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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar como o turismo presente nas comunidades 
remanescentes de quilombos no município de Oriximiná pode ser entendido no âmbito dos tipos 
de turismo relacionados à natureza. Busca-se conhecer o cotidiano das comunidades, 
compreender de que maneira elas consideram a prática do turismo em seu território e como são 
manifestadas as relações entre anfitrião e hóspede.  Assim, o turismo de natureza, o turismo de 
aventura, o ecoturismo e o turismo de base comunitária são conceituados a fim de identificar suas 
características nas comunidades quilombolas de Oriximiná. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória descritiva baseada em pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo usando o 
método da observação participante. Por meio da abordagem bibliográfica utilizada para descrever 
o ecoturismo e o turismo de base comunitária, o ecoturismo de base comunitária é apresentado 
como forma de um turismo mais justo, no qual as comunidades tradicionais receptivas são as 
principais responsáveis pelo desenvolvimento do turismo em seus territórios. Os princípios, 
características e impactos do ecoturismo de base comunitária são investigados e apontados com o 
intuito de apresentar a atividade e de que maneira sua prática modifica a realidade das 
comunidades que a aderem. Por meio da pesquisa de campo, usando a metodologia de inventário 
da oferta turística e por meio da observação das características de Oriximiná, são apresentados os 
aspectos gerais do município e a realidade das comunidades remanescentes de quilombos 
destacando a importância de seu patrimônio cultural. Pela experiência vivenciada nas 
comunidades quilombolas e pelo contato direto com visitante e visitados conclui-se que o 
ecoturismo de base comunitária é praticado nessas regiões de forma casual. Entretanto, as 
comunidades quilombolas não consideram que a atividade que proporcionam em seus territórios 
seja uma atividade turística, deixando de aproveitar os benefícios que poderiam ser gerados por 
ela. A relação entre visitantes e visitados é efetivada pelas trocas culturais que advém do convívio 
direto entre eles. Portanto, pode-se afirmar que o ecoturismo de base comunitária em Oriximiná é 
espontâneo e influenciado pelas condições do meio. Assim, é praticado por visitantes que se 
interessam e valorizam os aspectos culturais e naturais dos territórios quilombolas.  
 
Palavras-chave: Atrativos Naturais. Ecoturismo. Oriximiná/PA. Quilombolas. Turismo de Base 
Comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to examine how the tourism that is present in Quilombolas communities in the 
city of Oriximiná can be understood in the extend of nature tourism. It searches to understand the 
daily life of communities, understand how they consider the practice of tourism in their territory 
and how are expressed the relationship between visitor and visited. Thus, the nature tourism, the 
adventure tourism, the ecotourism and the community-based tourism are in order to identify their 
characteristics in communities of Oriximiná. This is a descriptive exploratory study based on 
literature searches and fieldwork using the method of participant observation. Through literature 
used to describe ecotourism and community-based tourism, the community-based ecotourism is 
explained as a form of more just tourism, where traditional communities are the principal 
responsible for the development of tourism in their areas. The principles, characteristics and 
impacts of community-based ecotourism are highlighted and investigated in order to introduce 
the activity and how their practice changes the reality of the communities who practices it. 
Through fieldwork research, using the observation as technique to understand the characteristics 
of Oriximiná, the general aspects of the city and the reality of quilombos remaining community 
are presented, highlighting the importance of their cultural heritage. The experience lived in 
quilombolas communities and by direct contacts with visitors and visited concluded that the 
community-based ecotourism is practiced in these areas in a casual way. However, the 
quilombolas communities do not consider that the activity that they provide in their territories is a 
tourist activity, failing to enjoy the benefits that could be generated by it. The relationship 
between visitors and visited is effected by the cultural exchange that comes from direct contact 
between them. Therefore, it can be said that the community-based ecotourism in Oriximiná is 
spontaneous and influenced by the place conditions. Thus, it is practiced by visitors who are 
interested in the cultural and natural characteristics of quilombolas territory.  
 
Keywords: Natural Attractions. Ecotourism. Oriximiná/PA. Quilombolas. Community-based 
Tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O ecoturismo de base comunitária se apresenta como um segmento com grande potencial 

de desenvolvimento no Brasil. Por um lado, o país possui significativa diversidade natural e 

cultural para a prática do ecoturismo. Por outro, sua abordagem comunitária possibilita a inclusão 

social das distintas populações tradicionais brasileiras por meio do turismo.    

A idéia de abordar o ecoturismo de base comunitária nas populações quilombolas de 

Oriximiná surgiu em um primeiro momento a partir do interesse pelo ecoturismo e seus 

componentes. O ecoturismo possui diversas abordagens em todo mundo desde enfoques técnicos 

e operacionais até estudos aprofundados na academia (PIRES, 2002). A multiplicidade de 

aspectos relacionados ao ecoturismo proporciona a esse assunto um vasto e interessante campo de 

estudo.  

Entretanto, ao conhecer as comunidades quilombolas de Oriximiná e suas práticas 

relacionadas ao ecoturismo, houve o interesse por estudar o turismo e suas relações no âmbito 

dessas comunidades. A forma coletiva com que essas populações vivem e sua receptividade em 

relação aos visitantes motivados em conhecer seus territórios e suas culturas, revelaram uma 

abordagem diferente do ecoturismo observado até então, pelo fato de que o ecoturismo era 

organizado e fomentado pelas próprias comunidades. A escolha do tema se deu não apenas pelo 

interesse no ecoturismo, mas especialmente, pelo contato efetivo com os quilombolas do 

município e pela observação de suas formas de relacionar-se com o “forasteiro”. 

Frente às características observadas em Oriximiná e a carência na área de pesquisa 

turística em seus territórios rurais, o modelo de turismo praticado nas comunidades quilombolas 
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do município é examinado quanto à sua forma de organização e desenvolvimento. Não há estudos 

referentes à forma de ocorrência do turismo nessas comunidades, portanto, parte-se do princípio 

que o turismo praticado em seus territórios é o turismo de base comunitária. No presente trabalho 

faz-se uma análise das características turísticas dentro das comunidades quilombolas em 

Oriximiná com o objetivo principal de analisar como o turismo presente nas comunidades 

remanescentes de quilombos no município de Oriximiná pode ser entendido no âmbito dos tipos 

de turismo relacionados à natureza. 

Para apoiar a investigação do objetivo principal, alguns objetivos específicos foram 

formulados, como estudar e apresentar os aspectos relacionados ao ecoturismo e ao turismo de 

base comunitária, a fim de analisar seus fundamentos e refletir sobre seu papel dentro do 

fenômeno turístico, buscar conhecer o cotidiano das comunidades e de que forma elas entendem a 

manifestação do turismo em seus territórios, identificando sua situação atual e entender as 

relações entre hóspedes e anfitriões e de que maneira essas relações empregam um sistema de 

trocas sob suas mais diversas formas. 

O trabalho se caracteriza como sendo uma pesquisa exploratória descritiva. Ele é dividido 

em duas partes principais. Na primeira parte prioriza-se a pesquisa bibliográfica com fontes 

teóricas impressas e eletrônicas. Fundamentalmente, essa etapa da pesquisa busca apresentar os 

principais elementos do ecoturismo, turismo de base comunitária e as características gerais do 

município de Oriximiná no Pará. Na segunda parte é abordada a pesquisa de campo feita em 

junho e julho de 2009 em Oriximiná, usando a metodologia de Inventário de Oferta Turística, a 

entrevista livre e o método de observação participante para descrever os fatos percebidos em 

campo. 

No segundo capítulo, são abordados os principais elementos e características do 

ecoturismo. Apresentam-se seus princípios, os principais fatores que influenciaram no 

surgimento do segmento e suas definições teóricas. As questões da sustentabilidade e da 

educação ambiental também são tratadas para elucidar a oportunidade e os benefícios que o 

ecoturismo pode proporcionar quando se busca seu desenvolvimento de forma responsável. 

No terceiro capítulo, o turismo de base comunitária é abordado apresentando seus 

conceitos, seus principais aspectos e princípios. Por meio de uma pesquisa bibliográfica são 

analisados e discutidos os modos de vida em comunidade, a busca por um turismo mais justo que 

beneficie a população receptiva, os impactos do turismo sobre as comunidades tradicionais e a 



 
 

12 

relação existente entre visitantes e visitados. São tratados ainda o ecoturismo de base 

comunitária, a importância do planejamento nessa prática e o exemplo de Silves na Amazônia 

para descrever uma experiência de ecoturismo de base comunitária em desenvolvimento. 

No quarto capítulo o município de Oriximiná é apresentado em seus aspectos gerais 

abordando alguns dados relacionados ao turismo. Enfatiza-se a importância das comunidades 

quilombolas dessa região e o seu significativo patrimônio cultural e natural. O capítulo apresenta 

além dos dados bibliográficos, as observações constatadas durante a pesquisa de campo no 

município, principalmente nas experiências vividas nas comunidades quilombolas e expõe de que 

maneira o turismo é praticado dentro dessas comunidades. 

No quinto e último capítulo são expostas as considerações finais referentes aos aspectos 

abordados, enfatizando que a presente pesquisa busca contribuir para o estudo do ecoturismo de 

base comunitária e adquirir conhecimento a respeito desse fenômeno presente em Oriximiná, 

dando margens às futuras investigações e propiciando um primeiro contato acadêmico do turismo 

nos territórios quilombolas do município estudado. 
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2 ECOTURISMO E SUSTENTABILIDADE 

 

 

O ecoturismo tem sido palco de crescentes interesses por parte de turistas, estudiosos, e 

agentes do trade turístico. A atividade que ganhou mais força após os anos 1970 e é considerada 

bastante recente, parece ser um verdadeiro fenômeno do turismo mundial. Nos últimos anos o 

número de turistas que visitam áreas naturais tem aumentado de forma surpreendente 

(LINDBERG; HAWKINS, 1995).  

O ecoturismo é um fenômeno complexo e multidisciplinar que engloba aspectos como a 

sustentabilidade, a educação, a visitação a áreas naturais relativamente intocadas, a recuperação 

de áreas degradadas e a inclusão social das comunidades locais. Aspectos importantes e 

igualmente polêmicos da atividade são expostos de maneira a discutir os principais fatores que 

permeiam o ecoturismo, como a forma e a época em que o segmento surgiu e as infinitas 

definições elaboradas ao longo dos anos.  

 

 

2.1 EM BUSCA DAS RAÍZES DO ECOTURISMO 

 

 

O ecoturismo é um daqueles termos sobre os quais repousam dúvidas a respeito de 

quando surgiu e de seu exato significado. 

Para melhor entendimento do termo, deve-se buscar compreender a relação histórica do 

homem com a natureza e de que forma essa relação influenciou o surgimento do ecoturismo.  
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Em tempos primitivos, como caçadores e coletores, as populações humanas exploravam 

os recursos naturais de determinadas regiões e migravam em busca de novos alimentos quando 

esses recursos se tornavam escassos. Havia sempre a necessidade de migração e a exploração da 

natureza por parte do homem era feita de forma equilibrada. Quando o homem passou a cultivar e 

domesticar algumas espécies animais e vegetais para seu próprio consumo, não precisando mais 

migrar para outras regiões, ele criou os primeiros agrupamentos estáveis. Nessas áreas a 

exploração dos recursos é intensificada e contínua para facilitar a sobrevivência humana. A partir 

desses eventos, o ser humano concebe o seu papel como modificador da paisagem natural. 

Neiman, Mendonça e Schlindwein (2008, p.120) elucidam melhor essa questão ao afirmar que: 

 
 

Esta modificação altera drasticamente as suas relações com a natureza. Da vivência e 
uso de uma natureza-mãe detentora dos alimentos e vida, que provem os recursos para a 
sobrevivência, o ser humano passa a ter uma visão de escala utilitarista, onde os 
componentes da natureza são transformados em mercadorias, onde o valor de 
sobrevivência é substituído por um valor de troca. 

 
 

Outro acontecimento histórico que afetou a relação do homem com a natureza foi o 

surgimento do cristianismo ocidental. Nessa doutrina defende-se a idéia de que o homem foi 

mandado por Deus para governar a terra e a natureza deve servir a ele. White (1971) apud 

Fennell (2002) cita esse fato quando observa que já houve um momento na história da 

humanidade que a relação do homem com a natureza era feita de maneira equilibrada, pois a 

humanidade fazia parte dela, porém nas últimas centenas de anos o homem tornou-se explorador 

dessa mesma natureza e dos recursos naturais. A força por trás dessa convicção é baseada na 

forma como o cristianismo ocidental e o capitalismo polarizam a humanidade e a natureza, 

insistindo que é a vontade de Deus que o homem explore o meio ambiente para seus próprios 

fins. 

É possível presumir que foi a partir desse momento que o ser humano passou a se 

enxergar não mais como parte integrante da natureza, mas como dominador da mesma. As 

crenças e as religiões possuem um aspecto determinante nessa relação homem e natureza, elas 

são fatores decisivos no momento em que fazem o homem questionar o seu papel no mundo e 

que lugar ele ocupa no mesmo. O socialismo também solidificou essa imagem de homem 

dominador. 
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Posteriormente a esse fato, a história da humanidade está permeada por iniciativas e feitos 

heróicos que demonstram o interesse do ser humano pelo desconhecido e pela natureza intocada e 

selvagem. A natureza selvagem possui um significado mítico e quase espiritual para o homem, 

que sempre busca saber o que há por trás daquela colina ou o que há de fantástico e desconhecido 

em áreas não exploradas. O medo do desconhecido e a falta de compreensão das áreas selvagens 

traziam a sensação de que esses eram lugares que precisavam ser descobertos e subjugados. 

Como exemplo, é possível citar os grandes navegadores europeus dos séculos XV e XVI e suas 

descobertas, despertando em muitas pessoas a motivação pela aventura e a ambição de conhecer 

regiões remotas e virgens como a América Latina. Mais adiante, entre os séculos XVII e XIX, 

sobreveio o ciclo das expedições realizadas por exploradores, aventureiros, cientistas e 

naturalistas europeus em regiões distantes e selvagens do velho mundo e, principalmente, do 

Novo Mundo (PIRES, 2002).  

No século XIX, em resposta à transformação tecnológica e industrial da Grã-Bretanha e 

da Europa, desenvolveu-se uma visão mais romântica do mundo selvagem. Baseado nas obras de 

Erasmus Darwin, Wordsworth, Coleridge e Calyle, o romantismo incorporava a espiritualidade e 

uma consciência de que os espaços intocados tinham um enorme significado espiritual e uma 

pureza que o contato humano degradava (SHORT, 1991 apud FENNELL, 2002). A partir desse 

momento, houve maior valorização da natureza intocada, pois ela passa a ser vista como um 

verdadeiro tônico psíquico e espiritual. Porém poucos viajantes realmente se atreviam a explorar 

esses ambientes selvagens. Alguns deles faziam, principalmente, por serem biólogos e 

pesquisadores em busca de maiores conhecimentos e experiências efetivas. A esse respeito, 

Ceballos-Lascuráin (1995, p.25) indica que: 

 
 
Há apenas alguns anos, a palavra ecoturismo não existia e muito menos os princípios 
que hoje ela representa. É verdade que viajantes naturalistas existem há muito tempo, 
como Humboldt, Darwin, Bates e Wallace. Mas suas experiências foram poucas e 
esporádicas, tão isoladas que não produziram benefícios socioeconômicos significativos 
para os lugares visitados, nem as atividades desenvolvidas pareciam ter a intenção de ser 
um meio para a conservação de áreas naturais, de culturas nativas ou de espécies em 
perigo de extinção.  

  
 
Como continuação desses fatos, deve-se remeter à Segunda Guerra Mundial e aos avanços 

tecnológicos advindos dela. Foi somente após esse momento que o ecoturismo foi inserido no 

contexto contemporâneo. Vivia-se um restabelecimento do equilíbrio geopolítico, de novos 
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padrões socioeconômicos e culturais e um avanço em diversas áreas. Sendo assim, dois aspectos 

advindos do pós-guerra foram fundamentais para o avanço e a expansão do turismo. Um deles é o 

desenvolvimento dos meios de comunicações e de transportes, em especial da aviação civil, com 

o advento da viajem a jato que tornou o deslocamento de pessoas muito mais rápido e seguro, 

com padrões de qualidade até então não vistos antes. No caso dos meios de comunicação, o seu 

aperfeiçoamento permitiu uma ampla difusão de informações até então limitadas. O outro fator é 

a expansão da economia mundial e com ela as conquistas trabalhistas que surgiram na época 

(PIRES, 2002). A sociedade urbana e o trabalhador passaram a ter mais tempo livre e a gozar do 

consumo de bens e serviços. Os momentos de lazer se tornaram mais importantes para a 

recuperação física e mental das horas trabalhadas e as viagens, além de prazer e descanso, 

traziam status diante da sociedade. Viajava-se pelo anseio de se estar na moda.   

Vivia-se uma época em que os valores materiais proporcionados pelo progresso e a 

prosperidade advinda do crescimento econômico se sobrepunham às questões ambientais, não 

havendo limites para o crescimento e aceitando os riscos dele provenientes (PIRES, 2002). O ser 

humano mais do que nunca se colocava à frente do meio ambiente e do próprio bem-estar social 

em nome do crescimento econômico.  

A partir desse cenário surge o turismo de massa, pois todos esses fatores foram 

determinantes para o crescimento do turismo em escala mundial. Suas possibilidades 

mercadológicas tornaram-no fenômeno lucrativo e o crescimento desenfreado e desorganizado da 

atividade começou a despontar em várias regiões do mundo. Nesse contexto, para Pires (2002) o 

estágio mais agudo desse processo deu-se a partir do início dos anos 70, na plenitude do turismo 

de massa. Começaram a se evidenciar os problemas desencadeados por essa atividade com suas 

conseqüências negativas e danosas recaindo sobre a estrutura social e econômica das populações 

anfitriãs, como também sobre a qualidade ambiental dos destinos consagrados por esse modelo 

de turismo. 

Para a Organização Mundial do Turismo - OMT (2001), o paradigma da produção em 

massa do setor industrial foi adotado pelo turismo de massa, produzindo pacotes rígidos que 

permitiam manter custos reduzidos e lucros altos, oferecendo aos turistas produtos com preços 

baixos, mas com uma qualidade questionável. Assim, no turismo de massa as características dos 

produtos eram ditadas pelos seus provedores que possuíam como principal objetivo a redução de 
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custos e o oferecimento de produtos com preços competitivos. O mercado turístico vendia o que 

produzia e o consumidor comprava o que estava disponível.  

Dessa forma, transformava-se a infra-estrutura e as condições das comunidades receptoras 

em algo que fosse o ideal para o lazer do visitante. Buscava-se uma democratização do turismo 

para que todos tivessem acesso a ele. As relações nos destinos passaram a ser elaboradas visando 

o bem estar do turista no intuito de que promovendo a sua satisfação ele voltaria, trazendo 

consigo mais oportunidades de lucros para as regiões receptivas (BEZERRA, 2009).  As atrações 

que se situam dentro desses empreendimentos massivos são criadas e transformadas para 

satisfazer às expectativas e demandas dos visitantes, dando pouca atenção para a opinião da 

população local e os impactos gerados pelo turismo. Conseqüentemente, “o turismo de massas 

tem sido criticado pelo fato de dominar o turismo dentro de uma região, por causa da sua 

orientação não local, e o fato de que muito pouco do dinheiro gasto ali efetivamente permanece 

no local e gera recursos” (FENNELL, 2002, p.20).    

Diversos problemas surgiram com o crescimento do turismo de massa, entre eles, a 

degradação de culturas tradicionais, a degradação física de monumentos e locais de importância 

relevante para as comunidades locais, a especulação imobiliária, a violação de lugares sagrados, o 

aumento da prostituição, a poluição e destruição do meio natural, o comportamento inadequado 

dos turistas nos destinos e o imperialismo econômico de corporações transnacionais. Havia a 

necessidade de mudar esse desenvolvimento desordenado da atividade (PIRES, 2002).  

É importante ressaltar que embora autores como Pires (2002) e Fennell (2002) apontem o 

turismo de massa como uma atividade predatória e degradante, deve-se levar em consideração 

que no contexto da época em que esse segmento surgiu, ainda não havia a preocupação ambiental 

que ganharia destaque a partir da década de 70. Ademais, no período em que o turismo de massa 

surgiu, as cidades não possuíam planejamento urbano adequado, salvo as grandes metrópoles, o 

que agravava ainda mais os impactos negativos dessa prática. 

Os fatos mencionados anteriormente não significam que necessariamente em todos os 

casos de turismo de massa a atividade turística é efetuada predatoriamente, entretanto os 

impactos negativos se tornaram recorrentes nesses tipos de empreendimentos, causando 

questionamento sobre os reais benefícios advindos desse tipo de turismo. Krippendorf (2001, 

p.20) explica esse fenômeno ao mencionar que “o turismo de massa constitui uma das formas de 

lazer mais marcantes, de maiores conseqüências e de impactos menos controláveis”. O turismo de 
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massa não é um tipo de turismo incapacitado de se tornar responsável ou sustentável, mas em 

função de suas características ele tende a se tornar um exemplo de turismo causador de diversos 

problemas, como citados anteriormente, para as comunidades receptivas. 

Muitos agentes, personalidades e órgãos do turismo passaram a ter uma maior 

sensibilização diante das conseqüências negativas advindas do turismo de massa e questões como 

os impactos socioeconômicos, culturais e ambientais do turismo começaram a surgir em eventos 

de escala mundial já em meados dos anos 1970. Buscavam-se espaços para reflexão e crítica 

sobre os impactos negativos do turismo nos próprios eventos oficiais, como no caso da 

conferência da ONU de 1980, em Manila, capital das Filipinas. Essa conferência parece ter 

refletido para dentro do turismo o momento de mudança de mentalidade em relação à sociedade e 

ao modelo de desenvolvimento em que se vivia (PIRES, 2002).  

A Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial feita a partir da conferência da ONU 

aborda diversos aspectos de significativa importância para o turismo nos âmbitos sociais, 

econômicos e ambientais. Dentre eles, destaca-se a declaração de que o turismo deve melhorar a 

qualidade de vida de todos os povos, o reconhecimento de que o turismo possui limitações em 

cada caso específico, no qual, o Estado e instituições responsáveis devem adotar medidas para 

atenuar a influência negativa da atividade em suas nações e a busca pelo equilíbrio na utilização 

dos recursos locais evitando sua degradação (OMT, 1980). 

Em meio aos problemas causados pelo turismo de massa e as suas conseqüências, 

começam a emergir visões favoráveis a um turismo diferente desse turismo de massa deficiente e 

predatório. Novas formas de turismo surgiam ao mesmo tempo em que as comunidades dos 

destinos preferenciais buscavam maneiras de reorganizar seus espaços turísticos. Propostas de um 

turismo alternativo ao modelo do turismo de massa receberam grandes impulsos, pois se passou a 

considerar que a atividade turística só deveria existir se seu objetivo fosse melhorar a qualidade 

de vida das populações locais. Dessa forma, se o turismo alternativo se constituía numa opção 

melhor em relação ao turismo de massa, suas características deveriam contrastar com as do 

modelo vigente. Em relação a essa contraposição dos dois modelos, Pires (2002, p. 249) afirma 

que: 

 
 

A vigência e a hegemonia do turismo de massas, ao mesmo tempo que proporcionaram 
um grande avanço na socialização do turismo, acarretou uma série de impactos negativos 
[...] que desencadeariam descontentamentos e, com eles, os anseios por mudanças na 
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condução desse modelo de turismo que o tornassem menos pernicioso em seus impactos. 
Parte desse descontentamento foi canalizada para a busca de alternativas turísticas ao 
turismo convencional de massas, na forma de experiências turísticas diferentes em 
destinos não tradicionais e até mesmo desconhecidos, em que a presença de elementos 
naturais e culturais mais íntegros ou autênticos pudesse proporcionar uma nova 
dimensão para as viagens turísticas. 
 
 

Outro aspecto que reforçou esse movimento contra o turismo massificado foram as 

manifestações da contracultura dos anos 70. Esse movimento que surgiu em oposição à sociedade 

tecnológico-industrial e consumista e que lutava pelas questões ambientalistas, o antimilitarismo 

e os direitos das minorias, emprestou seu caráter contestatório às aspirações por um turismo 

alternativo. Nesse sentido, Nash (1994) apud Pires (2002, p.82) observa que “o turismo 

alternativo é tomado como bandeira de mobilização de setores ativistas e engajados nos países do 

Terceiro Mundo em prol do desenvolvimento de uma forma de turismo mais humana e 

sustentável”. 

Além do aspecto de sustentabilidade, o turismo alternativo veio para trazer experiências 

de maior significado para os turistas, uma vez que busca sua prática em locais pouco explorados, 

procurando uma relação mais verdadeira com as comunidades locais e suas vivências e culturas. 

O turismo alternativo se apresenta como um modelo em pequena escala em que uma quantidade 

reduzida de turistas mantém um contato mais profundo com as comunidades, a história e cultura 

de um determinado local. Järviluoma (1992) apud Pires (2002) o caracteriza como um turismo 

desenvolvido pela população local e baseado nos valores naturais e culturais locais que deposita 

uma atenção especial em relação ao meio ambiente e à sua capacidade de carga. 

O turismo alternativo, dessa forma, pode ser compreendido de duas maneiras. A primeira 

como uma expressão contendo os anseios e ideais de mudança em relação ao turismo 

convencional e os problemas advindos deste. Nesse aspecto o termo se apresentaria como um 

estandarte dos movimentos e ações contrárias ao turismo de massa. A segunda como uma forma 

alternativa de se praticar o turismo, um aspecto diferenciado da atividade, em que se busca uma 

experiência mais autêntica e verdadeira dos destinos visitados. 

Nesse contexto, o ecoturismo é inserido como um tipo de turismo alternativo, uma vez 

que prega o desenvolvimento sustentável da atividade, o envolvimento das comunidades locais, a 

exploração não predatória de áreas consideradas pouco exploradas e o contato mais autêntico 

com a história dessas regiões. A esse respeito, Fennell (2002) menciona que como uma extensão 

do turismo alternativo, o ecoturismo cresceu como uma conseqüência de insatisfação com as 
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formas convencionais de turismo que, num sentido geral, ignoraram os elementos sociais e 

ecológicos de regiões em países estrangeiros, em favor de um enfoque mais antropocêntrico e 

concentrado estritamente no lucro dos produtos de turismo oferecidos. Contudo, para 

compreender melhor o cenário em que o ecoturismo surgiu, é importante discutir sua relação com 

os movimentos ambientalistas que assolaram os anos 1960 e 1970. 

Nos anos 1960, os resultados e informações produzidos pelo meio científico em relação 

ao meio ambiente e aos aspectos ecológicos do planeta, chamaram a atenção. Começou a surgir 

um alarde em relação às destruições crescentes de áreas naturais e seus ecossistemas em 

conseqüência do crescimento econômico visto até então. Ademais, nesse mesmo período, novas 

descobertas naturalistas e botânicas para a medicina nas áreas naturais de florestas tropicais e 

equatoriais do planeta começaram a serem divulgadas. Até então, os custos ambientais derivados 

do uso intensivo dos recursos naturais e da degradação da natureza eram considerados normais e 

necessários ao processo de desenvolvimento (PIRES, 2002).  Com a divulgação dessas 

descobertas científicas, uma parcela da sociedade passou a questionar até onde o crescimento 

econômico valia a pena em prol das destruições ambientais que chamavam a atenção. O 

questionamento surgiu em relação à exploração ilimitada dos recursos naturais, pois a 

maximização da produção e o uso desenfreado desses se sobrepunham aos custos sociais e 

ambientais advindos desse processo. Surge então o movimento ambientalista que buscava chamar 

a atenção para as questões de poluição, destruição e contaminação dos ambientes naturais pelo 

modelo econômico que imperava.  

Os movimentos ambientalistas, alguns organizados em entidades não governamentais, se 

constituíam basicamente em dois grupos de ação, um mais político e ideológico tentando 

promover a conscientização da opinião pública em relação aos problemas ambientais e outro mais 

operativo que procurava agir buscando implementar projetos para a proteção da natureza (PIRES, 

2002). Eles se estabelecem em meio a um contexto cultural em que outros movimentos ativistas 

contra o modelo socioeconômico vigente na época estavam em seu auge. É o caso do movimento 

hippie, da esquerda revolucionária e dos movimentos estudantis. Esse fato fez com que esses 

movimentos percebessem uma identificação entre si e, de alguma forma, se reforçassem. Pode-se 

afirmar que um importante marco do movimento ambientalista tenha sido a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em Estocolmo em 1972. Pela primeira vez, 

expuseram-se e discutiram-se, em escala mundial, os direitos da humanidade a um ambiente 
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saudável. “Esse evento foi o reflexo da pressão e da mobilização de uma sociedade que 

despertava para a importância transcendente desse tema e, por isso, firmou-se como um 

referencial do ambientalismo contemporâneo” (PIRES, 2002, p.49).  

Deve-se realçar também a publicação, alguns meses antes da Conferência de Estocolmo, 

do relatório Os Limites do Crescimento pelo Clube de Roma, que se constituía num grupo de 

cientistas e autoridades envolvidos com a questão ambiental. O relatório é um marco importante 

na discussão sobre a problemática ambiental, pois relata estudos sobre o consumo e a capacidade 

de suporte do planeta expondo com detalhes um panorama de alerta em relação ao crescimento 

populacional e ao consumo insustentável dos recursos naturais (BEZERRA, 2009). 

O ambientalismo se posiciona contra o processo capitalista que enfatizou o 

individualismo à custa da solidariedade coletiva e da exploração de outros seres humanos, de 

outros grupos e do equilíbrio ambiental. Os recursos naturais eram explorados de maneira 

ilimitada e o homem parecia não se enxergar como parte da natureza, mas sim dominador da 

mesma, não se submetendo às suas leis. Essa forma de pensamento também foi influenciada pelo 

cristianismo, conforme citado anteriormente, pois segundo o pensamento cristão a natureza foi 

criada para servir ao homem. A conseqüência da irresponsabilidade humana são os diversos 

impactos ambientais e as respostas às vezes violentas da natureza às constantes agressões 

(MATHEUS; MORAES; CAFFANI 2005). Com os movimentos contestatórios que surgiram a 

partir da década de 1970, os adeptos mais entusiastas passaram a questionar a sociedade com um 

todo em favor de uma vida mais simples e natural. 

 Posteriormente, com a realização da Conferência Rio 92 e a criação da Agenda de Ação 

para Atingir o Desenvolvimento Sustentável - Agenda 21, o conceito de sustentabilidade se 

destaca na tentativa de equilibrar a exploração ilimitada chamando a atenção para o legado 

deixado para as futuras gerações. Matheus, Moraes e Caffani (2005, p. 9) elucidam essa questão 

ao declarar que “a virada do século XX pôs fim a essa cosmovisão linear e mecanicista, 

anunciando a concepção de universo ecológico: um sistema holístico, dinâmico e interligado, no 

qual tudo parece afetar tudo.” 

Verifica-se que o desenvolvimento sustentável transformou-se em premissa no 

planejamento do setor político e da iniciativa privada, especialmente por sugerir um novo rumo 

às relações humanas e propor um novo modelo de integração fundamentado na participação 

coletiva, respeitando as características de cada comunidade. Em decorrência dessa discussão, o 
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turismo sofre críticas por ser uma atividade impactante, visto que ele desenvolvia práticas 

ambientais danosas e provocava o desmatamento e a transformação das paisagens graças a 

concentração desordenada de pessoas. Em conseqüência, o turismo passa a ser concebido nos 

moldes do desenvolvimento sustentável (BEZERRA, 2009).  

Desse modo, com a discussão sobre o desenvolvimento sustentável, “o ecoturismo nasce 

de um momento de reflexão da sociedade contemporânea que visa conciliar o desenvolvimento 

com sustentabilidade” (BEZERRA, 2009, p.8). 

Porém, a tentativa de proteção aos recursos naturais e aos ambientes selvagens surge mais 

pelo interesse humano do que pela própria valorização da natureza, pois se preserva em nome do 

que as gerações futuras encontrarão adiante. O medo do que pode acontecer à humanidade por 

conseqüência das mudanças climáticas surgidas a partir da destruição de áreas naturais e do 

aquecimento global pela emissão de CO2, parece ser o principal motivo para alarmar a sociedade 

de que é importante preservar os recursos naturais. Ainda assim, o homem busca salvar não pelo 

valor que a natureza teria, mas pela sua própria sobrevivência. 

Entretanto, com o movimento ambientalista, a natureza e as preocupações com a sua 

conservação ganharam força. O interesse pelas áreas selvagens e relativamente intocadas 

reacendeu e a busca pelo retorno do homem a seu habitat de origem, especialmente o homem das 

grandes cidades, ressurgiu em nome de uma vida alternativa, mais simples e feliz. Cabe ressaltar 

ainda que como modificador da paisagem, quanto mais o homem modifica a natureza, menos ela 

se torna sacralizada, por esse aspecto a procura por áreas intocadas era maior.  

Sendo assim, no presente trabalho adota-se a idéia do autor Pires (2002) quando o mesmo 

ressalta que o ambientalismo contemporâneo foi uma das bases para o surgimento do ecoturismo, 

na medida em que parte das ações ambientalistas potencializou as ações voltadas para o 

desenvolvimento de um turismo alternativo. Portanto, ambientalismo e ecoturismo possuem uma 

relação de mútua influencia. A outra base para o surgimento do ecoturismo foi o turismo 

alternativo, como citado anteriormente. 

Outro órgão que concorda que o ecoturismo teve como uma das bases o movimento 

ambientalista é o The International Ecotourism Society (2007)¹ quando assegura que o termo 

ecoturismo cresceu com o surgimento do movimento ambiental global dos anos 1970. 

_______ 
1- Tradução livre da autora de: INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY. Ecotourism first grew out of 
the global environmental movement in the late 1970s. 2007. Disponível em: <www.ecotourism.org> 
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Deve-se atentar para o fato de que o movimento hippie da década de 1970 também 

perpetuou a idéia da natureza valorizada durante muitos anos que se seguiram, sendo esse, um 

dos legados deixados pelo movimento. Os hippies e suas idéias como tal, entre outros valores e 

princípios, inspiraram percepções inovadoras em relação ao entorno ambiental. Essas iriam 

manifestar-se na procura pela natureza virgem e pelos lugares remotos que proporcionassem 

certo isolamento territorial da sociedade moderna e do padrão de vida consumista por ela 

engendrado. A partir daí, a liberdade de ser, fazer e estar foi emblematizada pelo próprio 

movimento como sociedade alternativa (PIRES, 2002).  

A admiração diante dos encantos da natureza e a relação harmônica que se estabeleceu em 

aproveitar seus recursos de maneira equilibrada fizeram com que as gerações contemporâneas 

desse movimento investissem na descoberta de localidades dotadas de atributos naturais e 

paisagísticos. Essa busca por locais intocados vinha como uma experiência de viagem diferente 

ou até mesmo como uma opção de vida. 

Outros dois fatores a serem considerados como influenciadores do ecoturismo foram a 

criação de documentários em áreas ambientais em meados dos anos 1980 e o conseqüente 

surgimento de mochileiros e excursionistas de áreas naturais. Esses documentários que ainda 

atualmente são produzidos, despertaram o interesse do público para áreas remotas e inexploradas. 

A viagem a lugares naturais passou a interessar uma quantidade maior de pessoas e os grupos de 

ecoturistas e afins começaram a crescer (PIRES, 2002). 

Por sua vez, o surgimento de mochileiros e excursionistas que praticavam o turismo em 

ambientes naturais, além de despertar camadas crescentes da sociedade para a viagem em 

ambientes naturais e por suas culturas autóctones, deu o empurrão necessário para que operadoras 

e agências de viagens criassem e comercializassem pacotes ecológicos. Cria-se aí, uma das 

primeiras estruturas de operação do ecoturismo em escala comercial.  

Entretanto, como já citado anteriormente, a atividade ecoturística não possui um consenso 

de quando exatamente surgiu. Sendo assim, os fatos expostos anteriormente apenas reforçam sua 

prática. O que não significa que tenham sido os responsáveis pelo seu surgimento, mas 

certamente foram influenciadores dele. O contexto social apresentado até então permitiu que 

houvesse um maior interesse da sociedade pelos ambientes naturais e, por conseqüência, um 

maior crescimento da atividade ecoturística. Para Fennel (2002, p.43) “os melhores exemplos da 
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evolução do ecoturismo podem ser encontrados no início do século XX no turismo baseado na 

vida selvagem africana”.  

Fennell (2002) aponta ainda que os Parques Nacionais de Yellowstone e Yosemite teriam 

também preconizado o ecoturismo quando, pioneiramente, abriram espaço para os visitantes 

nacionais e estrangeiros conhecerem suas belezas naturais. A partir do momento em que o 

homem passou a considerar a natureza como uma ferramenta benéfica para a sua saúde e seu 

bem-estar e passou a aceitar sua relação de dependência da mesma, houve maior aceitação do 

contato entre o ser humano e a natureza e maior relacionamento entre essas duas partes. Dessa 

forma, parece haver um consenso geral de que essa atividade cresceu quando o homem passou a 

ter uma maior necessidade de retomar seu contato com a natureza e os aspectos selvagens da 

mesma. Porém, cabe ressaltar que somente a partir dos anos 90, com a criação da Agenda 21, é 

que a idéia de sustentabilidade e preservação da natureza para gerações futuras ganhou maior 

ênfase e se consolidou. Esse fato não só aproximou ainda mais a sociedade da natureza, como 

também trouxe uma conotação maior de proteção para a mesma.  

Quanto ao surgimento do termo ecoturismo, uma das teorias aceitas no meio acadêmico é 

que Ceballos-Lascuráin foi o primeiro a usá-lo em 1983. Contudo, sua assimilação não se deu de 

imediato, sendo necessários alguns anos para o amadurecimento do conceito, o que só ocorreu 

com a chegada dos anos 1990 (PIRES, 2002). De acordo com o próprio Ceballos-Lascuráin, o 

termo possui o mesmo significado de turismo ecológico, sendo apenas uma forma telegráfica e 

mais fácil de dizer (CEBALLOS-LASCURÁIN, 1996 apud PIRES, 2002). Entretanto, Fenell 

defende a idéia de que o termo remonte a uma data anterior, uma vez que apareceu no trabalho de 

Hetzer em 1965, que o usou para explicar o intrincado relacionamento entre os turistas e os meios 

ambientes e culturas nos quais eles interagem (FENELL, 2002). Sendo assim, como é possível 

observar, não existe um consenso geral quanto ao seu exato surgimento. 

Todavia, atualmente não se pode garantir que os termos ecoturismo e turismo ecológico 

sejam sinônimos porque existe certa discussão acadêmica em relação a esse fato. O termo turismo 

ecológico antecedeu o ecoturismo apresentando inicialmente uma conotação de retorno do ser 

humano a natureza perdida (BEZERRA, 2009). Para Zacchi (2004) o turismo ecológico é aquele 

praticado em áreas naturais com o intuito de apreciar esses ambientes em que o turista possui 

uma conduta responsável, porém não possui o caráter de sustentabilidade e preservação que o 

ecoturismo representa. Ademais, a abordagem conceitual do ecoturismo e os princípios que sua 
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prática engloba atualmente, sofreram uma evolução temporal com o passar dos anos atribuindo 

aspectos importantes como a sustentabilidade e a educação ambiental, fato não observado no 

turismo ecológico. 

Por conta de o ecoturismo abordar temas como a sustentabilidade e a educação ambiental, 

é interessante relacionar esse tipo de turismo com o ecodesenvolvimento estudado por Ignacy 

Sachs.  

De acordo com Sachs (2007), o ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, 

em cada região, insiste na busca de soluções específicas para seus problemas, levando em conta 

os dados ecológicos, culturais e as necessidades imediatas e de longo prazo dos locais. Dessa 

maneira, ele busca um caminho apropriado de conservação da biodiversidade ao adotar a 

harmonização dos objetivos sociais e ecológicos. O ecodesenvolvimento requer planejamento 

local participativo, a busca pela redução dos impactos negativos das atividades humanas sobre o 

meio ambiente, o aperfeiçoamento e uso de ecotécnicas como um novo estilo tecnológico 

coerente com a preservação ambiental, a valorização dos recursos culturais e naturais e a busca 

por um novo sistema educacional objetivando a promoção da conscientização ambiental 

(SACHS, 2007). O ecodesenvolvimento preconiza ainda a sustentabilidade dos territórios nos 

aspectos sociais, ambientais, econômicos, territoriais, buscando a melhoria de áreas urbanas e 

rurais e, políticos, buscando a democracia dos diretos humanos universais e um nível razoável de 

igualdade social (SACHS, 2002). 

Sendo assim, pode-se afirmar que o ecoturismo e o ecodesenvolvimento possuem 

semelhanças ao buscarem formas equilibradas do uso de recursos ambientais, utilizarem o 

planejamento participativo no intuito de incluir as comunidades locais nas tomadas de decisões 

para a resolução de seus próprios problemas, no uso de ecotécnicas, especialmente em territórios 

ambientalmente frágeis, na valorização dos patrimônios naturais e culturais e na abordagem 

educacional para a disseminação de uma consciência ambiental. 

O ecoturismo se mostra, desse modo, como um tipo de turismo diferente, profundamente 

ligado às preocupações ambientais advindas dos impactos negativos da ação humana em 

ambientes frágeis. 

Nesse sentido, é necessário um aprofundamento sobre o ecoturismo, caracterizando-o, no 

intuito de apresentar os aspectos significativos que o diferenciam de outros segmentos. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DO ECOTURISMO 

 

 

Ao longo do tempo, o termo ecoturismo tornou-se sinônimo de natureza e acabou sendo 

vulgarizado para vender pacotes turísticos e excursões a qualquer ambiente natural. Por causa da 

falta de informação, muitas pessoas viajam a lugares naturais e acreditam que somente por esse 

fato estão praticando ecoturismo. Por conseguinte, o termo assumiu o viés de produto rotulado 

para a venda, pois, atualmente, o ecoturismo está na moda. É importante ressaltar que muitas 

entidades do trade turístico se apropriaram do termo “eco” como ingrediente “esverdeante” de 

seus produtos apenas para aumentarem as suas vendas, não tendo nenhum comprometimento com 

os valores e princípios transmitidos pela atividade, passando a incorporar a ecologização 

superficialmente (PIRES, 2002).  

Sendo assim, os diferentes setores da atividade tendem a conceber sua própria idéia de 

ecoturismo em função de sua relação e interesses imediatos com a mesma. Esse fato faz com que 

o termo ecoturismo ganhe várias definições e conceitos diferentes, muitos se distanciando 

significativamente das idéias originais. Em conseqüência, poucas pessoas realmente conhecem os 

princípios da atividade, especialmente os novos ecoturistas que surgem. 

Pires (2002) explicita que é consenso geral entre os principais autores envolvidos com o 

estudo desse tema que ainda não surgiu uma conceituação universalmente aceita por todos os 

setores envolvidos com o ecoturismo, inclusive nas universidades. Por outro lado, estimula-se, 

em especial no meio acadêmico, o esforço no sentido de avançar para o melhor discernimento 

conceitual e a necessária identificação dos princípios desse segmento para que os mesmos 

possam orientar de forma eficiente as iniciativas que se tomam em nome do ecoturismo.    

Muitos termos se confundem por se tratarem de atividades similares, mas possuem 

aspectos primordialmente distintos. Um exemplo típico é a visível confusão entre os termos 

ecoturismo, turismo na natureza e turismo de aventura.  

Por turismo na natureza entende-se todo o turismo que é praticado na natureza, seja ele 

turismo de massa, turismo de aventura ou ecoturismo. Esse conceito também abrange os tipos de 

atividade que utilizam os recursos naturais de forma não sustentável. Fenell (2002, p. 46) apoia 

que “o turismo na natureza é a viagem com o objetivo de apreciar as áreas naturais não 

desenvolvidas ou a vida selvagem”. Cabe ressaltar que atividades baseadas na natureza 
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predatória, como a pesca, a caça e a captura de aves também podem ser entendidas como turismo 

na natureza e diferem, justamente, nesse aspecto do ecoturismo, uma vez que o mesmo não 

possui conotação predatória.  

O turismo de aventura, ainda que utilize locais naturais para a sua prática, está mais 

preocupado com a atividade dos esportes radicais em si do que com o local. A diferenciação entre 

essas duas formas de viagem pode ser baseada no tipo de atividade desejada ou na motivação 

principal para participar da mesma. Possivelmente, os principais fatores motivacionais desse 

segmento são o risco, a atividade em questão e o desafio. 

 Quanto mais se tenta ir além das capacidades pessoais tanto mais intensa torna-se a 

situação aventuresca. Fenell (2002) destaca como algumas características diferenciadoras desse 

segmento a total imersão na atividade e o aumento da concentração, em que há a eliminação das 

distrações que fazem com que a pessoa perca o contato com o ambiente ao redor.  

O Ministério do Turismo (2008, p. 15) assim define o turismo de aventura, “Turismo de 

Aventura compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura 

de caráter recreativo e não competitivo”. Nesse sentido, para o Ministério do Turismo (2008) o 

turismo de aventura não precisa, necessariamente, ocorrer em áreas naturais, uma vez que a 

principal característica desse segmento é a motivação do turista em praticar atividades de 

aventura. Logo, para essa instituição do governo, o turismo de aventura é um segmento diferente 

do ecoturismo. 

Existem muitas definições de ecoturismo. Em quase todas há a compreensão do 

ecoturismo como um segmento de turismo feito em ambientes ecológicos e florestados, 

envolvendo um sério compromisso por parte do visitante com a natureza e o lugar a ser visitado, 

tendo como um dos objetivos a apreciação do ambiente. 

A prática do ecoturismo está envolvida com questões como a preservação dos 

ecossistemas e a ajuda no desenvolvimento da população local pelos efeitos benéficos do turismo 

em determinada região. Essa prática deve ser operada com o mínimo possível de impacto para o 

local a ser visitado e buscar educar e motivar as pessoas para a importância da preservação da 

cultura e da natureza.  

O Ministério do Turismo (Ministério do Turismo, 2008, p.16) assim definiu o ecoturismo: 
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O ecoturismo é 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 por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-
estar das populações. 

 
 

 Como é possível observar nessa definição do Ministério do Turismo, os aspectos mais 

abordados são a sustentabilidade ambiental e cultural e a formação de uma consciência 

ambientalista. Ainda que a definição cite a promoção do bem-estar das populações, ela não deixa 

explícito o aspecto participativo das comunidades locais na atividade. 

Wallace e Pierce (1996) apud Fenell (2002, p. 49) definem o ecoturismo como: 

 
 

A viagem a áreas naturais relativamente intocadas, para o estudo, o divertimento, ou a 
assistência voluntária. É a viagem em que há preocupação com a flora, a fauna, a 
geologia e os ecossistemas de uma área, assim como com as pessoas (guardiãs) que 
vivem nas vizinhanças, suas necessidades, sua cultura e seu relacionamento com a terra. 
O ecoturismo encara as áreas naturais como a casa de todos nós num sentido global (eco 
significa casa), mas também especificamente a casa dos habitantes das vizinhanças. Ele 
é visto como uma ferramenta para a conservação e o desenvolvimento sustentável – 
especialmente nas áreas onde a população local é solicitada a abrir mão do uso 
predatório dos recursos naturais a favor de outros tipos de uso. 

 
 

Nessa definição o aspecto educacional se mostra secundário, porém o autor enfatiza a 

questão das áreas naturais representando a casa de todos, num sentido global. O aspecto natural 

surge como um retorno ao habitat antigo. Entretanto, não é explicito sobre quais tipos de 

necessidades das comunidades o autor se refere, se seriam necessidades culturais, ambientais ou 

econômicas ou as três juntas. 

Fennell (2002, p.52, 53), por sua vez, define o ecoturismo como sendo: 

 
 

[...] 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. 
 
 

Assim, Fennell aborda o aspecto educativo de forma mais evidenciada, embora não 

enfatize a participação da comunidade local no ecoturismo. 

Conforme observado anteriormente, o ecoturismo se diferencia do turismo na natureza e 

do turismo de aventura quando permeia questões como sustentabilidade dos recursos naturais, 
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educação ambiental, inclusão social, participação das comunidades locais e motivação baseada no 

atrativo em si ou local em questão. Nesse contexto, Fennell (2002, p. 56) apresenta que “o 

ecoturismo possui uma orientação baseada no aprendizado, enquanto outras formas de turismo na 

natureza têm uma orientação mais baseada em habilidades”. Quanto mais educativa for a 

atividade, mais próxima ela estará do ecoturismo. Entretanto, é importante ressaltar que esses três 

tipos de turismo não são mutuamente excludentes, pois o ecoturismo pode compartilhar 

elementos das outras duas experiências ou vice-versa. 

Assim, pode-se afirmar que há dificuldade em separar essas três definições, e 

compreender onde uma atividade como o ecoturismo acaba e outra como o turismo de aventura 

começa. Logo, as afirmativas e características citadas anteriormente levam a supor que tudo 

depende do objetivo e da motivação daquele que o pratica.  

O grau de previsibilidade seria o aspecto fundamental para diferenciar o ecoturismo do 

turismo de aventura e do turismo de massa, pois quanto mais a atividade for imprevisível, maior 

será a sua propensão de se tratar de um turismo de aventura. Da mesma forma, quanto mais for 

previsível, maior será a possibilidade de se encaixar como um turismo convencional de massa 

(Figura 1). 

 
 

 
 
 
Dessa forma, o ecoturismo obedece a alguns princípios voltados para a sustentabilidade, 

para o desenvolvimento e participação da comunidade local e para o aprendizado e educação por 

meio de sua prática. É importante ressaltar que pelo tema não possuir uma definição consensual e 

aceita no campo acadêmico e prático, os princípios são aspectos mais importantes e com maior 

relevância para se distinguir o ecoturismo de outros tipos de turismo. São eles que devem orientar 

Ecoturismo Turismo de 
Aventura 

Turismo de 
Massa 

Preparação / Treinamento Maior / Imprevisibilidade 

Certeza / Segurança Maior / Previsibilidade 

Figura 1: Espectro da Atividade Turística. 
Fonte: Elaboração própria a partir de informações de Fennell, 2002. 
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a implantação e prática desse segmento tão discutido atualmente, mas que ainda carece de 

maiores estudos. A seguir são apresentados alguns princípios básicos da atividade (Figura 2): 

 
 
Princípios para o 
Ecoturismo 

1. Vincula-se a um tipo de uso que minimiza os impactos negativos 
ecológicos, sociais, culturais e econômicos por meio do desenvolvimento 
sustentável. 

 2. Aumenta a consciência e a compreensão em relação aos sistemas naturais e 
culturais da área por meio da educação ambiental. 

 3. Contribui para conservação e gestão de áreas legalmente protegidas e outras 
áreas naturais. 

 4. Maximiza o processo participativo da população local nas decisões que 
determinam o tipo e a quantidade de turismo a ser implantado. 

 5. Direciona os benefícios econômicos e outros tipos de benefício à população 
local, que pode assim complementar a renda decorrente das práticas 
tradicionais em vez de substituí-las. 

 6. Busca a diversificação e integração econômica para a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades. 

 7. Enfatiza a natureza e os valores culturais autênticos 

Figura 2: Princípios para o Ecoturismo. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Wallace e Pierce (1996) apud Fennell (2002, p.49, 50) e World Wildlife Fund  
- WWF (2003).     

 
 
Como é possível observar na figura 2, os princípios abordam aspectos de extrema 

importância como a busca pelo mínimo impacto na região e na comunidade local, a valorização 

da cultura local em prol de seu benefício econômico assim como sua busca pela identidade e, o 

aumento do envolvimento do visitante com a história e os sistemas naturais e culturais da área. 

Todos esses aspectos levam a comunidade e o visitante a entender, valorizar e proteger a área 

visitada transformando o ecoturismo não só numa atividade recreacional, mas também num meio 

de valorização e proteção local. É importante ressaltar que o ecoturismo, quando bem planejado e 

gerenciado, pode contribuir de forma significativa na conservação de uma área antes esquecida e 

não valorizada, pois quando a atividade é instalada em uma determinada região, o controle da 

mesma por parte das autoridades e da própria população local e visitantes passa a ser mais 

efetivo, contribuindo para a proteção da área. 

Os princípios acima traduzem a importância da participação da população local no 

processo de gerenciamento do ecoturismo, principalmente quanto à sua participação na 

implantação do processo e da sua capacitação como forma de beneficiar economicamente essa 

comunidade. As decisões não podem ser definidas considerando a comunidade como um objeto 
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que recebe modelos prontos com soluções predefinidas de pessoas externas ao processo. Pelo 

contrário, o ecoturismo prioriza a inclusão dos atores locais nas tomadas de decisões, pois eles 

são os maiores prejudicados quando a atividade ecoturística é feita sem planejamento, podendo 

causar degradação ambiental, alterações culturais e desigualdade social e econômica (BEZERRA, 

2009). 

 Essa questão torna-se importante quando faz a ligação da atividade que está sendo 

desenvolvida e o entendimento que a população tem do mesmo. Quanto mais a população local 

estiver envolvida, melhor será o relacionamento entre os visitantes e a comunidade, humanizando 

assim, o contato entre as partes e possibilitando o fomento da comunidade, conforme é 

especificado no âmbito do ecoturismo. O ecoturismo não deve mudar de maneira abrupta a rotina 

da comunidade, mas deve torná-la mais rica em termos de experiência.  

Os valores culturais locais também devem ser valorizados. O ideal é que o ecoturista não 

influencie significativamente os valores dessa comunidade, entretanto, sabe-se que a cultura é 

viva e pode ser modificada com o tempo e com a imersão de costumes externos. Ainda assim, o 

ecoturista também busca culturas e histórias locais autênticas e elas devem ser apreciadas. No 

presente trabalho explica-se melhor a questão do envolvimento da comunidade no capítulo sobre 

turismo e ecoturismo de base comunitária.  

Todos esses aspectos devem ser estudados detalhadamente a fim de buscar um 

desenvolvimento sustentável da prática do ecoturismo. A questão da sustentabilidade, como 

citado anteriormente, ganhou maior destaque com a criação da Agenda 21. Ela constitui-se num 

plano de ação para alcançar o desenvolvimento sustentável e humano, devendo envolver um 

planejamento estratégico que contemple os aspectos econômicos, sociais e ambientais 

(MATHEUS; MORAES; CAFFANI, 2005).  

O turismo sustentável se fundamenta no princípio de sustentabilidade, conforme abordado 

anteriormente, devendo trazer benefícios para as gerações presentes sem diminuir as 

possibilidades de obtenção de benefícios para as gerações futuras. Sendo assim, ele pode ser 

integrado a qualquer tipo de turismo no intuito de contribuir para a sustentabilidade da atividade 

turística. O turismo sustentável envolve necessariamente critérios sobre meio ambiente, 

socioculturais e econômicos, buscando ser desenvolvido de forma planejada para melhorar a 

qualidade de vida das populações locais receptivas e para proteger o entorno local, natural e 
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cultural. Esse tipo de turismo procura ainda contribuir na formação de turistas mais responsáveis 

com uma postura orientada para a compreensão dos povos e locais visitados (OMT, 2001). 

 Nesse sentido, o turismo deve ser praticado de acordo com a capacidade de suporte dos 

pólos receptores, possibilitando a regeneração e reprodução dos recursos naturais e incentivando 

a contribuição das comunidades locais para o desenvolvimento turístico. O desenvolvimento 

sustentável deve operar nos âmbitos sociais, envolvendo as comunidades receptoras e sendo 

compatível com as culturas e valores locais, econômicos, dando às comunidades receptoras e aos 

empresários envolvidos uma distribuição eqüitativa dos recursos econômicos advindos da 

atividade e priorizando as empresas locais, e ecológicos, sendo compatível com a manutenção 

dos recursos biológicos e sua diversidade (PIRES, 2002).  

Entretanto, a sustentabilidade absoluta e verdadeira, dificilmente é atingida porque o seu 

processo envolve diferentes setores e questões delicadas, como por exemplo, as questões 

econômicas e sociais. Assim sendo, embora o desenvolvimento sustentável pareça a melhor 

alternativa para o desenvolvimento equilibrado e holístico, ele possui muitos críticos e “continua 

sob a sombra do paradigma dominante. Essa é a posição de vários autores consagrados, como 

Leonardo Boff, Milton Santos, Felix Guattari, entre outros” (MATHEUS; MORAES; CAFFANI, 

2005, p. 2). Segundo Pires (2002, p.171), os fatores que mais contribuem para a desmistificação e 

as dificuldades no processo estão localizados principalmente: 

 
 

[...] primeiramente no campo social, em que se verifica concretamente o quão complexo 
é pôr em prática a gestão comunitária participativa em projetos ou empreendimentos 
ecoturísticos, sem que esta não enfrente conflitos de interesse dentro e fora da 
comunidade. Em segundo lugar, localizam-se no campo econômico, em que a escassez 
de financiamentos ou de recursos e a dificuldade para a sua obtenção acabam por limitar, 
e não raro impossibilitar, a sustentabilidade econômica de semelhantes iniciativas.  

 
 
Sendo assim, o processo de desenvolvimento sustentável do turismo em geral é lento e 

delicado, necessitando vários anos de pesquisa e trabalho para efetivar sua implantação, que nem 

sempre possui o êxito esperado.  

A questão econômica também se torna complicada por causa do objetivo costumeiro do 

mercado turístico de lucro rápido. Nesse sentido, o desenvolvimento do ecoturismo, se for 

articulado principalmente pelo valor mercadológico do turismo, poderá ser submetido à demanda 

do lucro imediato, descaracterizando e prejudicando o aspecto de preservação ambiental. O 
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ecoturismo pode ser influenciado pela prática do modo de produção atual, no entanto, na sua 

essência estão embutidos princípios diferenciados fazendo com que tenha a finalidade de 

promover o turismo de maneira mais racional, tanto no aspecto ambiental como no aspecto 

cultural. Em relação ao aspecto social, além dos fatores destacados por Pires, existe também a 

situação de pobreza em que muitas comunidades se encontram. A precariedade e a total falta de 

preparo das comunidades dificultam o envolvimento numa atividade como o ecoturismo, que 

requer preparo e capacitação profissional. 

Embora o modelo de desenvolvimento sustentável do ecoturismo tenha falhas, é 

importante ressaltar que o mesmo é viável, quando planejado e executado de forma responsável. 

Ainda que todo o processo não seja possível, algumas atitudes voltadas para a sustentabilidade 

podem fazer uma diferença significativa nos resultados do ecoturismo. Que seja adotada uma 

forma de turismo mais responsável pelo menos. Nesse aspecto, o presente trabalho concorda com 

Fennell quando este revela que “talvez precisemos simplesmente seguir melhor as regras, mas no 

caso do ecoturismo as regras têm tido bastante consenso. O desenvolvimento sustentável tem 

seus críticos, mas ao mesmo tempo há poucas outras opções para um futuro mais verde” 

(FENNELL, 2002, p.259)  

Sendo assim, para ser considerado ecoturismo a preocupação ambiental deve estar 

incluída como aspecto fundamental de sua prática, e a educação se torna fundamental nesse 

sentido, pois somente por meio dela é que poderá haver maior entendimento da sociedade em 

relação a importância da preservação ambiental. Assim, o ecoturismo se mostra como uma 

ferramenta potencial recreacional e educacional. 

O ecoturismo deve ser permeado pela questão educacional para que sua prática seja 

correta, mas também se apresenta como um importante meio dessa transmissão de valores. 

Neiman, Mendonça e Schlindwein (2008, p. 126) declaram que: 

 
 

O ecoturismo é hoje uma atividade que funciona como instrumento de aproximação 
entre o ser humano e a natureza, incorporando alguns pressupostos, como 
questionamento de valores, a aprendizagem através da experiência, e a promoção da 
busca de reformulações para os aspectos indesejáveis da vida cotidiana. Pode ser, 
portanto, uma atividade educativa. 

 
 
No momento em que o visitante pratica o ecoturismo e tem um maior contato com a 

natureza ao seu redor, ele passa a observar e a se envolver com a mesma. Quando esse processo é 
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feito de maneira correta e o intermediador ou guia consegue transmitir a mensagem de 

valorização e preservação ambiental, os ensinamentos são compreendidos e a mensagem da 

Educação Ambiental - EA também. 

Dessa forma, a EA deve ser realizada não apenas para transmitir determinados valores aos 

visitantes, ela também deve contribuir para que os agentes envolvidos com o ecoturismo e as 

comunidades locais compreendam a importância de seus patrimônios. Quando as comunidades 

locais, especialmente, compreendem o valor dos recursos naturais das regiões em que vivem e 

buscam a sua preservação, elas transmitem esses valores para os visitantes de maneira natural, 

pelo seu exemplo e seu modo de se relacionar com o ambiente.  

Santos (2007) indica que a EA surgiu a partir do movimento ambiental numa tentativa de 

solucionar o quadro de degradação de áreas naturais que se instalou no mundo no último século. 

Sendo assim, é possível supor que ela possui caráter originalmente emergencial e transformador, 

uma vez que preconiza uma mudança de relação do ser humano com o seu meio.  

No Brasil a EA ganhou maior destaque a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB, nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Por meio dessa lei, as temáticas ambientais 

passaram a ser consideradas como Temas Transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental, sendo, portanto, abordadas pelas disciplinas tradicionais.  A abordagem da 

EA em todos os níveis de ensino contribui para a difusão de conhecimento e informações sobre a 

questão ambiental e sensibilização da coletividade frente aos problemas ambientais (SOARES; 

NOVICKI, 2005).    

Para Mendonça e Neiman (2005) os problemas ambientais não são isolados, pois há 

degradações nas relações sociais e na esfera individual. A problemática engloba os modos de vida 

humanos individuais e coletivos que estão em progressiva deterioração. 

Sendo assim, a EA deve ser feita de maneira eficiente para perpetuar os valores 

transmitidos. A esse respeito, pode-se lembrar que: 

 
 

A Educação Ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa é um processo de 
aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação 
afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a 
preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e 
ecologicamente equilibradas. (INSTITUTO PAULO FREIRE, 2007 apud SANTOS, 
2007, p.70) 
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Essa afirmação transmite a idéia de que a EA é importante não apenas na tentativa de 

mudança comportamental no cotidiano de um cidadão, como também na transformação da 

própria sociedade. A questão ambiental, ainda é permeada por problemas discutidos 

mundialmente e a educação é uma ferramenta capaz de mudar conceitos e valores sociais que 

atrapalham na busca por uma sociedade ambientalmente mais justa. 

Existe a necessidade de ações para desenvolver atitudes, habilidades e aptidões, 

permitindo a elaboração de um código comportamental que esteja em equilíbrio com a natureza 

(NUNES, 2006). Uma vez que a EA nasce com a tarefa de ajudar a resolver os problemas 

ambientais, preparando os indivíduos para uma atuação mais responsável em relação ao mundo 

em que vive, ela precisa se direcionar para a modificação das bases culturais nas quais a 

sociedade foi moldada. Entretanto, se for considerada que a atual gestão da sociedade levou 

alguns milênios para se constituir, é natural que o processo de mudança seja lento e gradativo, 

embora inevitável (MENDONÇA; NEIMAN, 2005). Nesse sentido, Nunes (2006) ressalva que a 

EA, como todo processo aplicativo, possui uma dinâmica cujos resultados levam muito tempo 

para aparecerem, pois as mudanças no grupo social demandam às vezes uma geração para 

ocorrerem. A autora (ibidem, p.7, 8) considera a EA como um processo que: 

 
 

[...] forma cidadãos cujos conhecimentos acerca do ambiente e seus problemas 
associados, sejam alertas e estejam habilitados a encontrar valores, entender conceitos, 
fomentar aptidões e atitudes para compreender e respeitar as inter-relações dos seres 
humanos, sua cultura e seu ambiente; aprofunda a prática da tomada de decisões, e da 
elaboração de um código moral de comportamentos, com respeito às questões 
relacionadas com a qualidade de vida e do ambiente; implica num complexo ensino de 
juízos de valor que capacita os indivíduos a pensar sobre os problemas do ambiente, para 
alcançar os objetivos da proteção do ambiente. 

 
 
Todavia, é interessante avaliar até que ponto as propostas e ideais da EA podem ser 

considerados realistas ou não. Ela precisa ser vista de uma forma prática, sem utopias. A EA é 

uma ferramenta que possibilita a mudança de atitudes frente à crise ambiental, porém o processo 

de conscientização dessas mudanças necessárias é individual e coletivo, sendo, portanto tão 

complexo quanto a natureza humana.   

Mendonça e Neiman (2005) ressalvam que algumas medidas propostas pela EA como o 

não desperdício e a busca por alternativas ecologicamente responsáveis podem ser trabalhadas 

com o objetivo de se tornarem viáveis. Como exemplos têm-se descobertas técnico-científicos 
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potencialmente capazes de resolverem determinados problemas ecológicos, como é o caso da 

utilização de fontes de energia renováveis, porém é visível a dificuldade de órgãos 

governamentais se apropriarem desses meios para torná-los eficientemente operativos. Ademais, 

os hábitos enraizados na sociedade atual e a pressa de buscar resultados dificultam a incorporação 

de tais medidas. É preciso refletir e analisar a ação do homem sobre o meio e a sociedade em que 

vive no intuito de encontrar saídas eficazes em longo prazo.  

Mendonça e Neiman (2005) apontam ainda que o consumo desenfreado, a 

descartabilidade, a lógica da produção industrial e o individualismo impedem que os sinais da EA 

apareçam no grande cenário das relações políticas, econômicas e sociais entre os países. Além 

disso, a própria dinâmica da educação tradicional baseada no acúmulo de informações raramente 

consegue criar posicionamentos realmente novos, inibindo as experiências e as expressões 

criativas. Logo, a EA no ecoturismo não pode se restringir apenas as estratégias educacionais 

formais. 

Em complemento a essa questão educacional no ecoturismo, Matheus, Moraes e Caffani 

(2005, p.11) reforçam que “a finalidade da educação ambiental é a busca por mudanças de 

atitudes e comportamentos que passam obrigatoriamente por uma transformação interior do ser 

humano”. Ela ajuda, portanto, a reacender o apreço e o amor das pessoas pela terra. Dessa forma, 

atividades como o ecoturismo que intensificam o contato do ser humano com a natureza, podem 

contribuir para o estabelecimento de vínculos e mudanças de hábitos culturais sendo úteis no 

processo educacional. A intensificação da experiência por meio dos sentimentos é uma estratégia 

eficaz de estabelecer atitudes pró-ambiente e sintonizadas com um novo paradigma de respeito à 

vida. É preciso sensibilizar, além de educar.  

O ecoturismo, portanto, é um eficaz instrumento para a realização da EA, pois se trata de 

uma atividade que proporciona um efetivo envolvimento com os aspectos originais das 

manifestações da natureza e ambientes ao redor, dando oportunidade às pessoas de terem 

conhecimento e percepções mediante experiências práticas que irão conduzi-las a novas atitudes 

e posturas diante do meio ambiente.  

A experiência e a percepção que o indivíduo tem de si mesmo frente aos ambientes 

naturais colaboram para o sentimento de inclusão a essas regiões. Sentir-se incluído pode 

diminuir a necessidade de dominação. A EA no ecoturismo chama a atenção não apenas para o 

ambiente em torno, mas para o próprio indivíduo. Observar as sensações que se tem ao estar em 
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ambientes distintos como cavernas, praias e montanhas, possibilita novas formas de entendimento 

do ser humano frente à natureza. O contato com a grandiosidade e a beleza de florestas, 

cachoeiras e outros locais faz com que o ecoturista perceba seu papel no ambiente natural de 

maneiras diversas (MENDONÇA; NEIMAN, 2005). Por meio da apreciação, do entendimento e 

da valorização dos ambientes naturais o ecoturista passa a ter a tendência de protegê-los. 

Entretanto, o processo de transmissão dos valores educacionais por meio do ecoturismo 

talvez, ainda, não seja trabalhado adequadamente. Autores como Santos (2007) e Novaes (2002) 

vêm pesquisando formas de transmitir a EA, mas o ecoturismo só será eficiente nessa prática, 

quando for tratado pelas suas instituições organizadoras e executoras como ferramenta 

educacional e não só mercadológica e empresarial. Santos (2007) ressalva que a EA que a maior 

parte dos organizadores de caminhadas ecológicas e ecoturismo do Rio de Janeiro diz 

implementar está longe de ter a qualidade esperada em termos conceituais e ecológicos. Para 

muitos deles a ela se resume à simples adoção de procedimentos básicos como trazer os resíduos 

produzidos, não fazer coletas e não falar alto, sendo esse apenas um adestramento ambiental. O 

autor observa que há carência de cursos multidisciplinares formatados para promotores e líderes 

de ecoturismo e caminhadas ecológicas. Esse certamente deveria ser um dos primeiros 

procedimentos a serem implementados. 

Todas as questões anteriormente abordadas estão em busca de um ecoturismo justo, 

responsável e sustentável, pois esses são os principais aspectos dessa atividade. Entretanto, 

existem outras formas de promover o turismo e o ecoturismo de forma responsável, 

complementando as questões expostas anteriormente e contribuindo principalmente para o bem 

estar das populações locais por meio do turismo e ecoturismo de base comunitária.  
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3 TURISMO E ECOTURISMO DE BASE COMUNITÁRIA 

 

 

 O turismo de base comunitária e o ecoturismo, juntos, representam uma forma mais justa 

de turismo em que os aspectos culturais e naturais são apreciados como principais atrativos da 

atividade. Atualmente busca-se um turismo mais autêntico em que os valores comerciais não 

sejam os únicos a indicarem os melhores destinos. O ser humano é parte integrante de um 

ambiente natural e deve ser considerado juntamente com os aspectos ambientais de uma 

determinada área. Existem histórias e culturas construídas e inseridas em regiões declaradas 

como ecoturísticas e elas devem ser respeitadas e valorizadas como parte integrante do todo.  

 

 

3.1 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA 

 

 

 O conceito de turismo de base comunitária ou turismo comunitário é relativamente 

recente. Ele surgiu há apenas alguns anos, embora sua prática, assim como a do ecoturismo, não 

possua uma cronologia específica. Na academia, ele ganhou importância, em um primeiro 

momento, como tema de diálogo científico no Brasil a partir do I Encontro Nacional de Turismo 

de Base Local - ENTBL, realizado em São Paulo, em 1997. Em um segundo momento, surgiu 

num contexto de discussão e debate dos movimentos sociais e do turismo sustentável no I 

Seminário Internacional de Turismo Sustentável realizado em Fortaleza em 2003 (ZECHNER; 

HENRÍQUEZ; SAMPAIO, 2008).  
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 Para melhor compreensão do tema, devem-se expor as questões e os problemas nos 

âmbitos sociais e econômicos que permitiram seu surgimento. É sabido que a atividade turística é 

um dos maiores mercados do mundo, gerando renda, lucros e vantagens econômicas 

consideráveis. No entanto, o crescimento do setor necessariamente não determina retorno 

econômico e social para os locais que o acolhem (ARAÚJO; GELBEKE, 2008). Quando se faz 

uma análise detalhada do retorno econômico para os mercados receptores, é possível observar 

que boa parte dos gastos dos turistas é direcionada para as agências, companhias aéreas e hotéis 

de rede internacional, ficando apenas uma pequena parte nos destinos, especialmente quando 

esses são localizados nos países considerados como terceiro mundo. 

 O setor turístico segue as mesmas regras de inclusão e exclusão do mercado capitalista. 

Em âmbito global, são as mega operadoras quem dominam toda a cadeia produtiva da atividade 

turística, induzindo a escolha de determinados pacotes turísticos e fornecendo serviços e a 

visibilidade de determinados destinos. Estabelece-se dessa forma uma relação de dominação 

global, onde os sistemas turísticos dos países menos desenvolvidos economicamente, 

especialmente os pequenos empreendedores turísticos, enfrentam um comércio desleal 

(CORIOLANO, 2005). Nesse sentido, é possível alegar que o turismo ocorre de forma 

excludente, em que parte da sociedade, geralmente não recebe de forma equitativa os benefícios 

econômicos advindos da atividade. O turismo, assim como o modelo de desenvolvimento da 

maioria das atividades econômicas, contribui para a concentração de riqueza nas mãos de poucos 

privilegiados (CORIOLANO, 2006). 

 No que se refere ao aspecto social, o turismo é visto nas comunidades de diferentes 

formas de acordo com os grupos, as categorias profissionais da população e a maneira com que o 

turismo está sendo praticado em seus territórios. Para os profissionais da comunidade receptiva 

que estão em contato direto com os turistas trabalhando com a atividade ou trabalhando em 

empreendimentos que se beneficiam indiretamente do turismo como supermercados, lojas e 

outros, o turismo representa a oportunidade de trabalho e o retorno financeiro. Logo, para esse 

grupo o turista costuma ser bem aceito. Todavia, existe outra parcela da comunidade autóctone 

que mantém contato com os turistas de maneira indireta, no cotidiano, precisando dividir seus 

territórios com os visitantes. Para esse grupo o turismo nem sempre representa uma atividade 

desejável visto que pode acarretar uma série de impactos negativos (KRIPPENDORF, 2001). 
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Dessa forma, o significado do turismo para a comunidade local se traduz de diferentes 

maneiras dependendo da relação entre autóctones e turistas. Por um lado ele representa a 

oportunidade de geração de empregos, geração de renda, a valorização dos costumes locais, a 

preservação do patrimônio da comunidade, o aumento da tolerância entre pessoas de culturas 

diferentes e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos autóctones. Por outro, ele pode 

gerar impactos desagradáveis, como o aumento da criminalidade, a especulação imobiliária, a 

degradação de culturas locais, a degradação do patrimônio local e o desentendimentos entre 

autóctones e visitantes devido a atitudes desrespeitosas dos turistas (OMT, 2001). 

Para o turista, o turismo é representado como uma forma de higiene psíquica, na qual ele 

utiliza seu tempo livre para fugir de seu cotidiano. Krippendorf (2001) argumenta que a viagem 

atualmente é motivada muito mais pelo desejo de deixar alguma coisa do que pelo de ir para 

alguma coisa, o fato de escapar da vida cotidiana desempenha um papel muito mais importante 

do que o interesse pelas regiões visitadas. Assim, o turismo serviria para compensar as carências 

da rotina que o indivíduo pós-moderno encontra em seu meio. Busca-se um momento de usufruir 

dos prazeres que as metrópoles não são capazes de ofertar, ainda que as mesmas possuam 

diversas alternativas de lazer.  

Conforme aponta Krippendorf (2001) a maioria das grandes e médias cidades são cidades 

de trabalho, incompatíveis com uma vida plena. É preciso tornar as cidades e o cotidiano mais 

humanos para que não haja essa necessidade desesperada de fuga. O turismo deve ser visto como 

um elemento de crescimento e enriquecimento pessoal e de conhecimento cultural e social de 

outras realidades, e não apenas como uma ferramenta para escapar do ritmo de vida rígido que a 

sociedade impõe.  

 Entretanto, muitas pessoas criticam as escalas de valores atuais e estão prontas para tentar 

algo novo ou para modificar suas vidas de alguma forma, tornando-a melhor. A arte de viver e a 

qualidade de vida vêm antes do nível de vida e, valores como a liberdade, a participação e a 

expansão pessoal têm se tornado prioritários em detrimento de outros como a promoção 

profissional, a segurança material e o status (KRIPPENDORF, 2001). Aparentemente, a 

consciência do dinheiro está sendo substituída pela consciência do tempo livre e da qualidade de 

vida.  

 É nesse contexto que a idéia de uma nova prática de turismo, mais humana, ganha 

destaque. A idéia de que o lazer e as férias possam transformar-se realmente em um campo de 
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aprendizado e de experiências em que é possível exercer a compreensão mútua e a solidariedade 

ganha força. Ainda em concordância com Krippendorf (2001), uma nova compreensão das 

viagens e um novo comportamento durante as mesmas poderiam contribuir para desenvolver 

também o senso de humanidade e de equidade. A viagem poderia levar a descobrir que existem 

outras formas de vida comunitária e a questionar as próprias condições de vida daquele que 

pratica o turismo. Entretanto, o autor ressalta que uma nova consciência turística não levará a 

nada se não estiver contida em um novo modo de vida, mais justo e humano em todas as esferas 

da existência. 

 Nesse contexto, mais uma vez o turismo de massa predatório é representado como um 

segmento em constante declínio em vista dos atuais valores procurados. Zaoual (2009) chama 

atenção para o fato de que a demanda turística tornou-se mais exigente e tende a se concentrar 

cada vez mais sobre a qualidade, exprimindo as necessidades da cultura e do meio ambiente. A 

exploração sem limite e sem respeito, como as representadas pelo turismo de massa, impulsiona 

um esgotamento e, conseqüentemente, a repulsa da demanda e dos investimentos. O autor 

explicita, ainda, que os turistas querem ser responsáveis e solidários em seus intercâmbios com 

outros mundos e realidades. Nesse contexto, surgem novas demandas e formas alternativas de 

praticar o turismo, os chamados turismos alternativos e dentro desse viés o turismo de base 

comunitária. 

     Contudo, antes de reportar a questão do turismo de base comunitária é interessante 

analisar os novos conceitos econômicos que se destacam atualmente. São conceitos mais justos 

que abordam a economia de uma maneira diferente da praticada até então, valorizando os 

relacionamentos comunitários.  

Segundo Krippendorf (2001), a economia desenvolveu uma dinâmica própria que não se 

trata mais de cobrir as necessidades humanas e nem de criar novos valores, ela trabalha para 

manter sua própria existência. O autor aponta que se for analisado cuidadosamente, será 

observado que em grande número de setores o custo suportado pela sociedade e pelo meio 

ambiente ultrapassa os benefícios adicionais alcançados pelo atual sistema econômico. Embora as 

conquistas do passado com a sociedade industrial tenham oportunizado o padrão de vida moderno 

e a economia seja importante para a manutenção deste, Krippendorf (2001) ressalta que é 

chegado o momento de refletir sobre o sistema econômico presente já que o mesmo parece estar 

trazendo inconveniências para a população e o meio ambiente. Trabalha-se para manter a 
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economia funcionando e a qualidade de vida do indivíduo parece estar em segundo plano. “A 

economia distanciou-se do ser humano, colocou-se acima deste e, de uma certa forma, apoderou-

se de sua liberdade” (KRIPPENDORF, 2001, p.20).  

Dessa forma, surgem novos conceitos econômicos como a economia social, a 

socioeconomia e a ecossocioeconomia. No presente trabalho não se pretende abordar e explicar 

de forma teórica cada um desses itens, porém seus princípios serão citados para elucidar a 

questão do desenvolvimento comunitário. De forma geral, esses conceitos repensam padrões de 

uso do tempo e espaço, usos apropriados de recursos e estilos de vida. Pode-se dizer que os 

mesmos derivam do cruzamento das ciências econômicas e administrativas com as ciências 

ambientais (SAMPAIO et. al., 2006).  

 Essas três novas vertentes indicam que o planeta não tem mais capacidade de absorção ou 

regeneração dos impactos ilimitados produzidos pela ação humana, o que provoca uma mudança 

nos modos de vida vigentes (ZECHNER; HENRÍQUEZ; SAMPAIO, 2008). Sachs (2007) e 

Sampaio et. al. (2006) ressaltam que esses novos conceitos de economia buscam criar alternativas 

à hegemonia da racionalidade utilitarista econômica, se opondo, dessa forma ao crescimento do 

capitalismo selvagem. Sendo assim, os elementos abordados por essas vertentes são o 

desenvolvimento endógeno, valorizando os recursos específicos de cada região, a orientação para 

as necessidades sociais, econômicas e ambientais reais de cada local, a busca pela auto-

suficiência local no intuito de se tornar menos dependente do mercado global, o equilíbrio no uso 

de recursos naturais e a redução dos níveis de consumo supérfluo e de desperdício de recursos 

por parte da minoria rica, assim como a cobertura universal das necessidades fundamentais da 

maioria pobre (SACHS, 2002).  

A socioeconomia pressupõe que as tecnologias sociais devem basear-se em critérios de 

participação e engajamento da sociedade civil, sendo, portanto, convergentes com a Agenda 21 

local. Para que isso ocorra, alguns princípios devem ser considerados como a valorização e 

preservação de tradições e relações sociais mais solidárias, geração de trabalho e renda pela 

produção associativista e utilização apropriada das capacidades humanas e locais (SAMPAIO, 

2005 apud SAMPAIO et. al., 2006). 

 Como é possível identificar, essas vertentes enfatizam alguns conceitos de 

desenvolvimento sustentável e desenvolvimento local. Tendo em vista que o desenvolvimento 

sustentável é o uso equilibrado dos recursos naturais de forma a conservá-los para as gerações 
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futuras, Araújo e Gelbeke (2008) acrescentam ainda que o mesmo considera as iniciativas de 

agentes locais no sentido de valorizar os recursos territoriais associados ao patrimônio natural e 

cultural, levando em conta a lógica das necessidades básicas, a prudência ecológica e a 

governança local. Assim, esse desenvolvimento realça as relações entre as diversas dimensões do 

processo. Em concordância com o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento local está 

pautado no aproveitamento dos recursos endógenos de um determinado espaço físico permitindo 

que a comunidade local seja sua própria gestora.  

Logo, o desenvolvimento local não envolve necessariamente crescimento econômico, mas 

sim o alcance de melhores condições de vida pelos meios disponíveis a cada comunidade e sua 

realidade, sendo ele um processo socializante, no qual as comunidades envolvidas são 

protagonistas de seu tempo e espaço (CRUZ, 2009). O desenvolvimento local implica também a 

valorização da cultura, dos modos de vida, das tradições e das cosmologias locais (AZEVEDO, 

2002 apud IRVING, 2009). 

 O desenvolvimento das comunidades locais deve ser situado em seu próprio território. Por 

desenvolvimento situado entende-se que o mesmo é uma construção social transformável que se 

ajusta continuamente aos dados do lugar e da situação local (ZAOUAL, 2003 apud BURSZTYN; 

BARTHOLO; DELAMARO, 2009). O desenvolvimento situado, portanto, leva em consideração 

a realidade do lugar ou sítio, sendo esse uma cosmovisão, um espaço de crenças partilhadas, 

concepções e práticas de seus autores. Tal desenvolvimento enfatiza a entidade imaterial, 

invisível representada pelos comportamentos individuais, coletivos e todas as manifestações 

materiais de uma dada região (ZAOUAL, 2009). Por conseguinte, esses ideais consideram as 

comunidades como verdadeiros autores de sua realidade e é nesse sentido que o turismo 

comunitário busca se desenvolver. 

A atividade turística, em muitos destinos, têm causado diversos impactos e provocado 

diferenças sócio econômicas nos locais receptores, deixando parte da comunidade da área isolada 

e sem participação no desenvolvimento e nos recursos e benefícios gerados pelo turismo 

(RIBEIRO, 2008). Ademais, muitos desses impactos causados pelo turismo de massa, por 

exemplo, influenciam diretamente na vida das comunidades locais dos destinos receptores. De 

acordo com Coriolano (2003) apud Araújo e Gelbeke (2008), o desenvolvimento do turismo só se 

dá quando todas as pessoas são beneficiadas, atingindo a escala humana, e se vinculando ao 

crescimento econômico e ao desenvolvimento social.  
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Entretanto, tem sido praxe a comunidade local ficar excluída dos benefícios gerados pelo 

turismo. Embora existam exceções, em muitos casos em que a comunidade é beneficiada pelas 

grandes empresas da área, geralmente é de uma forma super explorada e totalmente distinta de 

suas atividades e trabalhos costumeiros por meio de oferta de empregos em cargos operacionais 

com salários baixos.  

É questionado atualmente, como desenvolver e explorar economicamente o turismo de 

maneira que a população local tenha participação direta no planejamento e execução da atividade 

em seu território. É necessário otimizar os benefícios e recursos advindos do turismo para as 

comunidades locais e não somente para os grandes empreendimentos turísticos (RIBEIRO, 

2008). A partir dessa necessidade e em contraponto ao turismo massificado, surge o turismo de 

base comunitária. 

Para Maldonado (2009) o surgimento do turismo de base comunitária pode ser explicado 

por diversos fatores de ordem econômica, social, cultural e político. As pressões mundiais do 

mercado turístico, cujas correntes mais dinâmicas são o turismo cultural e o turismo de natureza, 

podem ser apontadas como um desses fatores que encorajaram seu surgimento. Outro fator 

importante deriva-se das necessidades econômicas e trabalhistas da maioria das comunidades que 

buscam superar uma situação de pobreza crônica, podendo ser o turismo uma alternativa de 

complemento de renda e de aperfeiçoamento da qualidade de vida. Ademais, as pequenas e micro 

empresas representam papel relevante no desempenho econômico local e na diversificação da 

oferta turística, configurando o mercado de segmentos especializados.  

Dessa forma, o turismo de base comunitária surge do fato de ser uma estratégia política 

para a preservação dos territórios ancestrais na ótica dos processos de incorporação a 

globalização, sem com isso perder sua identidade (ibidem). Ele representa, assim, uma alternativa 

de inserção das comunidades no mercado global sem prejudicar seus valores culturais. 

 Pode-se assegurar que o turismo de base comunitária, muitas vezes, se apresenta como um 

movimento de resistência à apropriação turistificada dos sítios e locais em que ocorre. 

Movimentos que estariam empenhados em afirmar a valorização da diversidade cultural e 

salvaguardar as especificidades singulares de diversos sítios de pertencimento, de povos, 

comunidades e culturas regionais. Ele seria uma resposta de resistência aos impactos e ações 

predatórias do turismo, percebidos pelas populações locais, uma vez que a apropriação 



 
 

45 

turistificada não é um movimento que se dê no vácuo e isento de atritos (BURSZTYN; 

BARTHOLO; DELAMARO, 2009).  

Carvalho (2007) apud Ribeiro (2008) enfatiza que o turismo comunitário destaca-se pela 

mobilização da comunidade na luta por seus direitos contra grandes empreendedores da indústria 

do turismo de massa que pretendem ocupar seu território ameaçando a qualidade de vida e as 

tradições locais. O mais forte sentido de comunidade costuma vir de grupos que percebem sua 

existência ameaçada e por isso constroem uma comunidade de identidades que lhes dá sensação 

de resistência e poder (MENDONÇA, 2009).  

Certamente, esse é um exemplo típico de uma das formas possíveis de surgimento do 

turismo comunitário, baseado em movimentos de resistência e de afirmação identitária de 

comunidades conscientes de seus valores.  Outra forma é a já existência de um fluxo turístico 

considerado que acaba por trazer uma especulação imobiliária indesejável para determinada 

região. Nesses momentos, esse tipo de turismo pode se tornar uma possibilidade e uma chance de 

se manter as tradições das comunidades e de reforçar a posse de suas terras frente às pressões 

externas.    

Coriolano (2006) pondera que diante da carência de capital e informações, as 

comunidades se adaptam às realidades locais. Em alguns casos ficam à margem da grande 

hotelaria e das áreas de turismo, oferecendo um produto alternativo e se beneficiando pelos 

fluxos ali existentes. Podem também estar em áreas diferenciadas atraindo uma demanda 

específica, mais interessada em apreciar modos de vida, culturas tradicionais e valores éticos 

baseados na convivencialidade de inspiração solidária, característica que se tornou exótica no 

âmbito de vida materialista-consumista. A originalidade e autenticidade que o turismo 

comunitário oferece se constituem em fatores de diferenciação e competitividade no mercado 

global, tornando-o um nicho promissor (MALDONADO, 2009). 

 Segundo Coriolano (2006), a riqueza do fenômeno turístico está na diversidade de 

caminhos para sua produção. A atividade turística deixa lacunas não ocupadas pelo grande capital 

que passam a se tornar oportunidades para aqueles excluídos desta concentração, criando-se 

assim, um turismo alternativo, solidário e comunitário. Trata-se de serviços realizados por 

pequenos empreendedores e núcleos receptores, comunidades que descobrem no turismo 

oportunidades de trabalho e formas de inclusão no mercado turístico. 
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 Moraes (2005) observa que o turismo comunitário surgiu, principalmente, em áreas de 

reservas ecológicas e em outros pólos catalisadores da atividade, trazendo novas perspectivas de 

postos de emprego e geração de renda para as pequenas comunidades do interior. Ele funciona, 

assim como o ecoturismo, como um fator de conscientização e integração das populações às 

políticas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável. 

 Diversos autores definiram o turismo de base comunitária, dando maior destaque para os 

aspectos mais relevantes dependendo da visão que cada um possui desse tipo de turismo. Logo, 

para o Projeto Bagagem (2009) o turismo comunitário é entendido como: 

 
 

[...] a atividade turística que apresenta gestão coletiva, transparência no uso e destinação 
dos recursos e na qual a principal atração turística é o modo de vida da população local. 
Nesse tipo de turismo a comunidade é proprietária dos empreendimentos turísticos e há a 
preocupação em minimizar o impacto ambiental e fortalecer ações de conservação da 
natureza.  

 
 
 Nesse sentido, essa definição aborda aspectos essenciais no turismo comunitário como a 

gestão coletiva, o modo de vida da comunidade como atração turística principal, a comunidade 

como sendo a proprietária e gestora do empreendimento turístico e a preocupação em minimizar 

os impactos ambientais.  

  Para Moraes (2005) o turismo de base comunitária é: 

 
 

[...] aquele desenvolvido pela própria comunidade, onde seus membros passam a ser ao 
mesmo tempo articuladores e construtores da cadeia produtiva, onde a renda e o lucro 
permanecem na comunidade contribuindo para melhoria de qualidade de vida, levando 
todos a se sentirem capazes de cooperar e organizar as estratégias do desenvolvimento 
do turismo. Além de requerer a participação de toda a comunidade, considera os direitos 
e deveres individuais e coletivos elaborando um processo de planejamento participativo. 

 
 
 Para essa autora, essa prática aborda ainda questões como, a renda e o lucro 

permanecerem na comunidade como forma de instrumento para a melhoria de sua qualidade de 

vida e a participação total da comunidade realçando os direitos e deveres de cada membro e da 

coletividade no processo de planejamento participativo.  

É interessante apontar que o turismo de base comunitária deve ser executado com um 

esforço pela participação da grande maioria da comunidade, ou pelo menos, estar de acordo com 

a vontade da maioria, de forma a se manter como uma iniciativa da mesma. Se esse fato não for 
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verdadeiro, não há sentido em se manter sua prática, uma vez que suas características preconizam 

os interesses da comunidade e não apenas do mercado. Em concordância, Coriolano (2006) 

menciona que o turismo de base comunitária “trata-se de um eixo do turismo centrado no 

trabalho de comunidades, de grupos solidários, ao invés do individualismo predominante no 

estilo econômico do eixo tradicional”. Portanto, deve respeitar o interesse da maioria. 

Outra definição interessante do turismo comunitário é de Maldonado (2009, p.31), ele 

aborda também o seu caráter social: 

 
 

Por turismo comunitário entende-se toda forma de organização empresarial sustentada 
na propriedade e na autogestão sustentável dos recursos patrimoniais comunitários, de 
acordo com as práticas de cooperação e equidade no trabalho e na distribuição dos 
benefícios gerados pela prestação dos serviços turísticos. A característica distinta do 
turismo comunitário é sua dimensão humana e cultural, vale dizer antropológica, com 
objetivo de incentivar o diálogo entre iguais e encontros interculturais de qualidade com 
nossos visitantes, na perspectiva de conhecer e aprender com seus respectivos modos de 
vida.  

  
 
 Nessa definição, o autor aborda a dimensão humana e cultural como uma troca de 

experiências e de estilos de vida entre visitantes e visitados de maneira profunda. Para Zaoual 

(2009, p.59) o turismo comunitário “trata-se do desejo de um diálogo de sentidos entre os 

visitantes e os visitados, que procura abrir um caminho dos escombros que o turismo de massa 

uniformizador deixa para trás”. O turismo de base comunitária, dessa forma, se mostra como um 

tipo de turismo mais humano e qualitativo em que a troca de valores é possível para um maior 

entendimento entre as culturas.  

Irving (2009, p.111) vai mais além ao mencionar que: 

 
 

O turismo de base comunitária, [...], tende a ser aquele tipo de turismo que, em tese, 
favorece a coesão e o laço social, e o sentido coletivo de vida em sociedade, e que por 
esta via, promove a qualidade de vida, o sentido de inclusão, a valorização da cultura 
local e o sentimento de pertencimento. 

 
 
Logo, além de valorizar a cultura local e o sentimento de pertencimento da comunidade 

por meio do olhar do visitante e da importância que o mesmo dá para esses fatores, o que 

certamente fortalece o patrimônio cultural e o próprio orgulho da comunidade frente aos seus 
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valores, esse tipo de turismo tende a reforçar os laços sociais e a coletividade dentro da 

comunidade. 

Coriolano (2009, p.282) reforça essa idéia ao lembrar que o turismo comunitário é voltado 

para os valores dos residentes quando: 

 
 

[...] se volta para a oferta de serviços, passeios, entretenimentos associados aos valores 
dos residentes, priorizando o rústico e não o luxo, associado a atividades que dizem 
respeito à sustentabilidade socioespacial, priorizando valores culturais e descobrindo 
formas inteligentes de participação na cadeia produtiva do turismo, com produtos 
diferenciados. E, sobretudo, com uma visão própria de lugar, de lazer e turismo. Um 
turismo que não seja apenas voltado ao consumo, mas à troca de experiências, 
fortalecimento de laços de amizade e valorização cultural. [...] Nela o turista é levado a 
interagir com o lugar e com as famílias residentes, seja de pescadores, ribeirinhos, 
pantaneiros ou de índios. 

 
 
Portanto, o turismo de base comunitária oferece algo a mais do que o simples consumo de 

determinados serviços, ele oferece a possibilidade do visitante entrar em contato com uma visão 

própria de lugar. A troca torna-se algo efetivo, em que a experiência pode criar laços de amizade 

e trazer o turista para dentro da realidade da comunidade. É dessa maneira que esse turismo se 

diferencia dos outros modelos, ao incorporar o modo de viver e de representar o mundo da 

comunidade anfitriã (SILVA; RAMIRO; TEIXEIRA, 2009).  

O turismo de base comunitária tem em seus princípios e características os fatores que o 

diferenciam dos demais tipos de turismo. Quando se menciona este tipo de turismo, deve-se ter 

em mente que se trata de um turismo pautado na gestão participativa, descentralizada, 

associativista, socialmente e ambientalmente responsáveis e que se servem do conhecimento 

tradicional popular das comunidades tradicionais (SAMPAIO et. al., 2006). Certamente, esse 

último fator lembrado reforça ainda mais a autenticidade de sua prática. 

Zechner, Henríquez e Sampaio (2008) apontam para o fato de que o turismo comunitário 

é uma estratégia para que as comunidades tradicionais com desvantagens históricas viabilizem 

seus respectivos modos de vida, frente à hegemonia das sociedades urbanas industriais. Em 

relação às comunidades tradicionais, essas se definem por critérios geográficos, culturais ou por 

funções socioeconômicas, variando em seus modos de produção e distribuição. Sabe-se que essas 

populações possuem atualmente graus diferenciados de descaracterização cultural, uma vez que a 

cultura não é estática, porém o importante é a identidade cultural que se quer resgatar ou valorizar 

(SAMPAIO et. al., 2006).    
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Um dos principais aspectos do turismo de base comunitária é a valorização do patrimônio 

cultural e ambiental das comunidades, Maldonado (2009) indica que essa valorização pode 

representar vantagens competitivas para os negócios comunitários. O patrimônio comunitário é 

formado por “um conjunto de valores e crenças, conhecimento e práticas, técnicas e habilidades, 

instrumentos e artefatos, lugares e representações, terras e territórios, assim como todos os tipos 

de manifestações tangíveis e intangíveis existentes em um povo” (MALDONADO, 2009, p. 29). 

O patrimônio também é formado por seus saberes e fazeres, sua relação com a natureza e seus 

próprios modos de vida. Não há restrições aos turistas, eles são convidados a participar de festas 

religiosas, têm acesso às histórias e lendas locais e aos demais conhecimentos tradicionais que a 

comunidade dispõe, como a medicina tradicional e a dinâmica da natureza (SANSOLO; 

BURSZTYN, 2009).  

Entretanto, não basta apenas possuir uma identidade cultural fortalecida para a 

comunidade desenvolver o turismo, é preciso que ela se mantenha organizada e unida, caso 

contrário haverá dificuldade em lidar com problemas eminentes. A sociedade em questão deve 

estar madura, composta por indivíduos habilidosos para que esses possam vir a formar uma 

comunidade organizada e consciente, capaz de gerenciar o planejamento e execução do turismo 

(Ribeiro, 2008). É bastante comum que os primeiros passos para o desenvolvimento desse tipo de 

turismo venham após formações associativistas, com o intuito de fortalecer as comunidades e 

facilitar sua articulação frente aos demais setores, públicos ou privados. Contudo, Zechner, 

Henríquez e Sampaio (2008) alegam que há poucas comunidades que vem demonstrando 

capacidade de associativismo articulado, o que dificulta ou impossibilita a implementação da 

atividade.  

Como fortalecimento das iniciativas e ideais, muitas comunidades contam com apoio de 

Organizações não Governamentais – ONGs, ou Universidades. O papel desses órgãos tem sido 

fundamental na inserção das comunidades na prática do turismo. Ainda que, em muitos casos a 

abertura para o turismo seja iniciativa própria das comunidades, as ONGs costumam dar suporte 

técnico e até apoio financeiro para elas (SANSOLO; BURSZTYN, 2009). O trabalho desses 

órgãos seria a contribuição, de diferentes formas, para tornar o projeto mais viável, dando suporte 

técnico, treinamentos, alternativas e um auxilio na formulação e implantação de idéias vindas da 

comunidade. As ONGs possuem um papel importante ao apresentar às comunidades exemplos de 
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casos de turismo de base comunitária que deram certo ou não, auxiliando-os a decidirem os 

melhores caminhos a serem tomados em vista de suas expectativas. 

Outro aspecto peculiar às iniciativas de turismo de base comunitária que pode ser 

entendido como uma característica própria é a luta pela regulamentação fundiária. Esse fator é 

comum em locais onde há uma especulação financeira que ameaça o território da comunidade. O 

turismo comunitário pode auxiliar no processo de posse das terras, uma vez que reafirma a 

importância da tradição dessas comunidades e demonstra o reconhecimento delas por outras 

pessoas, no caso os visitantes. 

A auto-sustentação também se mostra tendo um papel importante no turismo de base 

comunitária. Segundo Coriolano (2009), os processos de transformações econômicas e sócio-

espaciais podem sofrer descontinuidade e, por isso, devem ter um acompanhamento de gestão, 

manutenção e controle comunitários por meio de mecanismos que previnam os efeitos perversos 

de possíveis alterações provocadas por interesses externos. Deve-se levar em conta a não 

substituição de atividades econômicas tradicionais da comunidade pelo ecoturismo. Essa nova 

prática vem apenas para complementar a renda da população regional e as atividades como 

artesanato, agricultura e pesca devem se manter de forma ainda mais valorizada. É importante 

relembrar que o turismo é sazonal e por conseqüência disso pode apresentar riscos econômicos 

para o local se essa for sua única fonte de renda. 

O turismo de base comunitária, por proporcionar um contato efetivo entre os visitantes e 

os visitados, possui como característica peculiar de sua prática a relação entre os turistas e a 

população local. Sendo necessário, portanto, um aprofundamento dessa questão. 

 

 

3.2 A RELAÇÃO ENTRE VISITANTES E VISITADOS NO TURISMO DE BASE 

COMUNITÁRIA 

 

 

O processo de aprendizagem possui lugar de destaque no turismo de base comunitária 

assim como no ecoturismo, uma vez que ocorre de maneira natural, no processo de envolvimento 

com os projetos comunitários. Entretanto, no caso do turismo de base comunitária, o aprendizado 

aborda com mais ênfase os aspectos humanos e culturais da atividade, como o contato direto com 
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a população local baseada em convívios coletivos e a troca de culturas e experiências entre os 

visitantes e visitados, enquanto o ecoturismo possui uma maior preocupação em transmitir 

valores voltados à preservação ambiental e cultural, por meio da observação direta dos aspectos 

naturais e culturais das regiões receptivas. Sampaio et. al. (2006) alegam que no turismo de base 

comunitária, a comunidade em questão passa a ser a própria protagonista da atividade e os 

aprendizados são passados através de seus modos de vida. “O turismo comunitário se aproxima 

de uma experimentação alternativa ao modo de vida consumista onde a população autóctone 

torna-se a principal protagonista” (SAMPAIO et. al., 2006, p. 7).  

Dessa forma, a experiência propicia o entendimento dos limites da sociedade de consumo 

ao propor que produtos sejam substituídos por valores culturais, sociais, ambientais e históricos. 

O turismo de base comunitária aponta que o lazer pode estar presente nas coisas simples e na 

pura contemplação (ARAÚJO; GELBEKE, 2008). Logo, o caráter educativo se apresenta quando 

os aprendizados vivenciados servem tanto para reforçar a auto-estima da comunidade quanto para 

potencializar a superação das expectativas do visitante (ZECHNER; HENRÍQUEZ; SAMPAIO, 

2008). Existe uma troca de experiências e de aprendizado entre os agentes envolvidos.  

 Para o processo de educação ocorrer e para que os visitantes entrem em contato com 

temas relacionados à preservação da natureza e dos modos de vida tradicionais, é necessário que 

esses visitantes sejam conscientes e abertos para a possibilidade de observação e aprendizado de 

novas culturas. Dessa maneira, é comum que o público alvo do turismo comunitário sejam 

estudantes, professores, pesquisadores e simpatizantes. Esse tipo de turismo acaba por atrair 

naturalmente esse perfil de turista por conta de suas características quase antropológicas, como já 

mencionado anteriormente.  

Irving (2009) aponta o fato de que a partir do encontro de dar e receber, quem chega está 

permeável e aberto a uma experiência integral no lugar e na relação com quem recebe. Quem 

recebe protagoniza o ato de acolher na busca da troca que potencializa o seu sentimento de 

pertencimento e a aprendizagem na afirmação das identidades envolvidas. As comunidades que 

abrem suas portas para os visitantes estão dispostas a compartilhar sua cultura e os visitantes que 

buscam esses lugares têm interesses em conhecer e vivenciar uma realidade diferente da sua de 

origem (SANSOLO; BURSZTYN, 2009).   

 Abordando o aspecto do aprendizado natural por meio do turismo de base comunitária, é 

interessante ressaltar a citação de Ribeiro (2008) quando apóia que esse segmento do turismo 
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pode remeter seus praticantes a essência do turismo onde as viagens tinham o propósito principal 

de conhecer outros povos, sua cultura e seus hábitos e não somente o consumismo e vivências 

temáticas. O turismo de base comunitária aborda a atividade turística de forma mais humana e 

condizente com sua antiga essência e objetivo, o de conhecer e possibilitar o entendimento entre 

culturas distintas. 

 Para que todo o processo seja viável, a hospitalidade e o sentido de acolher são 

fundamentais. É nesse momento que a troca se faz presente. Para Coriolano (2009), de todas as 

atividades do turismo, a hospedagem é a mais impactante por exigir apropriação de espaços e por 

ser em torno dela que gravitam os demais serviços, especialmente quando se trata do turismo 

convencional. Porém, no turismo comunitário a hospedagem é um de seus aspectos peculiares 

pelas diferentes formas com que pode ser efetivada. Pequenas pousadas, hospedagens 

domiciliares e campings são mais comuns nesses casos, podendo ser administrados por uma 

família ou por cooperativas e associações (SANSOLO; BURSZTYN, 2009). Todas essas 

estruturas têm em comum o fato de oferecerem um serviço em que a relação entre hóspede e 

anfitrião é mais humana, menos formal e artificializada se comparadas com hotéis e pousadas 

voltados para o turista convencional.  

A hospedagem no turismo comunitário é compreendida no sentido da hospitalidade como 

um tipo de relação humana e não apenas comercial. “O tripé dar, receber e retribuir fundamenta a 

relação de hospitalidade.” (ibidem, p. 148). Sendo assim, a hospedagem possui um papel mais 

importante do que apenas o de abrigar, é nela que as trocas de experiências e conhecimentos são 

feitas. Sansolo e Bursztyn (2009) ressaltam que as comunidades não comercializam apenas o que 

os turistas desejam, mas disponibilizam o que entendem ser valoroso em termos culturais e 

ambientais. Uma vez que as relações são o princípio fundamental do turismo de base 

comunitária, as relações de hospitalidade são suas principais motivações. Ainda que a relação 

comercial não seja excluída, elas são enriquecidas por outras relações que ultrapassam a 

racionalidade do lucro imediato. 

Entretanto, por mais que o turismo em comunidades possua aspectos como 

sustentabilidade, valorização do patrimônio local, educação e uma relação mais humana entre 

visitantes e visitados, ele não é isento de impactos negativos. Os riscos e ameaças devem ser 

debatidos e conhecidos pela comunidade no intuito de serem evitados e trabalhdos antes de 

iniciar o negócio e durante todo o seu ciclo de vida. Maldonado (2009) menciona que mais do 
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que uma simples abertura para o exterior, com o turismo as comunidades enfrentam uma série de 

desafios que por vezes não estão preparadas. Dessa forma, a maior questão é equacionar melhor 

as vantagens da prática do turismo nas comunidades sem deixá-las com problemas encontrados 

pelo turismo de massa, como a ociosidade da mão-de-obra durante parte do tempo por causa da 

sazonalidade, a elevação anormal de preços, a especulação imobiliária, a violência, a segregação 

entre nativos e visitantes e a vulgarização da autenticidade (SAMPAIO et. al., 2006). 

Roullet-Caire e Caire (2003) apud Irving (2009) destacam que o turismo, 

independentemente de sua forma, modifica profundamente o futuro de uma população, mais do 

que todas as outras atividades econômicas. Por isso, ele deve ser estudado pelos membros da 

comunidade com o intuito de saber se sua prática e seus efeitos são realmente desejados. 

Maldonado (2009) afirma que estudos advertem sobre os riscos que conduzem a criação 

de conflitos internos, a aceleração de uma aculturação dos jovens e enfraquecimento da coesão 

social. Segundo o autor, isso ocorre quando a atividade não foi debatida e planejada 

suficientemente na comunidade, quando sua gestão é deficiente ou quando a comunidade tenha 

subestimado o comportamento dos visitantes e das exigências das operadoras.  A atitude hostil de 

uma parte da comunidade pode causar fortes tensões internas entre os que defendem posições 

distintas. A percepção, as atitudes e os interesses das comunidades em relação ao turismo não são 

homogêneos e esse é um problema comum que pode impactar negativamente a comunidade de 

maneira profunda. Por isso se faz importante o processo participativo e o debate anterior a 

implantação da atividade turística. 

 Outro problema bastante criticado no meio acadêmico advindo do turismo é a 

teatralização dos aspectos culturais da comunidade. O turismo deve servir como estímulo e 

valorização das manifestações de identidade cultural, porém as manifestações culturais locais 

devem evitar a armadilha de se tornarem apenas o reflexo daquilo que o turista busca encontrar 

(BARRETO, 2000 apud OLIVEIRA; MARINHO, 2009). É necessário haver o cuidado em não 

se espetacularizar a autenticidade das culturas comunitárias. A busca, a afirmação e a valorização 

das diversas manifestações culturais serão sempre positivas se mantiverem fiel suas tradições 

originais, porém não é saudável existir manifestações artificializadas apenas para agradar os 

turistas. Essa certamente é uma questão complexa que deve sempre ser considerada em qualquer 

atividade turística, principalmente nas praticadas em locais delicados como comunidades. 
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Contudo, as mudanças e impactos não são apenas negativos. A melhoria da qualidade de 

vida da comunidade certamente é um dos aspectos mais conquistados e desejados no turismo de 

base comunitária, desde que não modifique de maneira profunda o cotidiano daquela população. 

As tradições e o modo de viver das comunidades devem sempre ser respeitados e valorizados 

como forma de patrimônio.  

 Sansolo et. al. (2006) chamam atenção para o fato que os estudos sobre o impacto do 

turismo em relação ao comportamento das comunidades e culturas locais ainda não estão 

concluídos. Não se sabe muito a respeito dessas alterações de comportamento, porém em 

pesquisas feitas pelo autor em áreas rurais foi constatado que agricultores envolvidos no turismo 

de base comunitária têm se mostrados satisfeitos com o processo e se sentem recompensados 

financeiramente pelo esforço empreendido. Essas populações vêem o turismo como uma maneira 

de diminuir o êxodo de jovens e por isso, uma atividade vantajosa. Outro fato apontado no caso 

dos agricultores, é que a prática diminuiu a intensidade do trabalho dedicado à plantação 

intensiva que por vezes utiliza, inclusive, agrotóxicos, propiciando a recuperação ambiental 

regional.   

 Claramente os efeitos benéficos são diversos dependendo da realidade de cada 

comunidade. Logo, os efeitos práticos, além daqueles já enfatizados como a valorização 

patrimonial, o reconhecimento cultural, a melhora na qualidade de vida, o entendimento entre 

culturas e a preservação ambiental, dependerão da maneira como a comunidade identificará as 

oportunidades do turismo comunitário. 

 Além da forma recorrente do turismo de base comunitária, tem-se ainda o ecoturismo de 

base comunitária, mesclando o ecoturismo com o turismo comunitário e proporcionando um 

enfoque diferente de sua prática. 

 

 

3.3 ECOTURISMO DE BASE COMUNITÁRIA  

 

 

 O ecoturismo e o turismo de base comunitária possuem características e princípios 

similares que podem e devem ser trabalhados em conjunto de acordo com a realidade de cada 

local. Uma vez que o ecoturismo propõe englobar as comunidades locais na participação e 
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desenvolvimento da atividade e o turismo de base comunitária busca conservar seus locais 

naturais como forma de preservação patrimonial, presume-se que ambos podem ser trabalhados 

em conjunto. O ecoturismo de base comunitária é uma realidade e uma opção vantajosa para 

comunidades que vivem em locais onde há riquezas naturais, pois pode proporciona uma 

melhoria na qualidade de vida dessas populações por meio de uma prática que valoriza seu 

patrimônio cultural e natural, e que busca não descaracterizar suas tradições locais.  

 Os recursos naturais de comunidades podem ser explorados de maneira sustentável como 

uma fonte de enriquecimento para a população. A biodiversidade dessas comunidades pode 

representar uma diversificação de seus produtos de turismo comunitário ou um elemento chave 

para a prática do turismo.  

 Salvati (2003, p. 23) define o ecoturismo de base comunitária como sendo o “turismo 

realizado em áreas naturais, determinado e controlado pelas comunidades locais, que gera 

benefícios predominantemente para estas e para as áreas relevantes para a conservação da 

biodiversidade”. Portanto, essa prática preconiza o envolvimento da comunidade local como 

forma de gerar benefícios para a mesma e para a área em questão, preservando seus espaços. 

 A Declaração de Ecoturismo de Quebec elaborada em 2002 (WWF, 2003), possui 

diversos itens em que as comunidades locais são citadas como agentes importantes na prática do 

ecoturismo. O documento declara, segundo a WWF (2003) que diferentes formas de turismo, 

especialmente o ecoturismo, são valiosas oportunidades econômicas para as populações locais e 

reconhece que há uma diversidade cultural significativa associada às áreas naturais por causa da 

presença histórica de comunidades locais nessas áreas. Aponta que essas comunidades são 

importantes responsáveis pela manutenção dos conhecimentos tradicionais, usos e práticas 

sustentáveis trazidas ao longo dos séculos e, portanto, devem ser estimuladas a participar da 

atividade em questão. 

 Dessa forma, o reconhecimento da riqueza cultural que essas comunidades dispõem é um 

mecanismo importante na contribuição que elas podem receber dos atores envolvidos no turismo. 

Uma vez que o ecoturismo de base comunitária se apresenta como uma oportunidade 

significativa para a melhoria da realidade dessas populações. 

 No Brasil, a enorme diversidade cultural e de ecossistemas do país e a ampla promoção do 

ecoturismo como negócio, fizeram com que houvesse um aumento considerável de projetos e 

programas de ecoturismo. O desenvolvimento do mercado turístico, inserido em locais de 
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interesse cênico tendo como base recursos naturais como a Amazônia, o Pantanal, a Mata 

Atlântica e a costa litorânea, tem trazido preocupações aos governos locais, às comunidades 

anfitriãs e às organizações conservacionistas por colocar em risco áreas naturais e importantes 

patrimônios históricos (SALVATI, 2003). Dessa forma, é necessário haver maior atenção ao 

crescimento da prática do turismo nessas localidades estimadas frágeis. 

 É importante que as políticas públicas e os projetos de turismo não ignorem a existência 

de comunidades tradicionais nos locais de interesse turístico. Bursztyn, Bartholo e Delamaro 

(2009) argumentam que as políticas públicas de promoção do turismo não podem se limitar ao 

papel de aumentar o fluxo de viajantes de determinadas regiões ou contribuir para a atração de 

divisas externas para o país. Esses objetivos só seriam vantajosos caso a visitação contribua na 

melhoria de qualidade de vida das populações receptoras. A compreensão de quais os meios e 

fins no processo de desenvolvimento é importante na formulação de políticas que busquem o 

bem-estar dos cidadãos. 

 Irving (2009) aponta para o fato de que o tema de inclusão social passou a ocupar o 

discurso político em nível de gestão pública apenas nos últimos anos. Já, a questão ambiental tem 

sido ressaltada nas políticas públicas de turismo com maior significância especialmente a partir 

de 2002, com o desenvolvimento do Plano Nacional de Turismo. Todavia, a importância dada a 

esse tema refere-se prioritariamente ao aspecto econômico da natureza, isto é, a natureza como 

recurso e mercadoria para o turismo (SANSOLO, 2009). O Ministério do Turismo passou a 

reconhecer institucionalmente a existência do turismo de base comunitária em 2008, ao publicar 

um edital voltado para o fomento dessa prática (SANSOLO; BURSZTYN, 2009). A principal 

medida de incentivo a esse tipo de turismo pelo Ministério do Turismo foi o apoio a 50 projetos 

de turismo de base comunitária selecionados segundo as exigências do programa. Os 50 trabalhos 

receberiam recursos de apoio ao fomento de suas atividades (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2008).  

Atualmente, o Ministério do Meio Ambiente - MMA possui uma Carteira de Projetos de 

Ecoturismo de Base Comunitária desenvolvida a partir do Programa de Desenvolvimento do 

Ecoturismo na Amazônia Legal – PROECOTUR elaborado em 2002 (MMA, 2002). A Carteira 

de Projetos de Ecoturismo de Base Comunitária visa apoiar as organizações comunitárias, ONGs 

e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que atuem em cooperação com 

comunidades que buscam desenvolver o ecoturismo de base comunitária. O Ministério assegura 
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disponibilizar recursos de incentivo a diferentes áreas temáticas dentro do Turismo de Base 

Comunitária. Os beneficiários teriam acesso aos recursos através de seus projetos que deveriam 

ser entregues ao Ministério do Meio Ambiente na época de divulgação de editais e seus 

respectivos cronogramas (MMA, 2002).  

Dentro desse programa do PROECOTUR, existe um projeto piloto na Área de Proteção 

Ambiental - APA do Delta do Parnaíba. A proposta do projeto seria fomentar o ecoturismo de 

base comunitária como um instrumento de desenvolvimento socioeconômico sustentável e de 

conservação na região (MMA, 2002). Entretanto, há poucas informações disponibilizadas pelo 

MMA quanto à verdadeira contribuição do programa para o desenvolvimento da atividade no 

local e a melhoria da qualidade de vida da população. Também não há informações quanto aos 

resultados de outros possíveis projetos contemplados com os recursos disponibilizados pelo 

MMA. Sabe-se apenas que os programas de desenvolvimento do ecoturismo presentes na região 

do Delta do Parnaíba, pouco investiram na parceira com seus habitantes e se tornaram 

superficiais do ponto de vista do desenvolvimento local (MATTOS, 2009).  

Portanto, muito ainda precisa ser feito no sentido de compreender quais são as melhores 

formas de se trabalhar o ecoturismo de base comunitária sem prejudicar as áreas frágeis e a 

cultura dessas populações. Existe uma escala de investimentos públicos e privados em detrimento 

de mecanismos como o planejamento participativo, legislação de uso do solo, educação dos 

visitantes e planos de monitoramento, fatores esses que poderiam garantir a proteção da base dos 

recursos naturais e culturais que fundamentam os negócios de turismo, porém não são aplicados. 

A busca desses mecanismos e de sua real eficiência é o desafio de governos, mercados, 

comunidades e entidades não-governamentais.  

Por ser uma prática nova e dinâmica no Brasil, o ecoturismo carece de metodologias, de 

informações e de profissionais capacitados (WWF, 2003).  É necessário um estudo detalhado da 

realidade brasileira, das áreas naturais e das comunidades que se inserem nas mesmas para o 

desenvolvimento do ecoturismo de forma responsável, reconhecendo as diversidades brasileiras e 

suas necessidades. 

 Como forma de apresentar as semelhanças e diferenças do ecoturismo e do turismo de 

base comunitária, serão apresentados a seguir os principais conceitos, caraterísticas e princípios 

desses dois segmentos para comparação (Figura 3). 
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Comparação  Turismo de Base Comunitária Ecoturismo 
Conceitos O turismo de base comunitária é aquele 

desenvolvido por meio de planejamento 
participativo pela própria comunidade, onde seus 
membros são articuladores e construtores da 
cadeia produtiva e a renda e o lucro advindos 
dessa prática permanecem na comunidade 
contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida de seus moradores. Possui uma dimensão 
humana e cultural no momento em que a 
principal atração turística é o modo de vida da 
população local, objetivando incentivar o 
diálogo entre visitantes e visitados. Favorece o 
laço social e o sentido de vida em sociedade 
valorizando especialmente os patrimônios 
culturais da comunidade e seu território. 

O ecoturismo é um segmento da atividade 
turística praticado em áreas naturais que 
utiliza, de forma sustentável, os patrimônios 
naturais e culturais buscando sua 
preservação. Focaliza, principalmente, a 
experiência e o aprendizado na natureza 
possuindo uma orientação educacional com 
o objetivo de formar uma consciência 
ambientalista e busca a promoção do bem 
estar das populações por meio de sua 
inclusão e de sua participação efetiva na 
atividade. 

Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. È praticado no território de comunidades 
tradicionais com significativo patrimônio 
cultural e natural. 

2. É praticado de forma sustentável. 
3. Possibilita a prática de atividades 

educativas por meio do exemplo e valores 
comunitários, de pesquisa e de 
divertimento. 

4. As comunidades locais são as principais 
responsáveis pela organização, 
planejamento e construção e fomento do 
turismo de base comunitária. 

5. Quase sempre recebe ajuda de ONGs, 
universidades e outras instituições em seu 
planejamento. 

6. Preserva e valoriza os patrimônios naturais 
e culturais dos locais onde é praticado. 

7. Surgiu como um tipo alternativo de 
turismo, relacionado a preocupações 
sociais, no intuito de contribuir no 
desenvolvimento das comunidades 
tradicionais e na sua inserção no mercado 
turístico e contribuindo para uma 
experiência mais autêntica para o turista 
frente às experiências vivenciadas no 
turismo convencional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. É praticado em áreas naturais 
relativamente intocadas detentoras de 
significativos patrimônios naturais e 
culturais. 

2. É praticado de forma sustentável. 
3. Possibilita a prática de atividades de 

educação, pesquisa e divertimento. 
4. Inseri as comunidades locais no 

planejamento, organização e prática do 
ecoturismo. 

5. Quase sempre recebe ajuda de ONGs, 
universidades e outras instituições em 
seu planejamento. 

6. Preserva e valoriza os patrimônios 
naturais e culturais dos locais onde é 
praticado. 

7. Surgiu como um tipo alternativo de 
turismo, relacionado a preocupações 
ambientais, no intuito de contribuir 
para a preservação ambiental. 
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Comparação Turismo de Base Comunitária  Ecoturismo 
Princípios 
para sua 
prática 

1. Usar os recursos disponíveis de forma 
sustentável, procurando minimizar os 
impactos negativos ambientais, 
econômicos e, especialmente, sociais e 
culturais. 

2. Melhorar a qualidade de vida das 
comunidades por meio de atividades que 
valorizem seus conhecimentos 
tradicionais e possibilitem a inserção de 
todos. 

3. Manter e direcionar os benefícios 
advindos do turismo de base comunitária 
para a comunidade por meio de um 
planejamento participativo e de uma 
distribuição equitativa da renda, do lucro e 
das possibilidades de trabalho, 
contribuindo na diversificação e 
valorização de formas de atividades 
econômicas coerentes com a cultura local. 

4. Enfatizar a cultura e os valores 
tradicionais autênticos das comunidades. 

5. Buscar, sempre que houver oportunidades, 
transmitir valores educacionais e de 
convivência em sociedades no intuito de 
contribuir para a compreensão das 
diferentes culturas sociais. 

6. Transmitir aos turistas valores referentes 
ao patrimônio comunitário por meio das 
diferentes manifestações dos saberes, 
crenças e outros aspectos tangíveis e 
intangíveis existentes na comunidade. 

7. Contribuir para a valorização e 
reconhecimento das comunidades 
tradicionais, auxiliando, quando 
necessário, no processo de posse da 
comunidade em seu território em oposição 
à especulação imobiliária. 

1. Usar os recursos disponíveis de forma 
sustentável, procurando minimizar os 
impactos negativos ambientais, sociais, 
culturais e econômicos.  

2. Maximizar a participação da 
população local no intuito de inseri-la 
no processo de planejamento, 
organização e prática do ecoturismo, 
de forma com que a mesma possa 
decidir o tipo e a quantidade de 
turismo a ser implementado. 

3. Direcionar os benefícios econômicos e 
outros tipos de benefícios para a 
comunidade, assim como contribuir na 
diversificação e na valorização de 
formas de atividades econômicas 
coerentes com a cultura local. 

4. Enfatizar a natureza e os valores 
culturais autênticos da região. 

5. Buscar, sempre que houver 
oportunidade, transmitir valores 
educacionais no intuito de contribuir 
no aumento da consciência e 
compreensão em relação aos aspectos 
naturais e culturais regionais. 

6. Contribuir para o conhecimento, a 
valorização e a preservação do 
patrimônio cultural e natural dos 
locais. 

 

Figura 3: Comparação entre o ecoturismo e o turismo de base comunitária. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Maldonado (2009), Sampaio et. al. (2006), Irving (2009), Moraes, (2009), 
Projeto Bagagem (2009), Fennell (2002), Ministério do Turismo (2008) e Pires (2002). 
 
 
3.3.1 O Planejamento no Ecoturismo de Base Comunitária 

 

 

A pesquisa científica e o planejamento tornam-se peças importantes no reconhecimento de 

regiões de interesse turístico e suas necessidades, através dessas duas ferramentas, é possível 

desenvolver o ecoturismo de base comunitária de maneira sustentável e em concordância com a 

realidade de cada local. O planejamento pode ser compreendido como a “definição de estratégias 
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e meios para sair de uma situação atual visando alcançar uma situação futura desejada” 

(SALVATI, 2003, p.34).  

No ecoturismo de base comunitária, o planejamento deve ser feito por meio da 

participação da comunidade, sendo, portanto, um planejamento participativo. Salvati (2003, p. 

70) afirma que o “planejamento participativo é feito a partir do entendimento de que a 

comunidade, ou parte expressiva da comunidade, deseja empreender o ecoturismo na região e 

deter controle de parte considerável de seu desenvolvimento.” A participação da comunidade no 

processo de planejamento deve ser efetiva desde o início. As vantagens comparativas da 

participação nos estágios iniciais de concepção e desenvolvimento são inúmeras, a começar pelo 

saber compartilhado da problemática local e a identificação de necessidades essenciais a serem 

incorporadas na visão do projeto (IRVING, 2009). Todo e qualquer projeto deve levar em 

consideração as reais necessidades da comunidade, da saúde à educação, da geração de empregos 

ao fortalecimento da identidade cultural e a participação dos atores locais é fundamental no 

diagnóstico desses itens (OLIVEIRA; MARINHO, 2009).  

É importante ressaltar que todas as decisões devem partir da própria população receptora 

sobre que tipo de ecoturismo será desenvolvido e quais as suas expectativas. Os órgãos 

competentes que estarão auxiliando a comunidade nessa fase devem apenas contribuir e indicar 

os melhores caminhos a serem tomados, sem com isso, influenciar as decisões da comunidade. 

As iniciativas de base comunitária têm que assegurar dispositivos para que os recursos advindos 

do turismo sejam reaplicados em projetos de melhoria da qualidade de vida. Também é 

necessária a formulação de mecanismos que busquem evitar a concentração de benefícios para 

apenas uma parcela dos grupos envolvidos, o ideal é que toda a comunidade se beneficie 

(IRVING, 2009)  

Além da comunidade, o planejamento precisa integrar os demais atores envolvidos no turismo 

através da articulação política intersetorial envolvendo as ONGs, a academia, o mercado, o 

governo, e mídia e os turistas, além de aspectos físicos, ambientais, legais, financeiros, políticos 

institucionais, promocionais, econômicos, sociais e culturais. Deve ser pautado de forma a 

procurar atender os interesses de todos os atores envolvidos de forma sustentável, sejam eles do 

município, do mercado e do turismo. Todos os integrantes do setor devem ser alertados sobre 

seus impactos positivos e negativos e encorajados a serem responsáveis por suas atitudes e apoiar 

a conservação por meio de sua prática (SALVATI, 2003). 
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Somente com a colaboração de todos os integrantes, o ecoturismo de base comunitária 

poderá gerar os benefícios esperados. Oliveira e Marinho (2009) apontam para o fato de que por 

não exigirem grandes investimentos de capital, as atividades ligadas ao ambiente natural e 

cultural fazem com que os moradores sejam os primeiros beneficiados, embora os benefícios 

cheguem a longo prazo. Nos aspectos sociais, o ecoturismo demanda melhorias na infra-estrutura 

local, gerando benefícios como postos de saúde, melhorias no transporte e treinamento 

fornecendo a opção da diversificação do emprego. Em termos ambientais, pode gerar mais 

recursos para fundos de conservação de áreas naturais na forma de ingressos e diminuir a pressão 

por extração de produtos naturais (JANÉR, 2003). Entretanto, a maior preocupação e o maior 

objetivo costumam ser a melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

Para o planejamento obter os resultados esperados, a pesquisa deve ser incorporada ao 

ecoturismo desde a fase de sua confecção até o manejo. Ela é importante para assegurar o 

conteúdo das informações fornecidas para o ecoturista, pois o conhecimento e a divulgação do 

ambiente natural e cultural é um dos pontos que conferem qualidade ao programa de ecoturismo 

(FERREIRA; MOLTON, 2003). Outro aspecto importante da presença de pesquisas no 

ecoturismo é a própria busca e monitoramento dos impactos no local em questão. A pesquisa é 

necessária por contribuir na coleta de dados a serem analisados no momento do planejamento e 

na manutenção das áreas naturais. Uma das maneiras mais usuais de se obter dados significativos 

é por meio de um inventário da oferta turística do local. O inventário busca identificar os 

atrativos e as infra-estruturas de apoio já existentes. Nesse sentido, os moradores podem 

contribuir na operação e no desenvolvimento da pesquisa, uma vez que conhecem as áreas 

melhor do que quaisquer outras pessoas.  

Pelos dados coletados na pesquisa, especialmente no início do desenvolvimento do 

ecoturismo, faz-se uma análise e diagnóstico da situação e da área em questão. Essa análise busca 

conhecer as principais oportunidades e ameaças do produto, estudando meios de otimizar os 

pontos positivos dos locais e trabalhar as dificuldades encontradas. Segundo Salvati (2003), a 

análise deve abordar pontos como os aspectos educativos e interpretativos dos atrativos, as 

condições físicas de acesso, infra-estrutura, a fragilidade ambiental e a definição sobre áreas que 

podem ou não ser visitadas. É nesse momento que a viabilidade econômica do projeto é estudada 

e analisada para saber se haverá um retorno adequado ou não. É importante atentar para a 

importância do desenvolvimento sustentável da atividade, pois se os recursos naturais e culturais 
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são os principais atrativos do produto, a destruição ou danificação dos mesmos simplesmente 

inviabilizará sua venda.  

A legislação vigente sobre a área natural em que se quer desenvolver o projeto também é 

um fator importante. Seja em uma Unidade de Conservação – UC ou em propriedades 

particulares, é possível encontrar uma série de medidas que deverão ser atendidas. No caso 

específico das UCs, o ecoturismo dependerá da aprovação dos órgãos competentes para que sua 

prática seja possível. Há diferentes categorias de UCs, em quase todas, a visitação pública é 

permitida por meio de atividades de ecoturismo e de educação ambiental, porém há restrições 

quanto a forma de uso. As restrições podem ser encontradas em regulamentos próprios e Planos 

de Manejo (SALVATI, 2003). 

No processo de planejamento é necessário definir qual o mercado consumidor 

preferencial. A comunidade deve decidir que tipo de visitante deseja para seu produto e se há a 

possibilidade de atração do mesmo perante as características ambientais, culturais e de infra-

estrutura da região. Uma vez que a relação do turista com a realidade local passa a ser uma 

premissa também estudada no planejamento, essa relação é parte fundamental do turismo de base 

comunitária.  

Conforme citado anteriormente, tanto o visitante como a população visitada são agentes 

na prática do turismo e para que a troca ocorra de maneira saudável para ambos, o 

desenvolvimento do marketing local do produto deve buscar atrair o perfil do turista desejado. 

Araújo e Gelbeke (2008) explicitam ainda que há a necessidade de um trabalho sério de 

conscientização, educação e esclarecimento sobre o significado do ecoturismo comunitário para 

não haver conflitos entre oferta e demanda, ou seja, entre o que é oferecido pelas comunidades de 

maneira simples e autêntica e aquilo que os turistas esperam com relação às atividades e conforto. 

Esses fatores são fundamentais para se evitar os impactos negativos que turistas menos 

familiarizados com o ecoturismo de base comunitária podem gerar. 

As áreas naturais contêm recursos frágeis e suscetíveis de perdas irreparáveis e muitos 

visitantes encontram-se desvinculados e distanciados dos ambientes naturais. Logo, muitos 

desconhecem que algumas de suas ações correspondem a um efeito ambiental, já que a maioria 

mora em grandes centros urbanos, distantes de ambientes naturais delicados. Quando o homem 

não se sente parte integrante do ambiente natural, não percebe e avalia os efeitos de suas atitudes 

e por conta disso, gera impactos negativos por vezes irreversíveis (VASCONCELOS, 2003). 
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Esses impactos negativos são causados por meio da influência direta do uso no solo, na 

vegetação, na fauna e em outros fatores antrópicos. Lixo, incêndios e vandalismos são comuns.  

Salvati (2003) argumenta que no ecoturismo a mudança de um produto não ocorre com 

velocidade e os impactos gerados podem ser irreparáveis, apesar de ser impossível prevenir todos 

os problemas de implementação e resultados adversos do ecoturismo, é importante evitar os erros 

advindos do mau planejamento ou de interesses econômicos e políticos imediatos. O uso 

exclusivo do ecoturismo é capaz de levar ao uso intensivo dos recursos naturais e por isso ele 

deve ser mesclado com outras atividades. 

Fatores externos também podem ser prejudiciais para o projeto sem necessariamente 

estarem vinculados diretamente com a prática já fomentada do ecoturismo de base comunitária. 

Instabilidade de mercados, proliferação de doenças tropicais e alterações nas políticas de 

desenvolvimento e investimentos regionais e nacionais devem ser monitorados a fim de, se 

necessário, haver um re-planejamento da atividade (SALVATI, 2003). 

Portanto, o principal meio de se evitar os impactos indesejáveis é a sua prevenção. 

“Problemas ambientais decorrentes da interferência humana exigem uma postura preventiva, para 

equilibrar o uso, e pró-ativa, de forma que a solução venha em tempo hábil” (MIRTRAUD, 2003, 

p. 315). Uma das maneiras de se avaliar até que ponto os impactos são aceitáveis é o 

acompanhamento criterioso e sistemático de alterações observáveis no ambiente visitado, assim, 

Mirtraud (2003) alega que os problemas maiores, mais complexos e pouco perceptíveis são 

detectados com maior facilidade. A criação de indicadores para monitoramento da área e o estudo 

da capacidade de carga são ferramentas que auxiliam nesse processo.  A pressão sobre os espaços 

naturais pode ser evitada através da diversificação de produtos num mesmo pólo de turismo 

sustentável, é possível, por exemplo, criar diferentes trilhas e atividades a fim de espalhar os 

visitantes não sobrecarregando apenas uma área específica.  

No aspecto econômico, as diferentes atividades econômicas realizadas pela comunidade 

garantem a sua subsistência e as tornam menos dependentes do ecoturista, ao mesmo tempo em 

que aproveitam melhor o turismo na geração de renda extra. Para Salvati (2003) a avaliação da 

capacidade local de desenvolver atividades sustentáveis de interesse para as comunidades como o 

artesanato, a agricultura, o extrativismo, a marcenaria e a pesca são importantes nesse intuito. 

Deve haver um estímulo da produção local suprindo as necessidades de consumo dos ecoturistas 

e da própria comunidade, evitando, inclusive, evasão de renda oriunda do turismo para outros 
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centros. Uma alternativa interessante para otimizar a renda recebida do ecoturismo é a criação de 

lojinhas ou barraquinhas com artigos produzidos na comunidade como artesanato, camisetas, 

doces e compotas, dentre outros. Sendo assim, os organismos responsáveis na contribuição do 

ecoturismo de base comunitária em uma comunidade receptiva devem incentivar e facilitar o 

processo de capacitação da mão-de-obra local. 

Os déficits na educação e na formação profissional contribuem para uma instabilidade e 

fraca competitividade dos negócios comunitários, por isso os órgãos envolvidos nas questões do 

turismo comunitário precisam fornecer cursos de aperfeiçoamento para essas populações. Borges 

(2003) pondera que no ecoturismo, manter a originalidade e a autenticidade dos comunitários, 

respeitando seu ritmo e suas técnicas de trabalho é um diferencial interessante no mercado. 

Portanto, alguns cursos podem melhorar o que já existe, aperfeiçoando as atividades que os 

moradores já praticam. Cursos de primeiros socorros, de interpretação ambiental, de condutores 

de áreas naturais e de introdução ao turismo e hospitalidade são ferramentas importantes a serem 

disponibilizadas. Outros cursos como os de produção de doces, artesanato e marcenaria podem 

melhorar as práticas já existentes na comunidade. “Quanto maior e mais diversificada for a 

produção local, mais a comunidade se beneficiará do ecoturismo” (ibidem, p.308). 

Além dos cursos de capacitação, é interessante envolver a mão-de-obra local na 

construção de equipamentos e uso das ecotécnicas como forma de estímulo para os moradores 

aprenderem ofícios novos. No geral, tem havido uma maior preocupação da sociedade em se 

comprar produtos ecologicamente corretos (ANDRADE; LENGEN; SANTOS, 2003). Como a 

atividade ecoturística por si só, busca explorar os recursos naturais de forma responsável, as 

ecotécnicas tendem a agregar valor e qualidade ao produto ecoturístico. O consumidor do 

ecoturismo, principalmente, é atento quanto às questões de sustentabilidade nos produtos que 

procura. Ceballos-Lascuráin (1995) aponta as ecotécnicas como formas sustentáveis e mais 

viáveis para áreas naturais, como a implantação de energia solar, captação e reutilização de água 

de chuva, reciclagem de lixo, ventilação e iluminação natural e uso de técnicas e materiais de 

construção nativa. Essas técnicas contribuem para um melhor aproveitamento dos recursos 

naturais e para a manutenção da qualidade ambiental. Equipamentos como observatórios, 

mirantes e passarelas pela copa das árvores podem ser confeccionados com materiais locais, 

reduzindo o uso de materiais externos e industrializados ao mínimo possível. 
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Da mesma forma, as trilhas podem ser criadas, sinalizadas e corrigidas com galhos e 

outros recursos naturais da própria localidade. Atualmente as trilhas se mostram como um novo 

meio de contato com a natureza. A caminhada em locais naturais incorporou um novo sentido de 

relação com o ambiente e essa prática tem ganhado um grande número de adeptos (ANDRADE, 

2003). Elas são importantes ferramentas na educação ambiental. Nesse sentido, o uso da 

interpretação ambiental que é utilizado no intuito de ensinar e educar os visitantes de uma 

determinada região e concilia educação e recreação, surge para ensinar o visitante a respeitar seu 

meio, sem que isso realmente lhe pareça como uma lição a ser aprendida. Segundo Vasconcelos 

(2003, p. 262), “Interpretação Ambiental é uma tradução da linguagem da natureza para a 

linguagem dos visitantes, fazendo com que os ecoturistas sejam informados em vez de distraídos, 

e educados, além de divertidos”. 

A interpretação ambiental foi usada em 1957 por um dramaturgo e filósofo norte-

americano, Freeman Tilden e está intimamente ligada com a história dos Parques Nacionais 

norte-americanos (VASCONCELOS, 2003). Ela possui como objetivo fundamental a provocação 

e o despertar da curiosidade, ressaltando o que a princípio parece ser insignificante. 

A autora ainda realça que geralmente nesses meios de interpretação ambiental o público 

pode contar com palestras, programas de áudio e vídeo e recursos para uma trilha interpretativa 

auto guiada, por exemplo. Nas trilhas auto guiadas os visitantes contam com a ajuda de painéis e 

folhetos explicativos, nos quais a informação pode ser transmitida sem que haja a presença de um 

guia. Todos esses recursos são criados e formulados para o melhor aproveitamento do passeio e a 

informação dos visitantes. Outro aspecto interessante da interpretação ambiental é que essa deve 

ser personalizada e voltada para o público em questão, facilitando a transmissão de valores de 

preservação inclusive para crianças e adolescentes e não somente para adultos. Esse certamente é 

um meio eficaz na educação do público infantil, já que possibilita a interação de maneira 

dinâmica entre as crianças e o meio ambiente que os cerca. 

Além dos aspectos citados anteriormente, para dar maior qualidade e credibilidade ao 

produto ecoturístico, a certificação é um mecanismo voluntário de controle social sobre os 

produtos, serviços e destinos turísticos. Ela contribui positivamente para a imagem de um local. 

Salvati (2003) discorre sobre o fato de que esquemas de certificação podem representar um papel 

importante ao trazer mais responsabilidade e competitividade para o setor turístico. Esses 

programas objetivam fazer com que produtos e empresas sócio-ambientais responsáveis afiliem-
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se a certificação. Entre seus benefícios, pode-se dizer que a ela proporciona um diferencial de 

marketing gerando vantagens competitivas, facilita o acesso a novos mercados, contribui para a 

conservação dos atrativos, auxilia na proteção de espécies ameaçadas e auxilia na legalização da 

atividade.  

O Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável – CTBS é o órgão executivo e consultivo 

da certificação, sua missão é desenvolver uma metodologia para a certificação do turismo 

sustentável no Brasil, agregando valor aos produtos turísticos. Portanto, a certificação de um 

determinado local voltada para o ecoturismo de base comunitária é uma importante ferramenta 

que traz vantagens frente ao mercado e aos elementos internos do produto. 

Deste modo, pelos aspectos abordados anteriormente, observa-se que o ecoturismo de 

base comunitária só pode obter um resultado satisfatório para a comunidade quando este envolve 

o planejamento participativo. Caso contrário, os interesses comunitários provavelmente não serão 

abordados com suas devidas importâncias. 

Por ser um tipo de turismo que engloba complexidades sociais, ambientais e econômicas, 

é necessário observar um exemplo real de ecoturismo de base comunitária, e de que maneira sua 

prática acontece no intuito de auxiliar no entendimento das questões anteriormente abordadas. 

 

 

3.4 O EXEMPLO DE SILVES NA AMAZÔNIA 

 

 

 Para elucidar a questão do ecoturismo de base comunitária, será apresentado a seguir um 

caso brasileiro de um desenvolvimento bem sucedido desse tipo de turismo na Amazônia. O 

exemplo de Silves demonstra que o turismo se tornou uma possibilidade de apoio a uma luta de 

subsistência e um meio de fortalecimento da auto-estima e da valorização do patrimônio cultural 

das comunidades envolvidas (SANSOLO, 2009). Embora, as comunidades enfrentem ainda 

diversos desafios frente às dificuldades eminentes, o turismo contribuiu para a melhoria das 

condições de vida dos moradores. 

 O município de Silves é um município no estado do Amazonas às margens do Rio 

Amazonas que se caracteriza por uma paisagem inserida no domínio da Floresta Equatorial 

Amazônica. O município possui 32 comunidades ribeirinhas que dependem da pesca para 
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sobreviver (ZECHNER; HENRÍQUEZ; SAMPAIO, 2008). Todo o processo do ecoturismo 

comunitário desenvolvido nessa localidade está ligado à luta pela conservação dos lagos e rios do 

município. Sansolo (2009) menciona que ao final da década de 70, barcos pesqueiros de grande 

porte chegavam à região sem nenhum controle ou fiscalização, causando um grave problema 

ambiental com a diminuição do estoque pesqueiro atingindo diretamente a dieta alimentar da 

população ribeirinha. 

  Ao final da década de 80, com o auxílio da Igreja Católica, foi fundada a Associação de 

Silves para Proteção Ambiental e Cultura – ASPAC. A associação com o apoio da comunidade 

conquistou a promulgação de uma lei municipal que proibiu a pesca comercial e estabeleceu um 

zoneamento de lagos e rios. Sansolo (2009) cita que para apoiar a proteção dos lagos, a ASPAC 

conseguiu o apoio da WWF e do governo austríaco para a construção da Pousada Aldeia dos 

Lagos e o desenvolvimento de um programa de ecoturismo.  

 O processo de construção e administração da pousada passou por três fases principais. Na 

primeira foi implantada a infra-estrutura básica de hotelaria e a comunidade recebeu os primeiros 

treinamentos de capacitação para sua operação. Na segunda, foram desenvolvidos roteiros 

turísticos educativos possibilitando o convívio dos ecoturistas com as belezas da floresta 

amazônica e com os costumes das populações locais. Na terceira fase, a comunidade assumiu 

integralmente a gestão do negócio e investiu em atividades de melhoria do produto ecoturístico 

para permitir a sustentabilidade da pousada e o incremento de comunidades envolvidas no 

processo de conservação da várzea do Rio Amazonas e dos serviços turísticos. As atividades são 

executadas através de visitas de assistências técnicas e de promoção de educação ambiental em 

ecoturismo chamadas Caravanas Mergulhão. Essas caravanas são compostas pelos próprios 

ribeirinhos e contribuíram no aumento da participação das comunidades no projeto (WWF, 

2003). 

Em 2002, os membros da ASPAC instituíram a Empresa Corporativa de Ecoturismo – 

COOPTUR que seria responsável pela administração da pousada e da operação do ecoturismo. 

Parte da renda obtida com o turismo é investida na conservação dos lagos (SANSOLO, 2009). 

Entretanto, segundo Sansolo (2009), o incremento da renda das comunidades ainda é pequeno 

uma vez que a freqüência e o número de visitações ainda são muito baixos. Ademais, como cada 

comunidade tem um determinado produto turístico e o turista tem a opção de escolher entre elas, 

ocorre que algumas comunidades possuem uma maior freqüência de turistas do que outras. O 
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autor destaca que atualmente não há uma concorrência entre as comunidades devido a esse fato, 

porém isso pode ocorrer num futuro próximo.  

Outro problema enfrentado pelas populações locais é que embora as ações da ASPAC 

sejam participativas, algumas são orientadas por atores externos como a WWF e o governo 

federal, assim alguns temas prioritários para as comunidades não são considerados e outros que 

não são tão importantes do ponto de vista dos moradores possuem um grande destaque 

(SANSOLO, 2009). As fontes externas de recursos também são uma questão complicada já que 

geram um processo de dependência, esse ainda é um desafio a ser vencido. 

Contudo, o exemplo de Silves pode ser apontado como um caso bem sucedido de 

comunidades que estão em busca de um constante aprimoramento do ecoturismo de base 

comunitária como forma de proteger seus recursos naturais e seu patrimônio histórico cultural. 

Assim, Sansolo (2009, p.137) enfatiza que: 

 
 

O exemplo de Silves demonstra que a proteção da natureza associada ao turismo tem sua 
origem de uma luta pela sobrevivência e ao mesmo tempo também como uma 
possibilidade de renda extra, mas, sobretudo, trata-se de um processo de proteção da 
paisagem com história, em que a presença humana é a essência da paisagem, não a 
natureza desumanizada.  

 
 

O ponto de vista desse autor evidencia a essência do ecoturismo de base comunitária, no 

qual a relação entre o homem e a natureza é sinônima de uma integração responsável. O homem é 

parte integrante da natureza e deve ser compreendido como tal. 

O caso abordado de Silves na Amazônia serve como um exemplo para demonstrar de que 

forma o ecoturismo de base comunitária é realizado na prática e de que maneira as comunidades 

lidam com esse tipo de turismo. A seguir, será apresentado um caso de turismo de base 

comunitária observado pela autora do presente trabalho em pesquisa de campo também na 

Amazônia, porém com o diferencial de que as comunidades envolvidas nesse caso não 

reconhecem de forma clara que o turismo está presente em seu território. 
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4 ECOTURISMO DE BASE COMUNITÁRIA EM ORIXIMINÁ – PA 

 

 

 O ecoturismo de base comunitária em Oriximiná está presente na realidade de suas 

comunidades tradicionais. De uma maneira espontânea, as comunidades rurais oferecem um 

produto semelhante a esse tipo de turismo. No capítulo que se segue essa afirmação é apresentada 

a partir dos fatos observados e dos exemplos relatados pelos moradores das comunidades e pela 

autora do trabalho em questão. O capítulo complementa os aspectos discutidos anteriormente e 

apresenta um exemplo real em algumas comunidades quilombolas da Amazônia. 

 

   

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Para construir a base teórica da monografia, foi feita uma pesquisa bibliográfica a respeito 

dos temas ecoturismo, turismo de base comunitária, e planejamento. Assim, foram selecionados, 

principalmente, os autores Pires (2002), Fennell (2002), Bezerra (2009), Neiman, Mendonça e 

Schlindwein (2008), Ceballos-Lascuráin (1995), OMT (2001), Matheus, Moraes e Caffani (2005) 

e Santos, (2007) por abordarem o surgimento, os conceituais, as características e princípios do 

ecoturismo abrangendo diversas questões inerentes a esse segmento e, os autores Araújo e 

Gelbeke (2008), Coriolano (2005; 2006), Krippendorf (2001), Sampaio et. al. (2006), Irving 

(2009), Zaoul (2009), Maldonano (2009), Sansolo (2009), Sansolo e Bursztyn (2009), Zechner, 

Henríquez e Sampaio (2008) WWF (2003) e Salvati (2003), por apresentarem o turismo de base 
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comunitária explicando seus principais aspectos e de que forma ele contribui para as 

comunidades tradicionais. 

 Para a coleta de dados em Oriximiná, foi realizada nos meses de junho e julho de 2009, 

uma viagem para fins de pesquisa de campo no município. A viagem foi viabilizada pela Pró-

reitoria de Extensão - PROEX e pelo projeto do curso de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense – UFF.  

O curso de turismo possui atualmente um projeto de extensão no local com o principal 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento do turismo sustentável no município e adjacências. 

Portanto, a principal finalidade da pesquisa de campo era analisar e conhecer a situação atual e as 

potencialidades turísticas de Oriximiná. Foram usadas a metodologia do inventário de oferta 

turística disponibilizado pelo Ministério do Turismo para coletar dados referentes ao turismo e 

aos aspectos gerais do município, caracterizando seus atrativos potenciais e infra-estrutura, 

entrevista livres com alguns moradores da região e a metodologia de observação participante, 

especialmente nas comunidades quilombolas de Oriximiná. 

Segundo Santos (2004), a observação participante é comumente utilizada em pesquisas 

qualitativas que buscam uma maior compreensão do comportamento humano, sendo um método 

em que o pesquisador toma parte do cotidiano do grupo pesquisado e até desempenha tarefas 

regularmente, com o intuito de entender em profundidade aquele ambiente. Sendo assim, esse foi 

o método considerado mais adequado para a pesquisa de campo nos quilombos de Oriximiná. 

A pesquisadora vivenciou uma experiência prática de 44 dias no município, em que houve 

a oportunidade de conhecer algumas comunidades da zona rural de Oriximiná constatando a 

presença de formas de turismo nessas áreas. Por meio da observação participante exploratória, 

foram identificados princípios da prática do ecoturismo de base comunitária nessas comunidades, 

especialmente as denominadas comunidades quilombolas. Foram observados a relação entre os 

visitantes e visitados nas comunidades quilombolas, o modo de vida dessas comunidades e de que 

forma eles entendem a prática do turismo em seu território. 

A análise foi feita a partir de dados coletadas com o Inventário de Oferta Turística, da 

observação em campo e de entrevistas livres com alguns moradores como a atual diretora de 

turismo de Oriximiná Sra. Fátima Guerreiro, a Sra. Rosa, a jovem Adriane, o Sr. Profeta, o Sr. 

Augusto, moradores da comunidade do Lago do Salgado II, Seneuaua, Serrinha, Pancada e 

Jauari, proprietários de hotéis, pousadas e restaurantes e integrantes da Associação dos 
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Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná - ARQMO. Todas as informações 

foram anotadas e analisadas levando em consideração as características da região e o turismo 

praticado nas comunidades.   A experiência, os episódios e os acontecimentos vivenciados e 

observados são relatados a seguir.   

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ1 

 

 

 Oriximiná é um município localizado no estado do Pará situado na Mesorregião do Baixo 

Amazonas e Microrregião de Óbidos, estando a uma altitude de 37 metros do nível do mar. 

Compreende uma área territorial de 107.604,40 km2, representando 8,62% da área do Estado, 

sendo o segundo maior município em área no Pará. Oriximiná limita-se ao Norte com a Guiana e 

o Suriname, a Leste com o município de Óbidos, ao Sul com os Municípios de Juruti e Terra 

Santa e a Oeste com o município de Faro e com o estado de Roraima (Figura 4). Dista cerca de 

818,5 km da capital Belém em linha reta, sendo o percurso fluvial de aproximadamente 80 horas. 

Já no trajeto aéreo o percurso é de 1h50min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 
1- As informações constantes nessa seção são baseadas no Relatório de Leitura Técnica da Realidade do 
Município de Oriximiná – PA. Prefeitura de Oriximiná, 2006.   
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              Figura 4: Localização de Oriximiná. 
              Fonte: Mission Network, 2009. 

 
 
4.2.1 A Fundação de Oriximiná 

 

 

 A fundação de seu povoado é considerada realizada por Padre José Nicolino de Souza em 

junho de 1877. Após ter chegado em terra firme na margem esquerda do Rio Trombetas em 

frente à foz do Rio Nhamundá, o Padre Nicolino encontrou um pequeno povoado em formação 

entre os quais havia o comerciante Carlos Maria Teixeira que tinha instalado naquele lugar um 

ponto de comércio. O padre dedicou-se ao trabalho de limpeza do terreno que a comunidade 

havia escolhido para a construção de uma capela e marcou simbolicamente o local com uma cruz. 

Na manhã do dia seguinte, em 13 de junho de 1877 aos pés daquela cruz foi rezada uma missa de 

ação de graças em louvor a comunidade, sendo aquele dia consagrado a Santo Antonio. Naquele 

momento o Padre Nicolino batizou o lugar com o nome de Santo Antonio de Uruá-Tapera 

(TAVARES, 2006). 

 Esse povoado durou um período de nove anos nos quais houve um crescimento 

populacional significativo que chamou a atenção das autoridades do Estado. Em 11 de novembro 

de 1886 foi promulgada a Lei nº 1.288 que determinava a elevação da região à categoria de 
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freguesia de Santo Antonio do Uruá-Tapera. Posteriormente, em 9 de junho de 1894 a freguesia 

foi transformada em vila, já com o nome de Oriximiná, pelo governador Lauro Sodré. Logo 

depois, em 5 de dezembro do mesmo ano a vila se elevou ao título de município.  

 Entretanto, por motivos políticos, quase seis anos após a fundação do município de 

Oriximiná o Dr. Paes de Carvalho, governador do estado, se valeu da Lei nº 729 de 3 de abril de 

1900 para decretar sua extinção dividindo o território entre os municípios de Faro e Óbidos. 

Somente em 4 de junho de 1933 foi criada a Sub-Prefeitura de Oriximiná pelo Major Joaquim de 

Magalhães Barata que por meio da Lei nº 1.422 de 24 de dezembro de 1934, emancipou 

politicamente Oriximiná. Tavares (2006) realça que somente no dia 10 de janeiro de 1935 o 

município foi definitivamente instalado e o prefeito Helvécio Imbiriba Guerreiro tomou posse de 

seu cargo. 

 Há controvérsias a respeito do real responsável pela emancipação da cidade e sua 

popularização, especialmente porque quando o Padre José Nicolino chegou à região, o 

comerciante Carlos Maria Teixeira já efetuava o comércio entre habitantes do local e mercadores 

de outras regiões. Certamente a atuação desse comerciante foi fundamental para o 

desenvolvimento e divulgação do local, porém a versão de que Padre José Nicolino é o principal 

responsável pela fundação de Oriximiná é mais aceita pelos seus habitantes. 

 

 

4.2.2 Aspectos Gerais 

 

 

 O clima predominante na região é o equatorial quente-úmido com uma temperatura com 

média anual de 25,6ºC. A umidade relativa do ar apresenta valores acima de 80% em quase todos 

os meses do ano, sendo as estações mais chuvosas nos meses de Dezembro a Junho e as estações 

menos chuvosas de Julho a Novembro. 

 O município possui um contingente demográfico de 53.135 habitantes resultando numa 

densidade demográfica de 0,49 hab/km2, valor bastante abaixo da média do estado que é de 5,59 

hab/km2. 

 O relevo apresenta ao Norte áreas serranas de relevo expressivo e altitudes consideráveis, 

em torno de 800 metros, na serra de Tumucumaque e 906 metros acima do nível do mar na serra 
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de Acarai, onde está o ponto culminante do Estado. Na porção mediana apresenta superfície com 

colinas e vales e, ao Sul possui áreas que estão sujeitas a inundações periódicas, especialmente 

nos meses de chuvas. Oriximiná é quase totalmente recoberto pela Floresta Densa onde se 

destacam a Floresta dos Platôs, ao longo das margens do baixo curso do rio Trombetas e a 

Floresta Densa das baixas cadeias de montanhas. Em torno da cidade encontra-se a principal área 

alterada pelo desmatamento, onde se localizam áreas de cultivos de subsistência, pastagens 

artificiais e a Floresta Secundária. 

 Em relação à hidrografia, todo o município é servido pela rede hidrográfica do rio 

Trombetas, o principal rio de Oriximiná que possui afluentes em boas condições de 

navegabilidade. O rio Trombetas apresenta uma densidade de drenagem considerável, formando 

uma série de cachoeiras e corredeiras, além de ilhas e igarapés. Após passar pelo município, 

deságua no rio Amazonas, já na sede de Óbidos. São afluentes do rio Trombetas os rios Turuna, 

Inambu, Cachorro, Mapuera, Cuminá e o Erepecuru, sendo este último o afluente mais 

importante (Figura 5). A maior parte de seus lagos é navegável representando um importante 

sistema de transportes na região juntamente com o rio Amazonas que é a principal via de acesso a 

outros municípios e capitais como Belém e Manaus. Os lagos mais importantes são o Sapucuá, o 

Caipuru, o Abuí, o Iripixí, o Paru, o Maria-Pixí, o Salgado, o Ururiá e o Batata (TAVARES, 

2006).  
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Figura 5: Rio Trombetas e Afluentes 
Fonte: Transportes, 2009 
 
 
 Oriximiná contém, juntamente com o município de Faro, a área Indígena Nhamundá-

Mapuera com 845.000 ha. Possui ainda junto com os municípios de Almerim, Monte Alegre e 

Óbidos o Parque Nacional Indígena de Tumucumaque com 2.700.000 ha e a Área Indígena 

Trombetas-Mapuera com uma superfície de 3.970.418 ha que também se localiza no município e 

nos municípios de Urucará, Nhamundá, Faro, Caroebe e São João da Baliza (TAVARES, 2006).   

 O município possui duas Unidades de Conservação, uma é a Floresta Nacional Saracá-

Taquera – FLONA e a outra a Reserva Biológica do Rio Trombetas – REBIO. Uma unidade é 

adjacente à outra e juntas compõem as UCs federais do rio Trombetas, responsáveis pela proteção 

de uma área de 800.000 ha do bioma amazônico. A FLONA foi criada pelo Decreto Lei nº 98.704 

em 26 de Dezembro de 1989, sendo uma Unidade de Uso Sustentável que prevê desenvolvimento 

de projetos e pesquisas com o uso sustentável de recursos da floresta. Nela existe a exploração de 

bauxita pela Mineração Rio do Norte S/A – MRN desde 1976. A área possui cerca de 70 sítios 

arqueológicos registrados, com potencial para descobertas de novos sítios. A REBIO foi criada 

pelo Decreto Lei nº 84.018, em 21 de Setembro de 1979, sendo uma Unidade de Proteção 
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Integral. Possui uma área de 385.000 ha com alto índice de diversidades da fauna e flora. Suas 

visitações são liberadas apenas para fins de pesquisas e ações de educação ambiental. Ambas 

possuem comunidades de remanescentes de quilombos em seu entorno. 

 Com relação à economia, Oriximiná tem PIB per capita de R$ 8.142,00, sendo este acima 

da média do estado do Pará. Isso se explica pelo fato da presença do Projeto de Mineração Rio do 

Norte S/A em Porto Trombetas.  

Porto Trombetas dista cerca de 80 km da sede do município e está localizado na margem 

direito do rio Trombetas. A história da exploração de bauxita nessa região começa na década de 

60 com as primeiras pesquisas de bauxita feitas pela empresa de alumínio canadense Alcan. Já no 

final dessa década a região estava coberta por direitos de pesquisas. No ano de 1972 foi assinado 

um protocolo de entendimento entre a Alcan e a Companhia Vale do Rio Doce para um estudo de 

viabilidade conjunto. Em fins de 1973 a implantação do projeto Bauxita do Trombetas foi 

definitivamente decidida. Em 1974, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 

SUDAM aprovou o projeto fornecendo a isenção de imposto de renda pelo prazo de dez anos e 

outros incentivos concedidos pelo governo. Posteriormente, o projeto foi integrado ao 

POLOAMAZÔNIA, o programa do Governo Federal que objetivava promover o 

desenvolvimento da região amazônica (TAVARES, 2006). 

 Tavares (2006) explica que nesse período entre as décadas de 70 e 80 a cidade sofreu uma 

explosão demográfica em decorrência da possibilidade de empregos gerados pela mineração. O 

início das produções se deu em 1979 com uma produção média de 3 milhões e 350 mil toneladas 

de bauxita por ano. Atualmente a produção está acima de 12 milhões de toneladas de produtos 

embarcados. 

 Tavares (2006) alega que em 2002 o empreendimento entrou em fase de expansão e a 

mineradora apresentou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, um Estudo de Impacto Ambiental – EIA para a implantação de outra 

mina. Dentre os impactos diagnosticados se encontrava o comprometimento da coleta de 

castanhas no platô Almeidas que era feito por moradores das comunidades do Lago Sapucuá, 

sendo esse um fator de preocupações e polêmicas.  

Somente após estudo e análise das medidas compensatórias incluídas no EIA foi 

concedida a licença para a abertura da mina de bauxita no Platô Almeidas. Posteriormente, as 

medidas compensatórias foram incluídas no Plano Básico Ambiental, confeccionado pela 
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mineradora. Entre os programas e projetos incluídos no plano destacam-se a implantação de um 

banco de germoplasma de castanheiras da FLONA, o apoio ao projeto Pé de Pincha que preserva 

os quelônios no Lago Sapucuá, a elaboração de um programa de manejo dos castanhais, a compra 

de sementes de espécies nativas na comunidade Boa Nova e o apoio às comunidades do Lago 

Sapucuá para a titulação de suas terras.  

 Atualmente a MRN possui diversos projetos de responsabilidade social e ambiental 

voltados para a conservação e manutenção da REBIO e o manejo dos recursos renováveis da 

FLONA. Dentre as medidas do projeto destacam-se os Planos de Manejo da Floresta Nacional 

Saracá Taquera e da Reserva Biológica, o Projeto de Educação Ambiental, o monitoramento 

biológico e físico-químico de igarapés, a revegetação dos tanques de rejeito, o Projeto 

Monitoramento da Avifauna, a reciclagem de alumínio, a recuperação do Lago Batata, o 

Programa de Monitoramento de Áreas Reflorestadas e o Programa de Salvamento Arqueológico 

(MRN, 2003). 

 Além da exploração da bauxita, as principais atividades econômicas presentes em 

Oriximiná são a pecuária, a agricultura, a extração da castanha-do-pará, a pesca, o comércio e o 

serviço.  

 Em relação à malha viária, essa é composta basicamente pela rodovia estadual PA – 439 

que liga Oriximiná aos municípios de Óbidos, Alenquer, Monte Alegre e Prainha. Essa rodovia 

serve para o escoamento da produção agrícola e para o transporte de passageiros, porém não é 

asfaltada e possui condições desfavoráveis para o tráfego de veículos. Há também a rodovia PA – 

254 que liga o município à algumas comunidades rurais localizadas na região do BEC, suas 

condições são igualmente dificultadas pela falta de asfaltamento.  

 A via de acesso mais utilizada em Oriximiná é o transporte fluvial, ele possui linhas 

regulares de viagens para os municípios do entorno e as capitais de Manaus e Belém em navios 

de ferro e madeira com capacidade para até 200 passageiros. O transporte fluvial também é muito 

utilizado para o acesso às comunidades localizadas na zona rural, ele geralmente é feito em 

barcos de pequeno e médio porte em madeira, próprios dos moradores. Não existe sistema de 

transporte coletivo na cidade, portanto para se deslocar para a zona rural é necessário negociar 

com os moradores a melhor forma de acesso às comunidades, normalmente o pagamento é feito 

através de um valor referente à passagem ou uma ajuda de custo para o abastecimento de 
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combustível. Na zona urbana existe o sistema de moto-táxi acessível para a população, porém ele 

atua de forma irregular. 

 A estrutura portuária é formada por dois pontos, o da cidade e o do Terminal Privativo de 

Bauxita de Porto Trombetas. O primeiro possui uma extensão aportável de 350 metros ao longo 

da margem esquerda do rio Trombetas, permitindo a operacionalidade de embarcações de 

pequeno e médio porte que operam no transporte de cargas e de passageiros. Já o Terminal 

Privativo de Bauxita de Porto Trombetas serve principalmente para a escoação da produção da 

MRN, sendo mais utilizado no transporte de cargas. Na área portuária da zona urbana está sendo 

construído um terminal hidroviário para organizar o sistema de transporte fluvial do município, 

entretanto as obras estão paradas e não existe previsão de quando o terminal ficará pronto.  

 Oriximiná possui dois aeroportos que disponibilizam o transporte aéreo na região, o 

aeroporto localizado no Distrito de Porto Trombetas é utilizado com maior freqüência por 

funcionários e empresários ligados a MRN. As empresas aéreas TOTAL e TRIP operam nesse 

local. O outro aeroporto é o Brigadeiro Cantídio Guimarães na sede do município localizado a 10 

km de distância da cidade. Nele os vôos são efetuados pela empresa Mesquita Linhas Aéreas – 

META em avião do tipo BEM – Brasília três vezes por semana. Ambos são classificados pela 

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN como aeroportos regionais com pista de pouso 

para aviões de pequeno, médio e grande porte, sendo que o aeroporto da sede municipal não 

possui iluminação, possibilitando os pousos e decolagens apenas até as 18 horas. Cabe ressaltar 

que esse aeroporto só possui serviços de funcionamento nos horários de pouso e decolagem 

previstos, e a sua estrutura é bastante precária, necessitando de melhorias. 

 Em relação à infra-estrutura da cidade, alguns fatores precisam de investimentos para 

priorizar mudanças favoráveis para a população. O abastecimento de água, por exemplo, é feito 

através de micro-sistemas disponibilizados pela prefeitura em locais de difícil acesso e pela 

Estação de Tratamento de Água da COSANPA – ETA na área urbana. Entretanto o tratamento a 

que a água é submetida na COSANPA sofre interrupções sucessivas, disponibilizando a água sem 

a devida desinfecção, o que pode gerar múltiplos problemas de saúde para a população. Outra 

questão a ser considerada é a localização do lixão da cidade. Todo o lixo arrecadado é depositado 

numa área distante aproximadamente 4 km da zona urbana. Essa área é próxima ao aeroporto 

principal da cidade ocasionando além de mau cheiro e problemas eminentes a saúde, riscos no 

pouso e decolagens de aviões devido à presença de urubus no local.  
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Durante a pesquisa outro aspecto observado que deveria ser melhorado é o fato da cidade 

não possuir corpo de bombeiros. O único recurso similar disponível é uma brigada de incêndio e 

um carro tanque de pequeno porte. O carro fica no aeroporto e tecnicamente não deveria sair do 

local, porém é utilizado em outras áreas quando necessário. Ademais não existe segurança e 

recursos para resgates nas hidrovias, pois a capitania dos portos mais próxima é a de Santarém, 

levando-se aproximadamente 10 horas de barco para se fazer o percurso entre essa cidade e 

Oriximiná.  

De uma maneira geral, o que é notado é que a região de Porto Trombetas possui uma 

infra-estrutura muito melhor que o restante da cidade devido à MRN. Todavia, os benefícios 

dessa infra-estrutura e dos projetos desenvolvidos pela mineradora não parecem influir para o 

restante da cidade, colaborando apenas localmente. A impressão que se têm é que Porto 

Trombetas é completamente distante da população de Oriximiná que não é envolvida na questão 

da exploração da bauxita, pouco contribuindo para seu desenvolvimento. Em Porto Trombetas 

existe um museu com peças arqueológicas e um projeto de produção de réplicas dessas peças 

com as comunidades envolvidas em parceria com o Museu Emílio Goeldi em Belém. Entretanto, 

o que se questiona é até que ponto esse projeto é benéfico efetivamente para as comunidades ou 

se é apenas uma maneira de compensar as medidas produzidas pela mineradora que danificam o 

ambiente natural em que elas vivem. 

 

 

4.2.3 Zona Rural 

   

 

 Oriximiná possui diversas comunidades que vivem em sua zona rural. São comunidades 

ribeirinhas, quilombolas, indígenas e outras. Estima-se que em 2000 a população rural era de 

19.151 habitantes enquanto a população urbana era de 29.181 (IBGE, 2000). 

  Como o ecoturismo de base comunitária em Oriximiná acontece nas comunidades rurais, 

serão abordados a seguir alguns aspectos referentes às infra-estruturas desses locais. 

 As comunidades rurais possuem recursos diferenciados no que diz respeito a seu modo de 

viver se comparados à população urbana do município. Fundamentalmente, sua base alimentar é 
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constituída de peixes, caça, farinha de mandioca, plantio de frutas, raízes e hortaliças da região e 

alimentos como arroz, feijão e macarrão (Figura 6). Esses últimos são adquiridos na cidade. 

 
 

 
      Figura 6: Fabricação de Farinha de Mandioca 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 
 O lixo produzido pelas comunidades, em sua grande maioria, é queimado ou aterrado nas 

áreas próximas as suas residências. As comunidades possuem uma boa noção do quão importante 

os rios e igarapés são para sua sobrevivência e, dificilmente, jogam resíduos nos mesmos, a não 

ser aqueles produzidos pelas embarcações. 

 Em relação ao abastecimento de água nessas áreas, o mesmo é feito por micro-sistemas de 

abastecimentos, nem sempre com profundidades adequadas e em número suficiente para a 

cobertura de todas as comunidades. A captação de água por meio de sistemas de bombeamento 

individuais diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes também é comum. Porém, essas duas 

formas de captação de água possuem o agravante de não possuírem sistema de tratamento, se 

tornando um risco para a saúde de seus residentes. 

 As localidades rurais estão expostas e mais suscetíveis a doenças como a Malária, a 

Leshimoniose Tegumentar Americana e a Raiva. Entretanto, a incidência dessas doenças varia de 

comunidade para comunidade em função das condições climáticas. Não existem postos de saúde 

próximos a essas áreas, portanto a prefeitura disponibiliza serviços médicos através de equipes 
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periódicas que se locomovem em barcos até as comunidades. De qualquer maneira, as populações 

rurais se utilizam de conhecimentos alternativos e do saber fazer tradicional dos curandeiros para 

solucionar seus problemas de saúde. 

 A prefeitura disponibilizou a cessão de uso de geradores de energia elétrica abastecidos 

com combustível para as escolas e para as comunidades. Em sua maioria, as comunidades só 

ligam os geradores durante a noite e o desligam por volta das 22 horas. A instalação de telefones 

públicos nas zunas rurais também não é comum, pois poucas comunidades dispõem desse recurso 

e o sinal de aparelhos celulares é quase inexistente nessas áreas. Como alternativa, as 

comunidades quilombolas usam o rádio-amador como meio de comunicação. 

 Outro aspecto que difere as áreas rurais é a utilização de instalações externas a céu aberto 

de “casinhas” com fossa negra como soluções sanitárias. Porém em alguns bairros mais afastados 

da área urbana também é comum a utilização desse recurso.  

  

 

4.3 O TURISMO EM ORIXIMINÁ 

 

  

 O município de Oriximiná possui um potencial turístico considerável. Sua população é 

bastante receptiva e a cidade apresenta uma diversidade natural e cultural particular. Na pesquisa 

de campo realizada em junho e julho diversos atrativos turísticos naturais e culturais em potencial 

foram identificados. Alguns atrativos já recebem fluxos de visitantes, porém a maior parte desses 

visitantes são oriximinaenses ou residentes dos municípios e regiões próximas. Sua localização 

no baixo amazonas e o fato do rio Trombetas e seus afluentes margearem a cidade lhe conferem 

uma forte vocação para o ecoturismo e o turismo em áreas naturais. Ademais, a sazonalidade do 

município pode ser trabalhada tanto no período das cheias quanto no período das secas, 

aperfeiçoando e aproveitando positivamente as peculiaridades de cada época.  

 A cidade conta com o apoio da Universidade Federal Fluminense – UFF através da 

Unidade Avançada José Veríssimo – UAJV. Essa unidade está presente em Oriximiná desde a 

década de 70 e possui como objetivo desenvolver atividades de extensão, ensino e pesquisa 

(PROEX, 2009). A importância da presença da UFF no município é conhecida pelos diversos 

projetos de apoio que vêm sido trabalhados desde sua criação.  
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Além das atividades de extensão, a UAJV integra o Hospital Maternidade São Domingos 

Sávio. O hospital maternidade possui uma atuação fundamental no município ao proporcionar 

atendimentos para o público materno-infantil. Estudantes da área de saúde da UFF prestam 

constantemente seu apoio aos serviços do hospital. A UAJV foi citada no contexto dessa seção do 

trabalho pela importância que possui no município e a viabilização do turismo na zona rural que 

proporciona ao fornecer oportunidades de pesquisas aos estudantes da UFF. 

 A seguir, serão apresentados as características turísticas de Oriximiná, assim como, os 

recursos e os atrativos naturais identificados durante a pesquisa de campo. 

 

 

4.3.1 Características Turísticas de Oriximiná 

 

 

 O município é localizado na região turística do Pólo Tapajós no Pará (Figura 7). 

Entretanto, segundo depoimento cedido pela atual Diretora de Turismo, Sra. Fátima Gueirreiro, 

esse fato não contribuiu significativamente para o desenvolvimento da atividade. Segundo a 

mesma, a Companhia Paraense de Turismo – PARATUR se mantém distante dos municípios 

voltando sua atenção e fornecendo incentivos apenas para as regiões que já possuem um grande 

fluxo de turistas. Pelo que foi possível identificar, as ações da PARATUR são fragmentadas e 

condensadas apenas em regiões específicas, não possuindo uma abrangência geral do estado. 

Tavares, (2009) ressalta que a PARATUR reduz suas iniciativas apenas para os recursos naturais, 

não oportunizando às populações locais espaços para participação na atividade e não 

incorporando o patrimônio histórico, arqueológico e cultural dos lugares. 
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   Figura 7: Mapa do Pólo Tapajós – PA 
   Fonte: Paratur, 2009 

 
 
 Acresce-se a esse fato, um grande desafio para o desenvolvimento do turismo no 

município que é a dificuldade de acessos. O principal acesso à cidade se dá por meio do 

transporte fluvial, podendo ser classificado como demorado e desconfortável por alguns turistas. 

Os vôos freqüentes que operam na região podem ser considerados caros se comparados com 

outras regiões do país. Ademais na própria cidade existe dificuldade para a locomoção até as 

regiões interiores, onde se encontram diversos atrativos, devido à falta de transportes regulares e 

ao alto custo do combustível usado no deslocamento fluvial.  

 As infra-estruturas de apoio ao turismo carecem de melhorias e investimentos. Os hotéis e 

pousadas da região são simples em termos de estruturas e serviços, o que não é um aspecto 

negativo, porém o profissionalismo dos hoteleiros da região pode ser trabalhado com o intuito de 

melhorar os serviços oferecidos por eles. Diversas medidas simples aprimorariam 

consideravelmente a qualidade de seu produto e beneficiaria o município como um todo.  

 O mesmo pode ser dito em relação aos restaurantes e agências de viagens. O 

oriximinaense é receptivo naturalmente, porém os atores envolvidos no setor turístico necessitam 
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de um maior amadurecimento em relação a sua atuação na atividade. Cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atendimento, gastronomia, hotelaria, agenciamento e turismo em seu aspecto mais 

amplo dariam maior qualificação para os profissionais que trabalham com o turismo na cidade. A 

capacitação profissional é uma oportunidade de facilitar o trabalho dessas pessoas e tornar seus 

produtos mais lucrativos e com maior qualidade percebida. Os próprios potenciais turísticos do 

município não possuem uma venda freqüente, pois o turismo receptivo em Oriximiná possui 

potencial para ser trabalhado de forma maior do que atualmente é trabalhado. 

 Outro fator apontado pelos agentes envolvidos na atividade turística da região é a 

necessidade da divulgação das belezas do município. Não existe um plano de marketing 

desenvolvido, dificultando a atração da demanda em potencial para seus produtos.  

 A partir de conversas com alguns hoteleiros, pode-se inferir que boa parte dos turistas que 

se hospedam em Oriximiná estão na região à negócios, seja pela mineradora, pelos agronegócios 

ou até mesmo pelo comércio. Portanto, segundo depoimentos dos proprietários, a ocupação dos 

hotéis e pousadas da cidade é boa durante todo o ano. Fato que representa um aspecto favorável 

para o desenvolvimento do turismo na região e pode ser aproveitado de diversas formas para 

diversificar os produtos locais. Além desses turistas, os estudantes, professores e pesquisadores 

que freqüentam a região são uma demanda considerável. Eles buscam conhecer as riquezas do 

município de maneira profunda a fim de enriquecerem sua vivência acadêmica. As comunidades 

rurais são as mais visitadas por esse perfil de turista por possuírem elementos ricos para estudos e 

pesquisas, especialmente quando se considera seus modos de vida e suas particularidades 

culturais.  

 

 

4.3.2 Atrativos Naturais 

 

 

 Os rios, igarapés e lagos de Oriximiná possuem belas paisagens e são atrativos para os 

moradores e visitantes. O rio Trombetas é um rio de águas transparentes com grandes redes de 

lagos marginais e afluentes, sendo um rio bastante piscoso onde peixes cobiçados como tucunarés 

e pirarucus de grande porte podem ser encontrados. Nos passeios de barcos é possível contemplar 
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a flora e a fauna da região, como plantas aquáticas, aves, o boto cor-de-rosa, o boto tucuxi e 

outras espécies (Figura 8). 

 
 

 
      Figura 8: Passeio de Barco no Rio Trombetas 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 

Os lagos são utilizados para a pesca esportiva com destaque para o Lago Abuí, o Lago 

Caipuru, onde ocorrem o Torneio de Pesca Esportiva, o Lago do Sapucuá, o Lago do Moura  e o 

Lago do Salgado (TAVARES, 2006). 

 Atualmente existe o projeto do Sítio Pesqueiro Lago do Salgado com o objetivo de 

desenvolver o turismo de pesca esportiva sustentável (Figura 9). O Lago do Salgado possui três 

comunidades ribeirinhas em seu entorno, são as comunidades do Salgado I, Salgado II e Salgado 

III. Entretanto constatou-se que a comunidade do Salgado II está mais engajada no projeto, com 

exceção de alguns moradores do Salgado I e III. A comunidade se organizou numa associação 

com o intuito de preservar o lago por meio da promoção da pesca esportiva. A comunidade 

possui o apoio da Diretoria de Turismo do município que contribuiu para que alguns moradores 

recebessem capacitação através de cursos voltados para a atividade turística. A Diretoria 

contribuiu ainda para a construção de um flutuante de garrafas pet que daria suporte aos visitantes 

do lago (Figura 10).  
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       Figura 9: Lago do Salgado 
       Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 

 
      Figura 10: Flutuante no Lago do Salgado 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 
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No projeto inicial do flutuante, haveria três lojas principais, uma de artesanatos 

confeccionados pelos próprios moradores, outra oferecendo produtos regionais como frutas, 

hortaliças, peixes e doces e outra que disponibilizaria material próprio para a pesca esportiva. O 

flutuante estava em processo de término quando foi visitado e, a princípio, ficaria localizado 

numa ilha entre as três comunidades. O projeto contava ainda com a possível construção de 

banheiros na ilha e de três chalés para a hospedagem de turistas.  

 Pode-se considerar que um dos desafios enfrentados pelos moradores favoráveis ao 

projeto é o fato de boa parte dos moradores das comunidades do Salgado I e III, não apoiarem as 

medidas que estavam sendo tomadas. No depoimento dado pelos moradores do Salgado II as 

outras comunidades continuam praticando a caça e a pesca desregrada no lago, dificultando a sua 

preservação. Têm-se, portanto um conflito interno de interesses, ocorrência comum na 

implantação da atividade turística em comunidades. Entretanto, as três possuem um papel 

importante para o lago, uma vez que são moradores do mesmo e a presença de turistas na região 

poderá influenciar em diferentes níveis suas realidades.  

 O exemplo do Lago do Salgado não será tratado nesse trabalho como um caso de 

ecoturismo de base comunitária porque a pesca esportiva não pode ser considerada como uma 

prática ecoturística. Além disso, a população que está engajada na atividade turística é pequena se 

comparada com outras áreas e com as próprias comunidades que teriam que conviver com os 

turistas. Porém, o caso ressaltado até então serve para exemplificar a realidade do município e o 

amadurecimento das comunidades que se organizam com um objetivo maior. O Lago do Salgado 

vêm amadurecendo e trabalhando a idéia do projeto há quase 10 anos.    

 Outros atrativos naturais de rara beleza em Oriximiná são as suas praias fluviais. Elas 

surgem no período da seca nas margens dos rios e lagos, formando extensos bancos de areia no 

qual é possível se banhar. 

 Entretanto, as cachoeiras da região se destacam em especial, por sua beleza. Algumas só 

emergem nos meses de seca, por se tratarem de pequenas quedas de rios, porém extensas e não 

menos atraentes e outras são avistadas durante o ano inteiro se modificando apenas em relação ao 

seu fluxo de água. Entre as mais conhecidas estão a Cachoeira do Jatuarana (Figura 11) e a 

Cachoeira do Jaramacaru, ambas próximas a zona urbana e com acesso por estrada de chão, 

porém a segunda é um pouco mais distante da cidade e necessita que se percorra uma trilha. Há 

ainda a Cachoeira Porteira (Figura 12) e a Cachoeira da Pancada, localizadas na zona rural onde o 
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acesso só é possível por trajeto fluvial e durante o período em que as águas estão baixas, pois nos 

meses das cheias elas ficam submersas, não sendo possível avistá-las. A Cachoeira do Ventilado 

e Cachoeira do Chuvisco são igualmente conhecidas, porém com maiores dificuldades para o seu 

acesso, ambas localizam-se no território quilombola da comunidade da Pancada e podem ser 

avistadas durante todo o ano. Essas duas últimas serão abordadas com maiores detalhes 

posteriormente. 

 
 

 
      Figura 11: Cachoeira do Jatuarana 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 
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      Figura 12: Cachoeira Porteira 
      Fonte: Paratur, 2009 

 
 

 
 
 Além das riquezas de recursos naturais, têm-se também os recursos culturais da região 

representando o patrimônio cultural de Oriximiná. 

 

 

4.3.3 Atrativos Culturais 

 

 

 A diversidade cultural em Oriximiná se faz presente graças à sua população diversificada 

que inclui indígenas, remanescentes de quilombos, ribeirinhos, entre outros. O fato de a cidade 

estar localizada na região Norte e no Estado do Pará também lhe confere características culturais 

próprias desse território como suas lendas, danças típicas e manifestações. 

 O artesanato da região caracteriza a realidade da população e seu modo de viver, 

representando um importante patrimônio cultural. Feitos com sementes, palhas, barro, argila e 

outros recursos obtidos da vegetação, do solo e da fauna regional, os artesanatos confeccionados 

possuem diversas serventias além das de adereço, mais comumente conhecidas. Por meio de 

instrumentos como o tipiti e o paneiro, confeccionados artesanalmente, as comunidades 
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espremem a mandioca no processo de fabricação da farinha, colhem os ouriços da castanha-do-

pará, caçam, pescam, o utilizam como cuias e recipientes além de diversas outras utilidades para 

o cotidiano (Figura 13). Os artesanatos mais conhecidos são os indígenas, confeccionados com 

sementes e penas de aves, os artesanatos feitos pelas comunidades quilombolas, cuidadosamente 

trabalhados a partir do ouriço da castanha-do-pará e os artesanatos ribeirinhos e de outras 

comunidades rurais que utilizam a castanha e alguns tipos de palha para confeccionar o que eles 

chamam de “o segredo” (Figura 14). 

 
 

 
      Figura 13: Artesanatos Usados como Utensílios Domésticos 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 
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     Figura 14: O Segredo 
     Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 
 A gastronomia é rica em peixes de água doce, frutas e alimentos regionais. Em Oriximiná 

encontram-se pratos típicos como Pacu, Tacacá, Jabuti na castanha, Pirarucu, caldeirada de 

peixes, além de pratos feitos com castanha-do-pará, cará e macaxeira. Os doces e sucos são feitos 

com a variedade de frutas regionais como o murici, o açaí, a graviola, a carambola, o araçá, o 

buriti entre outras.  

 Em Oriximiná existem diversos sítios arqueológicos espalhados ao longo de seu território. 

Em sua maioria as peças encontradas são de procedência indígena, porém o único incentivo para 

que essas peças sejam expostas é uma parceria da MRN com o Museu Paraense Emílio Goeldi, a 

maior parte dos artefatos encontrados na região de Porto Trombetas vão para a sede desse museu 

em Belém. A MRN possui um projeto de salvamento arqueológico com o museu Emílio Goeldi 

no intuito de promover a educação ambiental e patrimonial nas comunidades dessa região (MRN, 

2003). Conforme citado anteriormente, em Porto Trombetas existe um projeto onde as 

comunidades confeccionam réplicas das peças arqueológicas encontradas para venda aos 

visitantes. Na área urbana do município, sabe-se que há um projeto para a criação de um museu 

com o objetivo de expor os objetos encontrados, todavia o projeto nunca saiu do papel e a maior 

parte dos sítios arqueológicos não são trabalhados de forma a conservá-los e possibilitar sua 

visitação.   
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 A cidade possui diferentes manifestações ao longo do ano que representam a rica 

diversidade cultural da região. Uma das principais é o Círio de Santo Antônio, realizado no 

primeiro Domingo de agosto e que conta com 15 dias de festividades. O Círio é um evento de 

caráter religioso que reúne visitantes de municípios e regiões próximas à cidade, sendo uma 

referência turística para Oriximiná. É considerado como o único círio fluvial noturno do mundo. 

No primeiro e principal dia de sua realização uma balsa devidamente enfeitada sai de uma das 

comunidades rurais carregando a imagem de Santo Antônio (Figura 15). Cada ano os adereços 

são modificados e a comunidade do qual sairá a procissão fluvial também. Logo na chegada da 

cidade, o rio Trombetas é enfeitado com barquinhas de madeira e papel com velas acesas que são 

soltas nas suas margens, iluminando o percurso da balsa e dos barqueiros que a acompanham. 

Chegando em terra firme a procissão é continuada com a missa campal e com shows musicais, 

leilões de oferendas e venda de artesanatos e comidas típicas.    

 
 

 
      Figura 15: Balsa Carregando Imagem de Santo Antônio. 
      Fonte: Fábia Trentin, 2009. 
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 Durante o período de festividades do Círio de Santo Antônio, um museu com os artefatos 

utilizados nos anos anteriores é montado para expor a arte produzida por crianças, religiosos e 

pela comunidade. O museu do círio é um atrativo importante para se compreender o valor dado 

ao evento na cidade. 

 Na Semana Santa além de produzir uma programação com encenações de momentos 

importantes da tradição religiosa cristã, Oriximiná apresenta uma de suas mais respeitáveis 

manifestações religiosas, a Encomendação das Almas. Não se sabe exatamente quando foi 

introduzida na cidade, sabe-se apenas que é uma tradição de mais de 100 anos, provavelmente, 

introduzida pelos padres capuchinhos. Os encomendadores de almas, como são chamados, são 

formados por grupos de rezadores que passam a madrugada rezando em favor das almas 

condenadas. Os rezadores fazem uma procissão por toda a cidade passando nas casas que 

solicitaram as rezas e cantando para as almas necessitadas, inclusive em latim.  A procissão acaba 

na Sexta-feira Santa quando os encomendadores fazem orações numa igreja ou capela e depois 

voltam ao cemitério, devolvendo as almas ao seu lugar (SOARES, 2003). A manifestação é muito 

respeitada pela população e pelos rezadores que fazem promessas antes de entrarem nos grupos. 

A Encomendação das Almas é permeada por crenças e histórias de fenômenos extraordinários 

ocorridos com os rezadores durante os dias de procissão. 

 Além dessas duas valiosas manifestações, durante todo o ano são organizados festivais 

com danças, teatros e representações artísticas. Como o Festival da Cultura, o Festival da 

Castanha e o Festival Junino.  Neles grupos tradicionais de dança como os Cordões de Pássaros e 

grupos escolares se apresentam em espetáculos permeados por temas e lendas regionais.  

 O calendário de eventos da cidade não possui apenas manifestações culturais, possui 

também exposições e torneios. Como é o caso da Exposição “Feira Agropecuária do Médio 

Amazonas” - EXPOFAMA e do Torneio de Pesca Esportiva – TOPE. A EXPOFAMA é uma 

feira de agronegócios realizada em julho que reúne visitantes de várias regiões do Brasil, sendo 

um dos eventos que mais atraem turistas para o município. Junto com o Cirio de Santo Antônio, 

ela é considerada o evento mais importante de Oriximiná. Em relação ao TOPE, ele é realizado 

no mês de setembro e possui como atração principal a competição da pesca do Tucunaré. É 

interessante realçar que os ribeirinhos também participam da competição utilizando os 

equipamentos tradicionais de pesca, demonstrando que são incluídos na competição. 
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4.4 AS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DE ORIXIMINÁ 

 

 

 Oriximiná possui atualmente 32 comunidades remanescentes de quilombos distribuídas 

nos territórios Boa Vista, Água Fria, Trombetas, Alto Trombetas, Erepecuru, Jamari, Moura e 

Ariramba (ANDRADE, 2005) (Figura 16).  

 
 

 
Figura 16: Mapa dos Territórios Quilombolas 
Fonte: Quilombo, 2005 
 
 
 Na Amazônia, a escravidão não foi tão expressiva quanto nas regiões açucareiras, 

mineradoras ou cafeiculturas, ainda assim, o negro junto com os índios constituiu parcela 

significativa da mão-de-obra na agropecuária da região. Os escravos africanos foram trazidos 

para a Amazônia a partir da segunda metade do século XVIII para trabalharem nas fazendas de 

gado e cacau de Óbidos, Santarém e Belém. Nas décadas da expansão do cultivo do cacau, os 

negros fugiam da intensa violência dos senhores de escravos e se refugiavam na região do rio 

Trombetas formando os primeiros quilombos (ANDRADE, 2005). 

 A escolha do lugar onde iriam se refugiar era estratégica. Os escravos fugidos buscavam 

áreas em que a captura fosse difícil e que ao mesmo tempo pudessem manter a agricultura para a 

subsistência (CHASIN; ALFONSI, 2005). Por essa razão o rio Trombetas representava um local 
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apropriado para os escravos se estabelecerem, pois é um rio bastante encachoeirado. Eles subiam 

as cabeceiras dos afluentes do Amazonas remando em canoas feitas de troncos de árvores e se 

embrenhavam na floresta em busca de um lugar seguro.  

Segundo Andrade (2005), em 1812 uma expedição punitiva destroçou diversos quilombos 

na região, mas não interrompeu a resistência dos escravos desses locais. Até a Abolição, em 

1888, várias ações repressivas foram organizadas pelos senhores brancos resultando em fugas e 

abandonos das moradias ou até mesmo em capturas. Andrade (2005) ressalva que a história da 

resistência dos escravos do Baixo Amazonas está descrita em inúmeros documentos históricos 

como relatos de viajantes, ofícios, relatórios de autoridades e jornais da época. “Está presente 

também nas memórias de seus descendentes. As histórias dos antigos, contadas até hoje, falam da 

dura vida dos negros nas fazendas e relatam as fugas e estratégias adotadas pelos fugitivos para 

sobreviver nas matas” (ANDRADE, 2005).  

De acordo com relatos de moradores das comunidades quilombolas, seus ancestrais 

possuíam um esquema para fugas, em que os que já estavam livres ajudavam os prisioneiros a 

escaparem. Relatam que para subir os rios, eles contavam com a ajuda de escravos remadores, 

que tinham habilidade e força para remar durante horas até chegar aos locais desejados.  

 Chasin e Alfonsi (2005) destacam que durante todo o período da escravidão os 

quilombolas comercializavam produtos agrícolas diretamente com comerciantes nas cidades da 

região ou com os regatões que subiam os rios em direção aos quilombos. Eles produziam 

mercadorias importantes para o comércio local como a mandioca, o tabaco, o cacau e algumas 

drogas do sertão. Sendo assim, o contato deles com a população não era apenas de repressão, 

fazendo com que os mesmos se inserissem nas sociedades locais, conquistando, aos poucos, sua 

autonomia. 

 Por meio da resistência e do aprendizado de formas eficazes de exploração florestal os 

negros construíram uma vida livre nos quilombos e mesmo após a abolição oficial da escravidão 

permaneceram e permanecem em seus territórios até hoje. 

 A coleta da castanha-do-pará constitui uma das principais fontes de renda dos 

quilombolas de Oriximiná. Ela faz parte de sua tradição, pois teve início ainda com os escravos 

(ANDRADE, 2005). A extração da castanha é um dos elos que os unem aos seus ancestrais, pois 

o conhecimento dos castanhais e da atividade extrativa é considerado uma herança deixada pelos 

antepassados que são transmitidas até hoje de geração em geração (CHASIN; ALFONSI, 2005). 
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Para coletá-las os quilombolas precisam entrar no meio da floresta, mais especificamente nas 

áreas dos castanhais, para encontrar o ouriço da castanha aos pés das castanheiras (Figura 17). 

 
 

 
      Figura 17: Castanheira 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 

Andrade (2005) aponta que mesmo sendo coletada desde o século XIX, foi somente no 

século XX que os quilombolas se organizaram para tornar a exploração da castanha uma 

atividade mais rentável. A iniciativa é conhecida como o Projeto Manejo dos Territórios 

Quilombolas que oportunizou melhorias para transportar a castanha por grandes distâncias, além 

de comercializar quantidades maiores do produto com melhores condições de venda. 

 O ouriço da castanha-do-pará é usado atualmente como matéria-prima para a confecção 

de artesanatos. As peças são produzidas por meio de uma máquina manual especialmente 

desenvolvida para esse fim. O sistema permite que os ouriços sejam lixados e polidos para seu 

uso como pulseiras, porta-jóias, entre outros (Figura 18). O artesanato do quilombo foi criado 

para que as mulheres pudessem acrescentar a renda da família sem precisar, com isso, deixar os 
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afazeres da casa e ficar distante dos filhos. Além dos ouriços de castanha, são utilizados também 

sementes e cipós colhidos da região.  

 

 
     Figura 18: Artesanato Quilombola 
     Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 

Segundo depoimento de alguns moradores, o artesanato quilombola era mais organizado 

quando começou o projeto. As mulheres produziam e a ARQMO vendia as peças para lojas e 

empresas interessadas, a maioria em outros estados. No entanto, as artesãs tiveram problemas 

com a quantidade e as exigências estipuladas por essas empresas, visto que os objetos são 

confeccionados por um processo artesanal e que, por isso, não possuem tamanhos e proporções 

iguais. As exigências não puderam ser atendidas e era impossível cumprir os prazos de entrega na 

quantidade pedida pelas empresas. Outro fator alegado é o fato de as artesãs receberem um valor 

muito pequeno se comparado com o valor que as próprias lojas cobravam para sua venda. Existia 

uma clara exploração desses artesãos, desestimulando muitos a pararem de produzir. As artesãs 

declaram que os objetos artesanais são demasiados trabalhosos pelo preço que eram vendidos.  

Além de todo o processo de produção é importante notar que esses ouriços, sementes e 

cipós são colhidos na floresta, necessitando do deslocamento por parte de alguns moradores para 

que os mesmos sejam encontrados. Algumas comunidades ainda produzem e vendem seus 

artesanatos, contudo em número menor se comparado com o início do processo. 
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Andrade (2005) enfatiza que a exploração dos recursos naturais pelas comunidades 

implica em ocupação de extensas áreas, o que se tornou fundamental quando as comunidades 

começaram a lutar pela titulação de suas terras. A comunidade da Boa Vista, localizada em 

Oriximiná foi a primeira comunidade quilombola brasileira a conseguir a titulação de suas terras 

no ano de 1995. Atualmente 24 das 32 comunidades do município já receberam título de uso 

coletivo pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, garantindo aos 

quilombolas uma área de 361.825,48 ha. 

 O processo de titulação de suas terras foi regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.887 de 

20 de novembro de 2003. As terras são regularizadas por título coletivo, no qual sua ocupação se 

dá por meio do sistema de uso comum, incluindo laços de solidariedade e ajuda mútua 

(CARRILHO, 2006). 

 Os quilombolas de Oriximiná adquiriram o direito sobre sua terra historicamente 

conquistada, graças à sua organização através da ARQMO. A ARQMO foi fundada em 1989 e 

surgiu como uma resposta às invasões e ameaças contra os territórios quilombolas a partir da 

década de 70 quando se intensificou a ocupação da região. Essa associação tem por objetivos 

lutar pela defesa e titulação das terras de quilombos, promover e apoiar iniciativas visando à 

melhoria da qualidade de vida das comunidades, promover a conservação do meio ambiente e do 

desenvolvimento sustentável, incentivar as manifestações culturais dos quilombolas, e combater 

todas as formas de preconceito e discriminação. Ela constitui uma importante interlocutora 

perante as instâncias governamentais e já esteve presente em discussões que fundamentaram a 

regulamentação federal do processo de titulação de terras de quilombos. A associação conta com 

o apoio da Comissão Pró-Índio de São Paulo e da União Européia (ANDRADE, 2005). 

 Todavia, a ARQMO possui muitos outros desafios frente aos problemas enfrentados até 

hoje pelos remanescentes de quilombos. É o caso do conflito de três territórios quilombolas com 

as unidades de conservação REBIO e FLONA. A criação das duas unidades nos anos de 1979 e 

1989, respectivamente, desconsiderou a existência secular dos quilombolas nessas áreas. Parte 

significativa da reserva biológica corresponde a uma região rica em castanhais e fundamental 

para a sobrevivência das comunidades.  

 A resistência dos quilombolas frente às UCs e às ações repressivas dos agentes do 

governo vem ocorrendo desde a década de 80, culminando no assassinato de um quilombola por 

um funcionário do IBAMA em 1994. A partir desse trágico acontecimento, o IBAMA adotou 
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uma nova postura que melhorou o relacionamento entre seus agentes e os quilombolas 

(ANDRADE, 2005). 

 As populações tradicionais que habitam a região são caracterizadas pela prática de 

atividades de baixo impacto ambiental, mesmo assim as opiniões são diversas quanto ao 

favorecimento ou não da permanência dos quilombolas nessas áreas. Por um lado, estudos 

apontam que mesmo as práticas sustentáveis de uso da terra por essas comunidades podem 

diminuir a biodiversidade local, por outro lado, a presença das populações tradicionais pode ser 

benéfica para as UCs. A baixa densidade dessas populações aliada ao seu modo de vida 

tradicional representam um impacto mínimo, compatível com a preservação da natureza. 

Ademais as comunidades possuem potencial na defesa e, conseqüentemente, na proteção de seu 

território (CARRILHO, 2006). 

 Carrilho (2006) observa que atualmente o governo brasileiro reconhece que as 

comunidades tradicionais assim como os povos indígenas tiveram perdas econômicas, sociais e 

culturais com a criação de UCs. Por conseqüência, medidas vêm sendo estudadas na tentativa de 

conciliar a preservação de ambientes naturais e a permanência dessas comunidades tradicionais. 

Segundo o Plano Nacional de Áreas Protegidas – PNAP criado pelo decreto Federal 5.758 de 13 

de abril de 2006, o sistema de áreas protegidas deve contemplar a diversidade ecossistêmica, 

étnica e sociocultural.  

A solução definitiva do conflito em Oriximiná entre os quilombolas e suas áreas inseridas 

nas UCs parece não estar próximo. Entretanto, as entidades governamentais aceitam que sistemas 

de co-gestão entre as comunidades locais e assessores técnicos podem assegurar que as 

populações tradicionais tenham participação na tomada de decisão do processo, possibilitando 

que ambos recebam benefícios nas áreas protegidas (CARRILHO, 2006). 

A vida no quilombo é organizada de maneira coletiva em que uma família ajuda a outra 

para o convívio em harmonia.  

Para garantir sua alimentação e sua subsistência, os quilombolas dependem dos recursos 

das florestas a sua volta para caçar, pescar e colher produtos como a castanha-do-pará, o açaí e a 

palha. Além de garantir sua alimentação, os produtos extraídos de seus territórios são utilizados 

para confeccionar suas casas, utensílios domésticos e no preparo de remédios e outros recursos 

para fins terapêuticos. 
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 Cada comunidade possui várias famílias e cada família possui o seu roçado onde planta a 

mandioca, o milho, a banana, o abacaxi, a cana-de-açúcar, o coco e outros. Mesmo assim, é 

comum a organização de mutirões em que toda a comunidade trabalha em apenas um roçado. A 

maior parte da produção agrícola é empregada para consumo próprio e o restante é 

comercializado na cidade (ANDRADE, 2005). Soares (2003), em entrevista concedida pelo Sr. 

Daniel Souza, um dos coordenadores da ARQMO, constatou que não há comércio local dentro 

das comunidades, os moradores vivem de troca. 

 As comunidades são formadas pelas residências e pelo centro comunitário. No centro 

comunitário estão localizadas as escolas, a capela e o barracão comunitário, onde acontecem 

reuniões e festas (Figura 19). As casas são em sua maioria construções simples de madeira e 

palha, material propício para garantir uma temperatura agradável devido ao forte calor da região 

(ANDRADE, 2005).  

 
 

 
      Figura 19: Barracão Utilizado para Festas 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 
 As escolas são mantidas pela prefeitura. Em todas elas são ministradas aulas do primeiro 

ciclo do Ensino Fundamental, sendo que algumas possuem as escolas pólo, que oferecem o 

segundo ciclo, conseqüentemente. Todavia, muitas crianças e jovens precisam se mudar para a 

área urbana de Oriximiná para concluir o Ensino Fundamental e chegar ao Ensino Médio. Em 
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conseqüência desse fato, nos últimos dez anos aumentou o número de jovens que deixaram as 

comunidades para estudar. Andrade (2005) menciona que na cidade os jovens enfrentam muitas 

dificuldades para se manterem. Sendo inclusive alvo de discriminação, fazendo com que poucos 

consigam concluir seus estudos. Porém, apesar das dificuldades, vários deles optam por não 

voltar para a zona rural. 

 Para reverter essa situação, os quilombolas reivindicam a criação de escolas do Ensino 

Médio nas comunidades com currículo escolar específico que valorize a história e a cultura dos 

quilombos. Solicitam também a oferta de cursos técnicos nas áreas de agricultura e manejo 

florestal para estimular a permanência desses jovens em suas casas de origem e possibilitar o 

aperfeiçoamento do trabalho nas comunidades (ANDRADE, 2005). 

 Atualmente, o ensino disponível nas comunidades carece de melhorias. Durante a 

pesquisa de campo, em alguns depoimentos dados pelos moradores das comunidades foram 

mencionadas a falta de qualidade no ensino e a situação precária em que muitas escolas se 

encontram. A Sra. Rosa, barqueira responsável pelo transporte das crianças da região até a escola 

da comunidade da Serrinha, afirmou que em muitos casos, as próprias mães precisam dar aulas 

para as crianças por falta de professores.  A dificuldade de acesso e a visível falta de condições 

das escolas causam problemas no aprendizado das crianças, desestimulando seus estudos e sua 

freqüência nas aulas. Pelo que se pôde perceber, as crianças que estudam nas escolas rurais, 

possuem uma desvantagem significativa em relação às crianças que estudam nas escolas da zona 

urbana da cidade.  

A jovem Adriane, filha da Sra. Rosa, queixou-se que em muitos casos as crianças ficam 

sem aulas, além de haver um descaso com a merenda fornecida a elas. A questão da merenda nas 

escolas é de suma importância para a alimentação das crianças, pois muitas vezes é na escola que 

elas têm acesso à nutrientes necessários para seu desenvolvimento, mas que nem sempre 

encontram em suas casas. A Adriane informou que diversas vezes a prefeitura mandou comida 

vencida para a escola, demonstrando um total desrespeito para com as famílias dessas 

comunidades.   

Nos quilombos, o número de comunidades varia com o tempo, sendo comum a criação de 

novos núcleos de moradias por seus territórios. Os quilombolas de Oriximiná estão ligados por 

uma extensa rede de parentescos, pois os núcleos residenciais são constituídos de irmãos, esposas 

e filhos. O mais comum é que a mulher se mude para a comunidade de seu marido. Por sua vez, o 
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adulto dificilmente reside na mesma comunidade em que nasceu. As mudanças ocorrem por 

causa de casamentos, por separações ou desentendimentos com vizinhos (ANDRADE, 2005). 

Os quilombolas são um povo alegre e gostam de músicas e de dança. Entre eles existe um 

grande número de cantores e compositores que relatam em suas músicas a vida, a luta e a 

esperança de seu povo. As festas são resultados das influências indígenas, negras e católicas 

(ANDRADE, 2005). É comum eles realizarem diversas festas ao longo do ano. Pelo que foi 

possível constatar na pesquisa de campo, cada comunidade ou região possui sua própria 

programação de festas e as datas parecem não coincidir entre si, possibilitando a visita por 

moradores amigos das outras comunidades. 

Na comunidade do Jauari, por exemplo, uma festa em homenagem ao seu padroeiro São 

Benedito é realizada em janeiro, no qual há a visita de moradores das outras comunidades. Nesse 

evento, os residentes do Jauari saúdam as riquezas obtidas durante o ano erguendo um mastro 

onde são amarrados diversos produtos da região. Nas festas é comum serem entoadas ladainhas 

em latim, transmitidas de geração em geração. Entre as danças tem-se a valsa, a mazurca e o 

lundum (ANDRADE, 2005).  

O Sr. Profeta, morador da comunidade da Pancada contou que antigamente as músicas 

eram tocadas em violinos, mostrando uma característica bastante interessante da sua cultura. 

Contudo, pelo que se percebeu, essa tradição não é mais tão comum como antes, atualmente as 

comunidades usam aparelhos de som para reproduzir as músicas de suas festas. Além das 

músicas tradicionais, o repertório é enriquecido com o estilo de música “brega”, bastante 

difundido no Pará. Nessas festas, muitas vezes bandas da região, como a Banda Criativa são 

chamadas para tocarem as músicas mais ouvidas do momento. 

Outro fato relatado foi a festa junina da comunidade da Serrinha. Nesse evento, os 

moradores possuem a curiosa tradição de se “travestirem” em roupas do sexo oposto. As 

mulheres se vestem de homens com calças e camisas masculinas, pintando bigodes e barbas e os 

homens se vestem de mulheres, usando vestidos, maquiagens, e adereços femininos. Sendo 

assim, os casais são organizados de forma que os homens dancem como mulheres e as mulheres 

dancem como homens, elaborando uma divertida dança.  

Além das festas, o lazer dos quilombolas é constituído de partidas de futebol, sendo 

realizados inclusive torneios entre as comunidades, e partidas de dominó. Outro instrumento 

muito cultivado nessas comunidades é a televisão, em que a maioria dos moradores se reúne nas 
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casas que possuem TV para assistirem as novelas transmitidas. Essa é uma prática comum não 

apenas entre os quilombolas, mas também em outras comunidades rurais do município, incluindo 

algumas indígenas. A roda de conversas, piadas e de cantorias é bastante comum, nela são 

contados casos engraçados, e histórias acontecidas com os moradores e seus antepassados.  

Por possuírem um rico patrimônio natural e cultural, as comunidades remanescentes de 

quilombos de Oriximiná recebem visitantes ao longo do ano interessados em conhecer a realidade 

de seus modos de vida. A seguir, serão apresentados de que maneira essas visitas são realizadas e 

os aspectos principais desse tipo de turismo. 

 

 

4.4.1 O Ecoturismo de Base Comunitária nos Quilombos de Oriximiná – A Experiência 

Vivenciada nas Comunidades 

 

  

 Na seção que se segue, o turista praticante do turismo de base comunitária em Oriximiná 

será tratado, por vezes, como visitante, pois foi constatado que as comunidades não consideram 

os pesquisadores que a visitam como turistas. Os termos turistas e turismo não são muito aceitos 

nessas comunidades, adquirindo um aspecto distante da realidade compreendida por eles. A 

integração entre a comunidade e os pesquisadores e estudantes é profunda e esse fenômeno será 

abordado mais a frente. Como no presente trabalho, tenta-se relatar de maneira fiel a relação entre 

os turistas e os quilombolas, o termo visitante será mais comumente usado para enfatizar esse 

aspecto. 

 Muitos atrativos naturais só podem ser visitados com o auxílio das comunidades 

tradicionais do município, entretanto, as questões discutidas abaixo se referem primordialmente 

às comunidades que foram visitadas durante a pesquisa de campo. 

Conforme citado na seção 4.3, as comunidades rurais, especialmente as quilombolas, 

recebem muitos visitantes com o intuito de conhecê-las e estudar seu modo de vida. O perfil 

desses visitantes é composto em grande parte, por estudantes, pesquisadores e professores ligados 

a UAJV e a outras instituições de ensino. Em sua maioria são jovens universitários fazendo 

cursos de graduação ou até mesmo mestrado e doutorado. Por serem estudantes, não possuem 

uma renda própria ou quando possuem não costuma ser alta, daí a facilidade em se hospedar 
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nessas comunidades, pois elas o recebem de bom grado e não cobram por isso. Os estudantes 

conhecem-nas por meio de relatos de outros estudantes, dos professores da UFF e dos 

funcionários da unidade. Esse perfil de turista possui a vantagem de receber, de forma consciente, 

os elementos que os grupos tradicionais oferecem. Ele não almeja nada além do 

compartilhamento do modo de vida autêntico da comunidade.   

 Para visitar os quilombos, seja a passeio ou pesquisa, é necessário entrar em contato com 

os funcionários da ARQMO para que eles verifiquem se há disponibilidade para visitas. A 

ARQMO informa em qual comunidade serão feitas as visitas, em que dia há transporte para os 

locais e na casa de quem o visitante ficará hospedado. Na realidade através da ARQMO são feitas 

as intervenções que uma agência de viagens faria, mas de maneira espontânea, sem ser percebido 

por seus integrantes. Tudo é por conta dos quilombolas, desde a busca por transporte até a 

programação da viagem. 

 Geralmente, o visitante paga apenas pelo transporte por meio de um valor referente à 

passagem ou auxílio no combustível. É comum também que se leve mantimentos para as 

comunidades, não apenas para seu próprio consumo, como também para que os mesmos sejam 

deixados na casa dos moradores que o abrigarem. É uma forma de retribuir todo o acolhimento 

que essas famílias lhes dão.  

 Chegando às comunidades, o visitante é recebido pela família que o irá acolher em sua 

casa. Normalmente, alguém os apresenta antes de chegarem ao local ou no momento de sua 

chegada. Muitas vezes o visitante fica na casa do próprio barqueiro que o levou, ou então de 

algum parente ou amigo do mesmo. Também é comum a hospedagem na casa da família de um 

dos integrantes da ARQMO, visto que o primeiro contato é feito por eles. De uma maneira geral, 

sempre haverá algum conhecido do integrante da ARQMO que irá intermediar a hospedagem. 

Não existem locais próprios para hospedagem, portanto a família que acolhe o visitante será de 

certa forma responsável por ele e irá acompanhá-lo nas atividades diárias.  

 O visitante dorme em redes, sendo esse um ato corriqueiro entre os moradores das áreas 

rurais. Camas não são vistas com freqüência. As refeições são acompanhadas junto com a família 

anfitriã ou até mesmo antes dela, dependendo da quantidade de pessoas na casa. O visitante 

comerá da mesma comida que as famílias comem, e se utilizará dos mesmos recursos comuns a 

todos os residentes.  



 
 

105 

 Em muitos casos, os locais para banhos são os rios e igarapés. Algumas comunidades 

dispõem de chuveiros ou mangueiras possibilitando o banho em terra firme, mas não são todas. O 

banheiro utilizado é o mesmo dos moradores, comumente conhecidos como “casinhas”. Em 

suma, o hóspede terá a mesma rotina que os habitantes possuem, com a diferença de poder ser 

levado a passeios na região para conhecer suas belezas naturais. 

 Na pesquisa de campo, as comunidades quilombolas visitadas foram as comunidades da 

Serrinha, da Pancada, da Água Fria e do Jauari. Essas duas últimas apenas por algumas horas. O 

Salgado II e a comunidade do Seneuaua também foram conhecidos, entretanto, a primeira se trata 

de uma comunidade ribeirinha e a segunda de uma comunidade rural nordestina. Portanto, não 

serão citadas com freqüência. 

De todos os aspectos dessas visitas, o que mais chama a atenção são o cuidado e a 

receptividade que a comunidade tem com quem chega para conhecê-los. Quando existe um 

visitante em sua comunidade, ele é sempre muito bem vindo e os moradores farão o possível para 

agradá-lo. É interessante citar que as crianças gostam de ficar próximas a ele, observando-o com 

curiosidade. Elas enriquecem muito a experiência dos novatos ao lhes contar histórias sobre seus 

costumes.   

Essa afirmação foi constatada especialmente na Serrinha. Durante todo o tempo em que os 

visitantes permaneceram na comunidade, as crianças ficaram próximas, contando suas histórias 

fantásticas. Elas contaram, especialmente, sobre as crenças da região falando sobre o boto cor-de-

rosa, sobre a cobra-grande e os diversos seres, chamados de encantados pela população. Também 

narraram histórias que aconteciam com elas mesmas quando iam pescar ou brincar na região. 

Brincavam, nadavam juntos com seus novos amigos e olhavam atentas para as máquinas 

fotográficas, que prontamente aprenderam a manusear, tirando várias fotos. 

A comunidade da Serrinha foi a primeira visitada durante a pesquisa de campo. Esse 

acontecimento se deu por conta da presença da antropóloga Camila Corrêa. Ela estava 

continuando um trabalho de pesquisa nesse local. Ao todo foi uma equipe de quatro estudantes 

que estavam hospedadas na UAJV para conhecer a Serrinha. Havia uma festa na comunidade 

Água Fria e a equipe havia sido convidada para conhecer uma festa típica nos quilombos. 

Durante toda a viagem, feita no barco da Sra. Rosa que acolheu a equipe com muito carinho, 

foram narradas histórias da região pelos quilombolas presentes. Tudo é muito bem explicado para 

os visitantes. Desde as lutas que as comunidades vêm enfrentando até seus costumes.  
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Logo que o barco chegou à Serrinha, a Sra. Rosa preparou um almoço para todos com 

uma especialidade da região, o Tracajá com molho de castanha. O Tracajá é uma espécie de 

tartaruga que as comunidades costumam usar em sua alimentação, embora pelo que foi narrado, 

sua caça tenha sido proibida na região. Isso indica que as populações possuem costumes 

enraizados que não se extinguem facilmente, mesmo que eles tenham sido proibidos por lei. O 

Tracajá é um alimento importante na dieta dessas populações e o seu consumo é um hábito 

natural para elas. Assim que o almoço ficou pronto, um dos filhos da Sra. Rosa, o Redney, se 

preocupou em pegar água de coco direto do coqueiro que a família possuía para oferecer aos 

visitantes de sua casa. Um gesto delicado que transmitia a sua satisfação em receber as 

estudantes. 

 Nessa noite, a equipe teve o primeiro contato com uma festa quilombola. A comunidade 

da Água Fria recebeu diversos moradores de outras comunidades (Figura 20). Um boi havia sido 

morto para ser preparado como prato principal. Havia também, bolos, doces, sucos, refrigerantes 

e bebidas alcoólicas.  

 
 

 
     Figura 20: Comunidade Água Fria em dia de Festa 
     Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 
 O barco foi preparado com redes para que a equipe pudesse pernoitar dentro dele, esse é 

um costume freqüente na região quando se viaja para as comunidades rurais. 
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 Posteriormente, devido ao interesse de conhecer as belas cachoeiras da região, o Sr. 

Profeta, integrante da ARQMO, organizou uma viagem para a comunidade da Pancada, no qual 

ele e mais outros moradores guiariam o passeio até as cachoeiras. A viagem para a comunidade 

da Pancada foi feita no barco de um dos moradores que durou 13 horas. O principal rio 

percorrido até chegar à comunidade foi o Erepecuru, rico em áreas florestadas e com significativa 

diversidade de fauna e flora. Durante toda a viagem ouviam-se diversos tipos de animais, 

principalmente os pássaros. 

 Ao chegar à Pancada um quarto foi oferecido como local de hospedagem de forma a 

proporcionar privacidade. O quarto era localizado num barracão pertencente à família do Sr. 

Profeta. A mãe do Sr. Profeta, a Dona Biquinha, acolheu a equipe todo o tempo, oferecendo as 

refeições que ela mesma preparava. É interessante citar que a Dona Biquinha, anfitriã da equipe, 

fazia questão que suas visitas comessem antes de sua família, como gesto de educação. A 

cachoeira da Pancada é quase em frente à comunidade, entretanto estava submersa devido ao 

período de cheia não possibilitando sua apreciação. 

 O percurso até a Cachoeira do Ventilado, primeiro atrativo visitado, se encontrava a 

apenas 5 minutos de caminhada partindo das residências. A cachoeira é localizada no território da 

Pancada e pode ser acessada por uma trilha bem marcada por dentro da floresta. Além da trilha, é 

necessário percorrer um pequeno trecho dentro do igarapé que é formado pela cachoeira (Figura 

21). A cachoeira do Ventilado possui esse nome devido ao vento que produz com sua queda, 

estimada em 30 metros de altura (Figura 22). Suas águas são limpas e transparentes. As 

cachoeiras de Oriximiná intensificam o fluxo de suas águas nos períodos de cheia, sendo 

justamente o período em que a pesquisa de campo foi realizada, o que garantiu um fluxo mais 

intenso de água e fez com que as cachoeiras se tornassem mais fundas, como é o caso do 

Ventilado.   
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      Figura 21: Igarapé Formado pela Cachoeira do Ventilado 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 

 
       Figura 22: Cachoeira do Ventilado 
       Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 
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 Durante todo o percurso alguns quilombolas e várias crianças se esforçavam para cuidar 

de suas visitas, auxiliando nos momentos em que havia obstáculos naturais no caminho. É 

conveniente enfatizar que os moradores sempre carregavam consigo facões e ferramentas 

próprias para se usar em áreas de mata fechada, auxiliando na limpeza do percurso. Alguns dias 

depois foi informado que a região é rica pela presença de onças e outros tipos de animais 

perigosos.  

 No dia seguinte, fez-se a visita à Cachoeira do Chuvisco. Para chegar nessa região foi 

preciso atravessar o rio numa embarcação do tipo voadeira, espécie de lancha menor, e depois 

caminhar por 12 km numa estrada de chão. Os moradores contaram que no período da seca o 

trecho do rio atravessado de barco, pode ser percorrido à pé, pois a água possui menos de um 

metro de profundidade e a região fica repleta de praias fluviais. Para chegar à estrada de chão era 

necessário passar por um trecho de pastagem pertencente às famílias que ali residiam. A estrada 

percorrida é usada por carros de boi e liga a comunidade até uma região denominada Barracão 

dos Porcos. Nessa região os quilombolas armazenam as castanhas-do-pará que são colhidas em 

seu território.  

 O trecho percorrido não estava em boas condições de uso devido às fortes chuvas daquela 

temporada, o que fez com que alguns locais fossem de difícil passagem devido a presença de 

lama. Entretanto, esse era o único obstáculo de maior dificuldade para chegar ao Chuvisco. Um 

dos pontos positivos do trajeto é a bela vista da floresta e a possibilidade de observar e ouvir a 

fauna. Diversos cantos de pássaros foram escutados e no trecho de mata fechada uma espécie de 

macaco nomeado Guariba foi avistado. O pedaço em que constava uma trilha no meio da floresta 

não era bem marcado, sendo de fundamental importância a presença dos quilombolas para guiar o 

caminho. Somente no final da trilha, quase chegando ao local da cachoeira, havia um trajeto 

complicado de se percorrer, pois se tratava de um local muito íngreme em que se deviam tomar 

maiores cuidados para não escorregar. 

 A Cachoeira do Chuvisco é formada por quedas d’água ao longo do rio Erepecuru. Dessa 

forma, ela é composta por várias cascatas de rara beleza (Figura 23 e 24). O volume da água é 

intenso, sendo impossível se banhar no período da cheia. Entretanto, em uma das quedas, no qual 

se pode chegar mais próximo, é formada uma pequena piscina de águas naturais que possibilita o 

banho (Figura 25). Essa queda específica é responsável pelo nome da cachoeira, pois devido à 
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força de suas águas ela chuvisca numa área de pedras, molhando quem em nela permanece. Os 

quilombolas afirmaram que no período da seca é viável tomar banho no rio.  

 
 

 
      Figura 23: Quedas D’água na Cachoeira do Chuvisco 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 

 
      Figura 24: Quedas d’água do Rio Erepecuru na Cachoeira do Chuvisco 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 
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      Figura 25: Formação de Piscina Natural na Cachoeira do Chuvisco 
      Fonte: Arquivo Pessoal, 2009 

 
 
 Além das estudantes da UFF, acompanhavam o grupo algumas crianças da comunidade e 

um biólogo espanhol chamado Ricardo. O Sr. Ricardo é um conhecido amigo dos quilombolas 

que realiza pesquisas nos castanhais de Oriximiná. O Sr. Profeta relatou que por diversas vezes o 

acompanha pelos castanhais para auxiliar em sua pesquisa. Esse episódio é importante ser 

relatado para demonstrar que existe uma freqüência de pesquisadores na região. Embora o 

Ricardo seja considerado um amigo da comunidade devido a sua constante presença e apoio aos 

moradores, ele pode ser qualificado como um turista que possui uma relação mais familiar com a 

comunidade.  

No percurso de volta para comunidade o Sr. Augusto mostrou de que forma os 

quilombolas aproveitam os cipós da floresta e quais os percursos que eles utilizam para atravessar 

a cachoeira. Em Oriximiná, muitas vezes, é necessário cruzar as áreas de cachoeiras dos rios 

dentro da floresta. Quem viaja nessas áreas de canoa ou voadeira precisa carregar a embarcação 

em terra firme até chegar ao trecho do rio seguro para navegar. 

 O Sr. Augusto é um conhecido quilombola da região que costuma guiar pessoas com 

interesse em conhecer as cachoeiras localizadas na Pancada. Segundo relato fornecido, ele 

aprecia bastante a função de condutor de áreas naturais que por vezes pratica. O mesmo 

mencionou que a comunidade da Pancada gosta de receber visitas e teria um possível interesse 

em receber um número maior de turistas.  
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Durante todo o percurso o Sr. Augusto e o Sr. Profeta explicavam aos visitantes 

características específicas da flora, fauna e cultura daquele território. O ensinamento é 

transmitido de um jeito natural por meio de seus relatos e de seu próprio exemplo. Naquela noite, 

houve uma festa na comunidade e uma roda animada de conversas foi formada com várias 

pessoas, incluindo a equipe, para relatar e discutir assuntos diversos. 

 Os aspectos do ecoturismo de base comunitária estão presentes na comunidade pelos seus 

atrativos naturais, sua maneira sustentável de utilizar os recursos da floresta, sua presença e 

atuação no turismo, em seu modo de viver e se organizar coletivamente e nos ensinamentos 

ambientais que a comunidade transmite pelos seus relatos e exemplos. Em nenhum momento, 

algum tipo de lixo foi avistado nas áreas naturais e nos rios, demonstrando a total consciência da 

população quanto aos impactos de seus atos no meio ambiente. Os quilombolas caçam o que 

comem e extraem da natureza apenas o que irão utilizar para sua subsistência, mantendo um 

relacionamento equilibrado com ela.  

Em todas as comunidades visitadas, os moradores eram muito educados, receptivos e 

simpáticos com as pessoas que chegavam. Ofereceram suas casas, sua comida e suas histórias 

com muita amabilidade. Mais do que simplesmente acolher, os quilombolas demonstram orgulho 

em apresentar sua cultura e seu modo de vida aos visitantes que não conhecem sua realidade. Eles 

explicam pacientemente tudo em que acreditam ser importante para o visitante compreender seus 

valores. Foi constatado que essas comunidades possuem uma noção concreta de sua realidade, 

lutas e direitos. Conhecem bem a trajetória de seus antepassados e o sacrifício feito para que os 

primeiros quilombos fossem formados. Possuem consciência dos desafios atuais e da luta para 

que se faça valer seus direitos. Os negros de Oriximiná valorizam a cultura que tem e tentam 

transmitir isso para seus filhos e para as pessoas que se interessam por ela. Em todos os locais 

visitados as comunidades se esforçavam para oferecer o que possuíam de melhor, seu patrimônio 

cultural e seu modo de vida simples. 

Na primeira vez que o assunto do turismo foi mencionado na ARQMO percebeu-se certo 

estranhamento pelos quilombolas que ali se encontravam. Possivelmente, esse fato se deve 

porque para essas pessoas, o turismo que eles oferecem não possui um valor de venda. Presumi-

se que para os moradores, turistas seriam pessoas diferentes das que as visitam. Quando um 

pesquisador demonstra seu interesse em conhecer seu cotidiano, os quilombolas o consideram 

apenas um pesquisador, um estudante que pode desenvolver alguma melhoria para as 
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comunidades. Possivelmente, seu entendimento de turista é diferente do entendimento que 

possuem referente àquelas pessoas que os visitam.  

Em Oriximiná, o turismo praticado nas áreas rurais possui um valor muito maior de troca 

do que de venda. O visitante tem o consentimento da comunidade para conhecê-la em troca de 

algo que possa oferecer. Esse evento não é explícito, porém é subentendido pelos agentes 

envolvidos na questão. Esse episódio ficou evidente na visitação da comunidade do Seneuaua. 

Uma equipe de estudantes estava nessa comunidade realizando uma pesquisa para o curso de 

Produção Cultural da UFF. Logo que a equipe chegou ao local, foi questionado de que forma 

haveria o retorno da pesquisa para as comunidades. Foi exposto que muitos pesquisadores se 

utilizam da sabedoria tradicional daqueles moradores para crescer no meio acadêmico, mas não 

apresentam o retorno de seus projetos. Esse episódio relatado demonstra a importância da 

responsabilidade dos pesquisadores com as comunidades tradicionais. 

A visitação nos quilombos é consentida apenas para quem lhes parece confiável e possui 

um motivo coerente com seus princípios. A grande questão é o fundamento e objetivo da visita, 

ainda que seja apenas a lazer. Soares (2003) menciona que quando foi permitida sua visita na 

comunidade do Jauari, o Sr. Daniel que estava responsável pela mesma, explicou de forma clara e 

gentil para os moradores que a intenção da estudante era uma visita a passeio. Ele explicitou que 

se ela tivesse o intuito de fazer uma pesquisa naquele território, deveria primeiro apresentar um 

projeto para a comunidade explicando seus reais objetivos.  

A troca também foi narrada por Soares (2003) quando ela conta que conheceu um senhor 

quilombola que lhe apresentou várias músicas de sua autoria sobre a vida nos quilombos. Após 

suas canções serem gravadas por ela, o senhor pediu R$ 10,00 para fazer compras. “Senti que era 

como uma troca. Ele cantou para mim, eu gravei e em troca, eu o ajudava com as suas compras” 

(SOARES, 2003, p.62) 

É dessa forma que o pagamento é efetivado, através de trocas, nem sempre na forma de 

dinheiro. Muitos estudantes retribuem a receptividade dos anfitriões com fotos reveladas e 

pequenos presentes para as famílias. Da mesma forma, as famílias retribuem por meio de sua 

hospitalidade. Alguns pesquisadores foram lembrados com carinho pelos moradores com quem 

houve contato. Os moradores inclusive relataram que haviam enviado doces e bombons feitos por 

eles mesmos para seus novos amigos.  
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Para reforçar que o aspecto da troca pode ser compreendido como uma característica do 

turismo de base comunitária Sansolo e Bursztyn (2009) ressaltam que nos exemplos que se auto-

reconhecem como turismo de base comunitária, encontra-se fértil campo para pesquisa sobre as 

relações de hospitalidade. A relação entre anfitriões e hóspedes se dá por motivações que vão 

além das relações econômicas.  

O ecoturismo de base comunitária praticado em Oriximiná, ainda que não possua essa 

denominação, está permeado pelos princípios e características da hospitalidade. A autenticidade 

da relação entre visitantes e anfitriões é facilmente constatada. O ecoturismo de base comunitária 

é um exemplo de tipo de turismo mais ameno e verdadeiro, sendo justamente o caso dessas áreas. 

Citando novamente Ribeiro (2008), o turismo encontrado nas comunidades de Oriximiná remete 

seus praticantes às antigas essências da prática do turismo, em que a relação e a troca entre 

visitantes e visitados possuíam uma motivação primeiramente social, possibilitando o 

entendimento entre culturas e povos diferentes. 

A verdadeira essência das viagens com motivação comunitária está em sua forma de 

acontecimento. Todos os componentes peculiares desse fenômeno fazem parte da experiência dos 

estudantes. Como, por exemplo, as horas de viagem em pequenos barcos de madeira sem 

quaisquer recursos que ofereçam um conforto maior do que das redes estendidas, a falta de 

iluminação após as 22 horas, a falta de banheiros nos padrões urbanos, os milhares de insetos 

presentes, a simplicidade no pescar o alimento que será servido no almoço, a vida nos quilombos 

e a simples observação da rotina dessas comunidades. Pela observação dos anfitriões e dos 

turistas, constatou-se que esses são os verdadeiros elementos do turismo praticado naqueles 

locais.  

Alguns dos estudantes com os quais se fez contato durante a visitação declararam que se a 

experiência fosse diferente, se as dificuldades encontradas para chegar e permanecer nessas 

comunidades fossem menores, a vivência nos quilombos possivelmente não seria tão construtiva. 

Entretanto, essa opinião não deve ser tida como generalizada, existem técnicas de construções 

sustentáveis, por exemplo, que poderiam beneficiar as comunidades locais e os turistas ao mesmo 

tempo, sem descaracterizar as tradições locais.  

Contudo, o turismo praticado nessas comunidades atualmente não melhora efetivamente a 

qualidade de vida de seus moradores. Esse acontecimento se dá pela baixa freqüência de 

visitantes, especialmente quando se pondera que eles possuem uma renda mediana, e também 
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pela falta de organização da atividade. As comunidades poderiam se beneficiar mais com o 

turismo se oferecessem de forma mais incisiva seus artesanatos, doces, compotas e produtos 

regionais. Por outro lado, a expectativa pela venda de seus produtos poderia gerar uma produção 

em volume maior do que a demanda suportaria. Sendo assim, os desafios são muitos.  

A falta de organização do transporte para os quilombos é um reflexo do alto custo de 

deslocamento e da inexistência de transporte regular municipal. Para se visitar uma comunidade 

quilombola é preciso ter tempo disponível e sorte de encontrar algum barqueiro que se deslocará 

das comunidades no período requerido. Certamente essa é uma das principais razões pelos quais a 

presença dos estudantes da UFF é muito freqüente, pois os mesmos costumam permanecer um 

mês ou mais na cidade.  

O desenvolvimento de maneira mais efetiva do turismo nos territórios quilombolas 

poderia também ser fator de conflitos ao não disponibiliza-lo em todas as comunidades. Como foi 

contemplado anteriormente, existem 32 comunidades quilombolas em Oriximiná fora as 

ribeirinhas, indígenas e outras também consideradas tradicionais. Seria difícil distribuir 

igualmente os benefícios advindos desse tipo de turismo para as diversas áreas. O 

desenvolvimento dessa prática poderia gerar conflitos internos e entre os grupos, como foi 

exposto no capítulo anterior.  

Outro impacto negativo provável com o aumento da demanda seria a insuficiência dos 

recursos para as próprias comunidades e os turistas, como a água e o combustível para o gerador. 

Fontes de energias renováveis e alternativas sustentáveis de captação de água seriam 

indispensáveis, caso o número de visitantes aumentasse muito.  

Para haver uma distribuição correta dos benefícios do turismo comunitário a atuação da 

ARQMO é essencial. Entretanto, esse é um processo lento que deve ser estudado pelos agentes 

diretamente envolvidos pelo turismo, as comunidades. Seria necessário discutir idéias com os 

quilombolas para saber de que forma a otimização na captação dos benefícios advindos do 

turismo seria viabilizada.  

A prefeitura de Oriximiná e os agentes envolvidos na atividade turística poderiam servir 

de parceiros nesse processo, sempre atentos para os resultados e impactos de suas ações. Os 

hotéis da cidade, por exemplo, poderiam oferecer a opção de seus hóspedes conhecerem o 

cotidiano e os atrativos naturais das populações tradicionais de Oriximiná. Cursos de capacitação 

em atividades que interessariam os quilombolas, além das atividades voltadas ao turismo e 
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manuseio de suas trilhas, poderiam ser captados por meio de agentes externos interessados como 

ONGs e a própria UFF. 

Uma das vantagens significativas dos quilombolas é a existência da ARQMO. Eles já 

estão acostumados a se organizarem em prol de objetivos maiores. Esse fato facilitaria o 

desenvolvimento do turismo, pois a associação existente garante uma representatividade singular 

perante os demais atores envolvidos com a questão. Os quilombos de Oriximiná são um exemplo 

de comunidades que vivem em sistemas coletivos e solidários e que por isso, se unem quando é 

necessário para fazer valer seus direitos. 

Para maior entendimento do turismo presente nas comunidades quilombolas de 

Oriximiná, tem-se a Figura 26 que apresenta, de maneira ilustrativa, as práticas e agentes 

envolvidos nesse processo. 

 
 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 26: Práticas e Agentes Envolvidos no Turismo de Base Comunitária em Oriximiná. 
Fonte: Elaboração própria, 2009. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ecoturismo busca desenvolver o turismo em áreas naturais de forma responsável, 

beneficiando as comunidades receptivas e o ambiente em questão. Mais do que uma forma de 

lazer, o ecoturismo procura educar no momento em que é praticado. Desse modo, ele se apresenta 

como um método capaz de desenvolver o turismo amenizando os impactos negativos e 

priorizando seus aspectos positivos. Embora, a sustentabilidade no ecoturismo não seja um 

objetivo fácil de ser alcançado, a tentativa de desenvolver práticas turísticas em ambientes 

naturais de maneira sustentável se mostra como um meio capaz de alcançar um tipo de turismo 

responsável em prol das formas  predatórias da atividade. 

Em complemento ao ecoturismo, o ecoturismo de base comunitária se mostra como um 

elemento apropriado para o desenvolvimento do turismo em locais naturais, uma vez que busca 

fazer com que as comunidades tradicionais existentes nessas regiões sejam as principais 

responsáveis pelo desenvolvimento do mesmo. Mais do que a participação efetiva, a população 

local estaria no controle e fomentaria o ecoturismo desde o princípio. Esse segmento é capaz de 

incluir de maneira justa e equilibrada as comunidades receptivas das áreas naturais exploradas 

pelo turismo, sem que a inclusão seja feita apenas pela contratação da mão-de-obra local em 

cargos baixos e contraditórios aos costumes das comunidades. O turismo de base comunitária se 

apresenta como uma maneira coerente de tentar contribuir para a melhoria da realidade das 

comunidades com desvantagens históricas, uma vez que possibilita que as mesmas se insiram no 

mercado global sem perder as características peculiares de suas tradições, melhorando sua 

qualidade de vida.  
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Dessa forma, o ecoturismo de base comunitária é um tipo de turismo adequado para a 

realidade brasileira, pois o Brasil possui vastas regiões naturais que servem como moradias de 

comunidades tradicionais. Pela diversidade cultural e natural brasileira, o ecoturismo de base 

comunitária é uma ferramenta competente para o desenvolvimento das regiões naturais, 

especialmente por considerar que as comunidades integradas nos ambientes naturais fazem parte 

da realidade e do patrimônio dessas regiões. 

No presente trabalho foi apresentada a maneira com que o ecoturismo de base comunitária 

foi identificado em algumas comunidades quilombolas de Oriximiná, sendo este um tipo de 

turismo relacionado à natureza. Constatou-se que essa prática existe e faz parte do cotidiano das 

populações. 

O ecoturismo de base comunitária praticado nas comunidades quilombolas de Oriximiná 

se apresenta em estado genuíno, de forma ainda eventual. Existe de fato essa prática, mas pode-se 

dizer que ela se encontra em um de seus primeiros estágios. Aquele em que o turismo é feito de 

maneira espontânea, sem ser percebido, simplesmente porque aspectos culturais e naturais de 

uma determinada região chamam a atenção. Parte dos atrativos naturais do município se encontra 

em territórios quilombolas, reforçando o potencial existente nessas comunidades. 

A falta de percepção da prática do turismo nesses locais se mostra quando os visitantes 

narram suas histórias vivenciadas e os quilombolas discorrem sobre os visitantes que recebem. O 

ecoturismo comunitário nos quilombos ocorre de maneira tão natural, na base da amizade e da 

busca por vivências mais autênticas, que os agentes envolvidos acabam por não se dar conta que 

todo aquele processo se caracteriza como um tipo de turismo. Portanto, eles não possuem a 

percepção clara da existência do turismo em seus territórios. 

Possivelmente, a perpetuação dessa característica singular de um ecoturismo comunitário 

praticado de maneira natural e não declarada em Oriximiná continue por muitos anos ainda. 

Acredita-se que essa prática esteja presente mesmo antes da implantação da UAJV, pois a 

Amazônia e suas populações tradicionais são instrumentos de estudos e pesquisas há algumas 

décadas. Porém não existe, no conhecimento da autora, pesquisas a esse respeito em Oriximiná. 

Logo, não há como precisar o início do ecoturismo de base comunitária nessas regiões.  

Ainda que a essência das viagens praticadas nas comunidades quilombolas do município 

esteja em suas formas de acontecimento, algumas dificuldades e desconfortos enfrentados pelos 
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visitantes poderiam ser minimizados sem descaracterizar a pureza do habitat, pelo contrário, elas 

poderiam beneficiar as populações receptivas.  

 Portanto, é necessário estudar maneiras de beneficiar a comunidade com os turistas que 

elas já recebem, antes de estudar um aumento provável da demanda. Essa questão precisa ser 

abordada com maior profundidade. Indica-se também a necessidade de conhecer a história de 

como e desde quando essas visitas vêm acontecendo.  

Atualmente, as trocas entre visitantes e quilombolas são efetivadas por meio de idéias 

deixadas por alguns pesquisadores que trariam benefícios para as comunidades, pela 

hospitalidade da população receptiva e a conseqüente valorização do patrimônio comunitário por 

parte dos visitantes e moradores, pela documentação de seus patrimônios culturais por meio da 

confecção de pesquisas e materiais de estudo, pela compra de seus artesanatos e doces, pela ajuda 

com a compra de alimentos para a comunidade, pelo ato de presentear os moradores com a 

revelação de fotos tiradas em seus territórios e pela relação de amizade que alguns turistas 

passam a ter com seus anfitriões. 

Entretanto, uma investigação direta com os quilombolas viabilizaria o entendimento mais 

profundo dos benefícios que os visitantes deixam para as comunidades tradicionais em 

Oriximiná. O retorno responsável que os pesquisadores devem deixar não deve ser apenas 

financeiro ou possibilitado pelo seu deslocamento até os quilombos. Esse retorno deve ser uma 

extensão do resultado de suas próprias pesquisas. Isso não se refere apenas aos aspectos culturais 

e à documentação das tradições dos quilombos, mas principalmente aos aspectos práticos da 

forma com que esses estudos contribuem na melhoria da qualidade de vida das comunidades, 

porém, como foi relatado por alguns moradores, nem sempre é isso que acontece.  

A UFF e os projetos de pesquisa na UAJV possuem capacidade para viabilizar elementos 

que facilitariam a vida nos quilombos, desde a educação até plantações de subsistência. Enfatiza-

se que a troca entre hóspedes e anfitriões nos quilombos de Oriximiná tem potencial para ir além 

da simples relação entre esses indivíduos. Especialmente pelo fato dos visitantes serem 

pesquisadores e estudantes em sua maioria. 

Este trabalho constitui-se numa primeira contribuição ao estudo do tema. São necessárias 

várias pesquisas para conhecer em profundidade todos os aspectos sociais e ambientais 

envolvidos com o fomento do turismo nos remanescentes de quilombos de Oriximiná. As 

sugestões preliminares das medidas expostas no capítulo anterior que aperfeiçoariam a atividade 
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servem apenas de exemplos para descrever os benefícios que poderiam ser gerados com o 

turismo. É imprescindível saber exatamente se as comunidades estariam dispostas a desenvolver 

e amadurecer o turismo comunitário de forma mais organizada. Somente após ser constatado o 

interesse real do grupo, os primeiros passos poderiam ser tomados.  

Na realidade, uma questão crucial no ecoturismo de base comunitária de Oriximiná, que 

poderia ser denominado de “oculto”, é se sua revelação e divulgação são almejadas ou não. Pode 

ser que as comunidades não queiram que a atividade se organize, o turismo que é praticado 

atualmente talvez seja a forma de turismo desejada por essas populações. Possivelmente, a 

freqüência de visitas que as comunidades recebem atualmente é o número que elas podem 

comportar. No estágio atual de conhecimento sobre o turismo nessa região não há como precisar 

se um aumento na demanda do ecoturismo comunitário nos quilombos de Oriximiná 

influenciaria, e de que forma, as características que até agora estão presentes.  

Algumas dificuldades foram encontradas na confecção do estudo em questão, 

principalmente, pelo fato de que o principal objetivo da pesquisa de campo feita em Oriximiná 

era analisar a situação e as potencialidades turísticas do município como um todo e não apenas 

das comunidades quilombolas. Ademais, a idéia de investigar mais a fundo o turismo praticado 

nos quilombos de Oriximiná só foi amplamente amadurecida quando a pesquisa de campo já 

havia acabado, justamente pela lembrança das experiências vividas e fatos observados, 

impossibilitando uma investigação mais focalizada nos quilombos dessa região.  

Os territórios quilombolas de Oriximiná são extensos e possuem uma quantidade 

significativa de comunidades, fazendo com que os aspectos verificados durante os passeios sejam 

mais específicos das comunidades mencionadas. Dessa forma, não se devem generalizar essas 

observações para todas as comunidades quilombolas de Oriximiná, embora muitas possuam 

semelhanças expressivas quanto a sua receptividade. 

Outro obstáculo encontrado para elaborar o presente trabalho foi a falta de bibliografia 

específica sobre Oriximiná. Embora, o município receba muitos pesquisadores e estudantes, nota-

se certa carência na disponibilidade de materiais produzidos por acadêmicos na região, 

especialmente em relação ao turismo.  

Enfatiza-se que a presente pesquisa busca contribuir para o estudo do fenômeno turístico 

existente em Oriximiná, fornecendo dados observados em campo e colaborando para futuras 

investigações acadêmicas. O campo de estudo do turismo nos quilombos de Oriximiná não se 
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encerra com esta investigação, ela apenas se inicia apresentando um leque de opções a ser 

estudado. As comunidades tradicionais de Oriximiná carecem de melhorias em seus diversos 

aspectos, sendo um campo vasto para pesquisas e uma oportunidade para os estudantes de 

universidades públicas contribuírem efetivamente com seus conhecimentos para a sociedade.  
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