistem 

em atividades lúdicas que vão desde uma simples contemplação da beleza natural até a prática 

de exercícios físicos, na forma de esportes radicais (rafting, rappel, entre outros). A autora 

(2005a) explica ainda que essas práticas consistem na aplicação de um roteiro de atividades, 

antecipadamente planejadas, de acordo com o perfil do público e com o espaço físico 

disponível, tem duração média de duas horas e seguem os estágios propostos por Cornell. 

 

 

3.4.2 Interpretação ambiental (IA) 

 

 A interpretação ambiental é utilizada como uma maneira de se realizar as atividades de 

educação ambiental nas experiências de ecoturismo. Lembrando, que no ecoturismo o 

objetivo é proporcionar ao visitante uma compreensão dos recursos naturais do local visitado, 

possibilitando comportamentos sociais conscientes. 

 A partir disso, pretende-se conceituar interpretação ambiental e posteriormente, 

apresentar algumas formas de como é realizada.  Interpretar, então, constitui-se como uma 

forma de comunicação, por meio de mensagens e emoções, entre receptor e emissor, através 

de um texto, uma fala etc.. 

 Assim, segundo Murta e Goodey (2003, p. 13), interpretar é entendido como “[...] o 

processo de acrescentar valor à experiência do visitante, por meio do fornecimento de 

informações e representações que realcem a história e as características culturais e ambientais 

de um lugar”. 

 Ao refletir a interpretação no campo ambiental, Ham (1992, p. 03, tradução nossa) a 

coloca como uma “[...] tradução da linguagem técnica de uma ciência natural ou área 

relacionada em términos e idéias que as pessoas em geral, que não são cientistas, possam 

entender facilmente e implica em fazê-la de forma que seja entretida e interessante para eles”.  

 Tilden (1957 apud HAM, 1992, p. 03, tradução nossa) acrescenta que a interpretação 

ambiental é também “[...] uma atividade educacional que objetiva revelar significados e 

relações por meio do uso de objetos originais, através de experiências de primeira mão e 

meios ilustrativos ao invés de simplesmente comunicar informações literais”. 

 Murta e Goodey (2002, p. 14) também ressaltam que “[...] mais do que informar, 

interpretar é revelar significados, é provocar emoções, é estimular a curiosidade, é entreter e 
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inspirar novas atitudes no visitante, é proporcionar uma experiência inesquecível com 

qualidade”. 

 Desse modo, verifica-se que o objetivo da interpretação ambiental é realizar a 

compreensão da relação sociedade - natureza, possibilitando mudanças de atitudes para a 

conservação ambiental e elevação da qualidade de vida local, consequentemente 

desenvolvendo uma consciência ambientalista no participante (DELGADO, 2000; 

WEARING; NEIL, 2001).  Contudo, o alcance da consciência ambientalista depende 

também da obtenção dos  benefícios educativos da interpretação, pois é no conhecimento que 

está o caminho para as mudanças de atitudes e consequentemente, as mudanças 

comportamentais, como ilustrado a seguir no quadro 4. 

 

Benefício educativo Explicação do benefício 
Oportunidade de aprendizado A interpretação gera experiências de aprendizado para os 

visitantes, aumentando seu conhecimento e entendimento do 
meio ambiente. 

Oportunidade de autodescoberta A interpretação gera experiências para os visitantes obterem 
um entendimento mais claro do seu papel no meio ambiente, e 
isso ajuda no processo de autodescoberta e auto-realização. 

 
Quadro 4: Os benefícios educativos da interpretação ambiental 

Fonte: Wearing; Neil (2001,  p. 106) 
 

 A característica educacional da interpretação é dada pelo modo como a mesma está 

organizada e seu processo metodológico é explicado por Ham (1992, p. 07, tradução nossa) 

quando cita que a interpretação se diferencia de outros modos de transmissão de informações 

por ser amena, pertinente, organizada e com um tema. O mesmo autor explica que a 

interpretação é amena porque entretêm, mesmo sem ser o seu objetivo, mas com isso mantém 

a atenção do participante, sendo pertinente por revelar significados pessoais, e desse modo, 

ser capaz de estabelecer relações à alguma experiência particular. É organizada por ser fácil 

de se seguir, não sendo necessário grandes esforços do público participante. E é temática por  

possuir um tema principal nas mensagens transmitidas. 

Esse esforço de sistematização e de organização do processo de interpretação 

ambiental torna-se pertinente quando vislumbra-se, como objetivo maior, os benefícios 

proporcionados à conservação de determinado local, como mostra o quadro 5, em que os 

benefícios advindos da interpretação servem como ferramentas ao processo de administração 

de áreas naturais e também como estímulo ao adequado comportamento, que ocasiona os 

benefícios específicos a conservação ambiental. 
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Benefícios da conservação Explicação dos benefícios 
Estímulo para consciência ambiental e uma ética 
de conservação mais ampla. 

A interpretação estimula conceitos e 
responsabilidade pessoal na utilização dos 
recursos, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida. 

Aumento da consciência da regulamentação e dos 
códigos idealizados para minimizar os impactos. 

Os programas de interpretação, como campanhas 
de mínimo impacto, podem apresentar condições 
sutis para a mudança do comportamento do 
visitante, sem confrontação. 

Estímulo à mudança comportamental, 
minimizando os impactos pessoais sobre o meio 
ambiente. 

A interpretação apresenta idéias que as pessoas 
podem adotar. 

Apoio às tarefas de proteção. Apoio às organizações administrativas das áreas 
de proteção. 

A interpretação apresenta o valor das áreas de 
proteção a partir de uma variedade de 
perspectivas. 

A interpretação apresenta os desafios à 
administração de modo imparcial, expondo as 
restrições que enfrentam as agências 
administrativas responsáveis pelas áreas de 
proteção. 

 

Quadro 5: Os benefícios da interpretação ambiental para a conservação ambiental das 
unidades de conservação 

Fonte: Wearing; Neil (2001, p. 107) 
 

Contudo, o que foi visto até aqui constitui o corpo metodológico da modalidade 

interpretação ambiental aplicada a educação ambiental. Vasconcelos (2003) com o intuito de 

apresentar orientações para o desenvolvimento de um efetivo programa de educação e 

interpretação ambiental para o ecoturismo, cita que é necessário atentar-se a três etapas 

distintas: o planejamento, a implementação e a avaliação. Nesse caso, o planejamento é 

identificado como o processo que definirá os objetivos e as opções alternativas da atividade 

interpretativa quanto à sua justificativa e pertinência, ao seu público, à localidade, à maneira 

como será desenvolvida a atividade e aos valores econômicos da mesma. Após a conclusão do 

planejamento deve-se colocar a atividade em prática e posteriormente avaliar seus aspectos e 

suas desenvolturas.  

Em relação ao ecoturismo a mesma autora evidencia que as trilhas interpretativas, 

guiadas ou autoguiadas, são comumente atividades realizadas em áreas naturais, 

principalmente nos Parques Nacionais, e que tem-se utilizado diferentes estratégias para 

transformar as caminhadas nas trilhas em oportunidades de educação, com o intuito de 

desenvolver novas percepções nos visitantes, proporcionando-os explicações sobre as inter-

relações sociais e naturais. 

Vasconcelos (2003, p. 277) esclarece que as trilhas guiadas necessitam de um 

intérprete (guia ou monitor) para levar os visitantes “[...] a observar, sentir, experimentar, 
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questionar e descobrir os fatos relacionados ao tema estabelecido”. Já as trilhas autoguiadas 

“são trilhas com pontos de parada marcados onde o visitante, auxiliado por placas, painéis ou 

por folhetos contendo informações em cada ponto, explora o percurso sem o 

acompanhamento de um guia". 

Portanto, cabe ressaltar que a interpretação ambiental proporciona relações das pessoas 

com o ambiente natural, traduzindo suas características e relacionando lazer com educação. 

Porém, não há maneiras corretas ou incorretas de realizá-la, depende-se dos objetivos 

propostos, das condições disponíveis e em alguns casos do talento de um guia. O principal 

objetivo é proporcionar estímulos e entendimentos que garantam afinidades para com o 

ambiente visitado, resultando em benefícios a todos os envolvidos. 

 

 

3.4.3 Educação experiencial (EE) 

 

 Um dos primeiros programas de educação ao ar livre no Estados Unidos surgiu 

segundo Barros (2000), quando o educador alemão chamado Kurt Hahn em 1941, fundou a 

primeira escola Outward Bound, com o intuito de treinar jovens marinheiros que iriam à 

guerra para que percebessem e acreditassem em seu potencial e sua força, pois estavam 

morrendo em maior quantidade do que os marinheiros mais velhos. A autora descreve que 

Hahn escolheu o nome Outward Bound por ser um jargão náutico que refere-se ao momento 

em que o navio deixa a segurança do porto e lança-se aos perigos e aventuras advindas do mar 

aberto. 

 Atualmente, a Outward Bound é uma organização internacional sem fins lucrativos 

que atua em 32 países, estabelecendo padrões para a educação ao ar livre. Para tanto, utiliza-

se da metodologia de educação experiencial que consiste no uso dos ambientes naturais, 

enquanto ambiente pedagógico e na interação do indivíduo consigo, com seu grupo e com o 

ambiente (BARROS, 2000). 

 Segundo a Outward Bound Brasil – OBB (2005) a metodologia experiencial é 

utilizada como principal ferramenta de desenvolvimento humano por visar essencialmente a 

promoção de uma experiência a um indivíduo e posteriormente o auxílio à reflexão desta 

experiência, já que a condução ao aprendizado depende não só da experiência e de seu desafio 

intrínseco, mas também da reflexão transformadora. Assim, Barros (2000, p. 13) salienta que 

“a aprendizagem se dá pela vivência de determinadas situações e não pela assimilação de 

conceitos”. 
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 Segundo a Associação de Educação Experiencial – AEE (2006, tradução nossa) a 

educação experiencial é definida como “[...] uma filosofia e metodologia na qual os 

educandos estão propositadamente engajados com o processo de aprendizado da experiência 

direta e com foco na reflexão para incrementar o conhecimento, desenvolvendo habilidades e 

elucidar valores”. Para a OBB (2005) a aplicação dessa metodologia depende da existência de 

diferentes elementos e de sua aplicação sistematizada, mesmo que não de forma linear, como 

pode ser visualizado na figura 15.   

 

Figura 15 – Estrutura da educação experiencial 
Fonte: OBB (2005) 

  

Desse modo, visualiza-se o ciclo de aprendizado experiencial que pode se explicado 

por Luckner & Nadler (1992 apud BARROS, 2000, p. 99) quando citam que no estágio 

experiência o indivíduo participa de atividades planejadas com a intenção de atingir um certo 

aprendizado. No estágio reflexão, salienta-se que a experiência é insuficiente para a 

concretização do aprendizado, sendo necessário refletir sobre a experiência vivida e as do 

passado. Os autores colocam ainda que “é o processo da reflexão que torna a experiência em 

aprendizado experiencial”, sendo necessário refletir sobre o que “[...] viram, sentiram e 

pensaram [...]” durante a atividade, fazendo-o individual ou coletivamente. 

Em continuação, evidenciaram o estágio denominado estrutura, composto pela busca 

de padrões, “[...] feita ao explorar emoções, pensamentos, comportamentos e observações que 

ocorram com alguma regularidade”. A partir da compreensão desses padrões em outras 

situações, pode-se generalizá-lo ou aplicá-lo às mesmas. E o estágio desafio compreende a 

aplicação do aprendido ao mundo externo. 

Além desses elementos, a OBB (2005) ressalta dois outros também importantes, que 

são o suporte e o retorno (feedback), sendo que pressupõe-se a existência do primeiro em 

todas as experiências, já que este permite que do estímulo à confiança o indivíduo realize 
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constantes tentativas de superação e experimentação e que em contrapartida, o retorno de 

informações do instrutor para o participante, sobre o que este último vem fazendo, funciona 

como uma ferramenta de equilíbrio da responsabilidade entre ambos, esta entendida nesse 

contexto, como a autonomia na tomada de decisões, a capacidade de resolução de situações 

inesperadas e novas, enfim a habilidade de resposta à estímulos.   

 De acordo com Barros (2000, p. 101), esse envolvimento o indivíduo com a natureza 

por meio da educação experiencial pode ter a duração de poucas horas ou mesmo durar 

meses.  Isso faz com que as experiências diretas sejam capazes de “[...] promover uma maior 

sentimento de empatia e níveis maiores de interesse por problemas relacionados aos recursos 

naturais”. Em complemento Ewert (1996 apud BARROS, 2000, p. 101) evidencia que a “[...] 

educação experiencial pode ser um poderoso instrumento na promoção de comportamentos 

pró-ambientais em três estágios diferentes: construção de consciência ambiental; formação de 

atitude; e capacitação”. 

 Até então, não se tem notícias da aplicação dessa metodologia em atividades de 

ecoturismo, mas segundo Barros (2000) outras atividades advindas do turismo de aventura ou 

da contemplação da natureza tem se utilizado de áreas naturais por meio do uso dessa 

metodologia.  

 

 

3.4.4 Educação no processo de gestão ambiental (EPGA) 

 

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 

por meio da Coordenação Geral de Educação Ambiental ao longo de dez anos construiu uma 

proposta de educação ambiental denominada educação no processo de gestão ambiental, 

sendo materializada em 2002 no documento ‘Como o Ibama exerce a educação ambiental’ e 

que no ano de 2006 teve a publicação de sua 2º edição16. Na visão de Quintas (2006, p. 08) 

essa proposta toma “[...] o espaço de gestão como o lugar de ensino-aprendizagem para 

propiciar condições à participação individual e coletiva, nos processos decisórios sobre o 

acesso e uso dos recursos ambientais no país”. Em complemento, tratam-se de  

 
[...] ações educativas realizadas com grupos sociais relacionados com unidades de 
conservação, ordenamento de recursos florestais e pesqueiros, licenciamento 
ambiental, prevenção de desmatamentos e incêndios florestais, proteção e manejo de 
fauna e outras atividades de gestão ambiental de competência do Ibama. 

                                                           
16 Documentos esses que forneceram a base para a confecção do texto dessa modalidade. 
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 Com isso, o Ibama (2006b, p. 07) acredita fazer valer o preceito constitucional que 

garante um meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito da sociedade, bem 

como, atribui a responsabilidade de conservação e preservação dos recursos naturais não 

apenas ao poder público, mas também, à coletividade entendida, nesse caso, não como um 

todo homogêneo, mas como “[...] uma multiplicidade de partes com visões diferenciadas 

sobre a destinação dos recursos ambientais da sociedade”, e isso com que o uso e apropriação 

dos recursos naturais não ocorra da maneira mais simples, pois há diferentes interesses e 

conflitos entre os grupos da coletividade. Para tanto, o Ibama (2006b, p. 16) entende a gestão 

ambiental como  

 
[...] um processo de mediação de interesses e conflitos entre os atores sociais que 
agem sobre os meios físico-natural e construído. Este processo de mediação define e 
redefine, continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, por meio de suas 
práticas, alteram a qualidade do meio ambiente [...]. 

 

Dessa forma, o Ibama (2006b, p. 11) quando pensa em educação no processo de gestão 

ambiental deseja garantir o “[...] controle social na elaboração e execução de políticas 

públicas, por meio da participação permanente dos cidadãos, principalmente, de forma 

coletiva, na gestão do uso dos recursos ambientais e nas decisões que afetam à qualidade do 

meio ambiente”. 

Para tanto, são realizadas ações educativas com diferentes segmentos sociais, 

principalmente, a chamada comunidade local, afetada por atividades relacionadas a gestão 

ambiental do Ibama. Assim, organizam-se espaços, caracterizados como pedagógicos, onde 

possa-se produzir e adquirir conhecimentos e habilidades, bem como, desenvolver as atitudes, 

sendo que o Ibama (2006b, p. 11) entende que “todo processo educativo é antes de tudo um 

processo de intervenção na realidade vivida, em que o educador e educando, numa prática 

dialógica, constroem o conhecimento sobre ela, objetivando a sua transformação”. 

Nesse sentido, tem-se os atores da educação, os educandos que são membros da 

comunidade local e os educadores, que são membros do Ibama capacitados com 

conhecimentos básicos sobre a gestão ambiental pública e capazes de planejar e coordenar os 

processos educativos desenvolvidos com os educandos. Nesses espaços, parte-se de uma 

análise dialogada da realidade socioambiental vivida por essas comunidades, de acordo com 

três possíveis situações: problema, conflito e potencialidade ambiental.  
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Salienta-se que o Ibama (2006b, p. 11-12) se utiliza dos conceitos de Carvalho & 

Scotto (1995) como base para a compreensão das situações supracitadas, caracterizando-as 

como:  

• Problema ambiental – “aquela situação onde há risco e/ou dano social/ambiental, 

mas não há nenhum tipo de reação por parte dos atingidos ou de outros atores da 

sociedade civil, face ao problema”;  

• Conflito ambiental – “aquela situação onde há confronto de interesses 

representados em torno da utilização e/ou gestão do meio ambiente”; 

• Potencialidade ambiental – “um conjunto de atributos de um bioma/ecossistema 

(recursos pesqueiros, recursos florestais, manguezais, praias, rios, paisagens, áreas 

com potencial ecoturístico etc.), passíveis de uso sustentável por grupos sociais”. 

A partir dessa compreensão, tem-se os diálogos pautados pelos eixos temáticos do 

qual o Ibama (2006b, p. 12) exerce sua competência, que são “ecoturismo; estudo, proteção e 

manejo de cavernas; gestão de unidades de conservação federais; licenciamento ambiental; 

manejo de flora; manejo de fauna; gestão de recursos pesqueiros; políticas públicas; 

prevenção de desmatamento e incêndios florestais; recuperação de áreas degradadas; e 

recursos hídricos federais”. 

O Ibama (Ibid.) parte da premissa de que as ações educativas devam proporcionar 

autonomia, e promove aos educandos, mediante auxílio do educador e de acordo com os 

diálogos estabelecidos acerca das situações e dos eixos temáticos, a construção coletiva de 

uma agenda de prioridades que será transformada, pelo próprio grupo, em projetos com 

objetivos, metas e resultados, planejados a curto, médio e longo prazos. 

Desse modo, observa-se que a modalidade de educação ambiental do Ibama está 

voltada à participação comunitária, sendo planejada e desenvolvida por ela mesmo, a partir 

dos problemas ambientais reais que a cercam, afinal a comunidade conhece efetivamente a 

sua realidade. Acredita-se assim, que esse processo de envolvimento proporciona ao poder 

público e, ao mesmo tempo, à população a possibilidade de uma intervenção com o intuito de 

transformar o ambiente em um espaço de qualidade e convidativo ao convívio humano. 
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4 O PÓLO DE ECOTURISMO DA ILHA DE SANTA CATARINA 
 

 

O Projeto Pólos de Desenvolvimento de Ecoturismo no Brasil desenvolvido em 1997 

pela Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) em parceria com o IEB (Instituto de 

Ecoturismo Brasileiro), teve o intuito de identificar as localidades em território nacional que 

já desenvolviam práticas consideradas ecoturísticas ou mesmo àquelas com potenciais 

naturais para o desenvolvimento de tais práticas e de inventariar as características, as 

potencialidades e a infra-estrutura necessária para uma efetiva implantação do ecoturismo. 

(MAGALHÃES, 2001a). Como resultado desse processo, este Projeto identificou 96 

possíveis pólos distribuídos pelo território nacional nos 26 estados brasileiros (Ibid.). 

No entanto, relembra-se que este Projeto considera como pólo de ecoturismo, a região 

formada por um ou mais municípios, que já desenvolve ou que tem condições naturais, além 

de infra-estrutura adequada, para desenvolver atividades de ecoturismo. Nesse sentido, este 

Projeto pondera que  

 
não basta que uma área apresente um grande potencial representado por seus 
atrativos naturais e culturais para que seja considerada um pólo. Sem dúvida, a 
existência desses atrativos é fundamental, mas é preciso que eles estejam atendidos 
por facilidades tais como vias de acesso, serviços de hospedagem, alimentação e 
informação. Além da disponibilidade de infra-estrutura, serviços e roteiros 
adequados, é fundamental a vontade política dos dirigentes em buscar o 
desenvolvimento local através da gestão dos empreendimentos ecoturísticos 
(MAGALHÃES, 2001b, p. 69). 

 

Segundo o Projeto, no Estado de Santa Catarina, localizado na Região Sul do Brasil, 

foram identificados três pólos de ecoturismo: o SC 1 – Alto Vale do Itajaí; o SC 2 – Ilha de 

Santa Catarina; e o SC 3 – Planalto Serrano, conforme mostra o mapa 1. 

O Pólo de Ecoturismo da Ilha de Santa Catarina (PEISC), caracterizado como objeto 

de estudo dessa pesquisa, segundo o Projeto Pólos compreende, principalmente o município 

de Florianópolis e seu entorno (MAGALHÃES, 2001a). Essa região tem sido indicada pelos 

dados da Embratur (2005), como uma das cidades mais visitadas do país, sendo que em 

relação às cidades do sul do país, está atrás apenas das cidades de Foz do Iguaçu e de Porto 

Alegre. Segundo as pesquisas de demanda turística da Santur (2005) o principal motivo 

dessas visitas está relacionado as viagens com fins turísticos e, principalmente, a busca por 

atrativos naturais. Isso explica, em partes, o por que a Ilha de Santa Catarina e seu entorno 
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foram identificados pelo Projeto Pólos de Desenvolvimento de Ecoturismo no Brasil como 

um dos pólos e, também, como um local propício ao desenvolvimento do ecoturismo. 

 

Mapa 1: Localização dos Pólos de Ecoturismo do Estado de Santa Catarina 
Fontes: IBGE (2005); Magalhães (2001a) 

 

Nesse sentido, o Projeto Pólos informa que os atrativos identificados no levantamento 

das características naturais desse pólo foram as praias, as ilhas, as montanhas, as lagoas etc., 

além de, um diversificado ecossistema, ainda conservado em função das diversas unidades de 

conservação instituídas no município de Florianópolis e seu entorno (MAGALHÃES, 2001a). 

Este Projeto esclarece ainda que a configuração do PEISC é demarcado e delimitado 

pelo alinhamento das unidades de conservação existentes em Florianópolis e em seu entorno, 

e limita-se ao norte pela Reserva Biológica do Arvoredo, ao sul pelo Parque Estadual da Serra 

do Tabuleiro e a noroeste pela Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim (Ibid.), conforme 

mostra o mapa 2. 

No entanto, diferentemente da ponderação feita por Magalhães (2001a) quanto ao 

município envolvido nesse pólo ser somente Florianópolis, nota-se que o pólo possui sua 

delimitação demarcada pelas unidades de conservação localizadas fora da Ilha de Santa 

Catarina (na porção continental) e, com isso, acredita-se que o PEISC envolva também os 

outros municípios que abrigam e a qual pertencem as unidades de conservação supracitadas, 

conforme informa o anexo J. 
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Legendas: 


