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RESUMO 

 

 

O turismo é uma atividade econômica que está se consolidando como importante vetor de 

desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. Entretanto, o crescimento da 

atividade turística, assim como de outras atividades econômicas, requer planejamento e 

ordenamento para minimizar os impactos negativos e, principalmente, potencializar os 

positivos. Para se contrapor aos impactos negativos do turismo e aproveitar os benefícios da 

atividade, observa-se que, em algumas localidades de diferentes países, por meio da 

mobilização e organização da sociedade civil, surgiram diversas iniciativas diferenciadas, 

baseadas nos modos de vida locais, em que as dimensões da sustentabilidade são pré-

requisitos para a estruturação da oferta das atividades turísticas. Nesta perspectiva, surgem as 

práticas de turismo de base comunitária. Por este motivo, e buscando aproveitar as 

potencialidades do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, localizada no estado de Sergipe, 

este trabalho buscou estudar as comunidades Serra, Bom Jardim e Rio das Pedras, localizadas 

no entorno do Parque Nacional Serra de Itabaiana, no sentido de avaliar a aptidão para o 

Turismo de Base Comunitária aproveitando o potencial do referido Parque. Para tanto, essa 

pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva, tendo sido utilizada as fontes 

entrevista, observação direta e participante. Concluiu-se que é a implantação de um o turismo 

de base comunitária provoca a valorização da identidade cultural das populações, gera 

emprego e renda, elevando o nível econômico e social das comunidades, além da elevação da 

consciência ambiental dos residentes, tendo em vista que o turismo de base comunitária tem 

como principal pressuposto a valorização ambiental da região. 

 

 

Palavras-Chave:Turismo de Base Comunitária.Meio ambiente. Desenvolvimento Sustentável. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Tourism is an economic activity that is become an important vector of economic and social 

development worldwide. However, the growth of tourism, as well as other economic 

activities, requires planning and management to minimize negative impacts and, particularly, 

to maximize the positive. To counteract the negative impacts of tourism and enjoy the benefits 

of the activity, it is observed that in some localities from different countries through the 

mobilization and organization of civil society, several different initiatives based on local ways 

of life, emerged in that the dimensions of sustainability are prerequisites for structuring the 

supply of tourist activities. In this perspective, there are practices of community-based 

tourism. For this reason, and seeking to harness the potential of the Sierra de Itabaiana 

National Park, located in the state of Sergipe, this work studied the communities Serra, Bom 

Jardim and Rio das Pedras, located around the National Park Serra de Itabaiana in order to 

assess eligibility for Community Based Tourism tapping the potential of that park. To this 

end, this research is characterized as exploratory and descriptive, the interview sources, direct 

and participant observation were used. It was concluded that it is implementing a community-

based tourism causes the enhancement of cultural identity of the people, generates 

employment and income, raising the level of economic and social communities, in addition to 

raising the environmental awareness of residents, considering that the community-based 

tourism has the main assumption environmental enhancement of the region. 

 

 

Keywords: Community-Based Tourism. Environment. Sustainable Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Há muitos séculos que as viagens estão presentes na vida do homem. Entretanto, foi 

no século XIX que a ideia de turismo começou a se firmar com a chegada das linhas férreas. 

Mas, apesar da expansão da estrada de ferro e do crescimento das empresas ferroviárias, havia 

um problema que colocava em risco o desenvolvimento e a qualidade da atividade turística: 

os horários e as tarifas eram muito complexas e as acomodações econômicas eram muito 

limitadas (CAMARGO, 2001). 

O inglês Thomas Cook resolveu, então, fretar um trem com tarifas reduzidas, o que 

aumentaria a demanda pela viagem. A partir de então, Cook criou as viagens em grupos, 

iniciando a primeira e maior agência de viagens de todos os tempos quando organizou o 

primeiro tour de viagem em larga escala, conduzindo 500 pessoas para Leicester. Essa 

decisão tornou acessível a viagem e o turismo para as pessoas da classe trabalhadora e da 

classe média, padronizando-os e produzindo-os em massa. O turismo acabou assemelhando-se 

à produção fordista. Thomas Cook também foi o primeiro a usar campanhas publicitárias e de 

marketing para captar clientes, sendo uma das primeiras empresas internacionais a ganhar o 

reconhecimento (CAMARGO, 2001). 

O turismo, enquanto atividade econômica está se consolidando em todo o mundo 

como importante gerador de emprego e renda, ocasionando desenvolvimento econômico e 

social. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo surpreende, a 

cada ano, pelo crescimento significativo nos deslocamentos internacionais de turistas, 

destacando que mais de um bilhão de pessoas cruzaram as fronteiras internacionais em 2012. 

De forma semelhante, o Brasil também vem obtendo excelentes níveis de crescimento no 

setor turístico. Esse fato pode ser verificado através das estatísticas básicas do Ministério do 

Turismo, onde aponta que o país recebeu mais de 5 milhões de visitantes no ano de 2012 

(MTUR, 2013). 

No contexto econômico, a atividade turística colabora para o crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) do país, promovendo desenvolvimento com geração de emprego e renda. 

Entretanto, observa-se que essa atividade tem sido praticada visando apenas o capital, 

deixando de lado os princípios sociais e ambientais. Sem um planejamento adequado, o 

turismo pode provocar degradação ambiental, desestruturar a cultura da localidade e provocar 
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a exclusão das comunidades, interferindo nos modos de vida dos residentes (SILVA; 

RAMIRO; TEIXEIRA, 2009). 

Assim, para que os benefícios do turismo sejam bem aproveitados, é fundamental que 

seja realizado um bom planejamento que abrigue os princípios da sustentabilidade ambiental, 

cultural e social. Neste sentido, através da mobilização e organização da sociedade civil, 

diversos países experimentaram novas iniciativas turísticas baseadas nos modos de vida 

locais, buscando ações que visem o turismo responsável, o desenvolvimento local, além de 

práticas de economia solidária na cadeia produtiva do setor. A partir dessas ações surgiram 

novas modalidades baseadas no turismo comunitário (SILVA; RAMIRO; TEIXEIRA, 2009). 

Essas novas modalidades turísticas surgem como alternativa ao turismo convencional, 

pois ela é capaz de, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento social e econômico e colaborar 

na conservação e preservação das áreas naturais de importância global, das tradições e dos 

modos de vida locais (BRASIL, 2010). Por este motivo, este estudo foi desenvolvido no 

entorno de uma unidade de conservação ambiental, mais especificamente no Parque Nacional 

Serra de Itabaiana (PARNASI), que fica localizada entre os municípios de Areia Branca, 

Campo do Brito, Itabaiana, Itaporanga d'Ajuda e Laranjeiras, no estado de Sergipe. Apresenta 

uma área de aproximadamente 7.966 hectares, onde abriga espécies de fauna e flora muito 

importantes para a biodiversidade brasileira (BRASIL, 2005). 

No entorno do PARNASI, existem 24 povoados, onde predomina a 

agriculturafamiliar, tendo como principais cultivos a produção de hortaliças, mandioca e 

batata doce irrigada. Além da agricultura, destaca-se a produção de farinha de mandioca, que 

ocorre nas casas de farinha, produção de tijolos, blocos e telhas (olarias e cerâmicas) 

(IBAMA, 2006). 

Para os moradores desses povoados que se encontram no entorno do PARNASI, a 

Serra de Itabaiana possui significados diversos. A implantação do Parque Nacional na Serra 

de Itabaiana gerou expectativas de emprego e renda, pois se vislumbrou a oportunidade de 

exploração de atividades ligadas ao turismo e lazer. Entretanto, nenhuma atividade foi 

desenvolvida para garantir as condições mínimas de sobrevivência das comunidades 

envolvidas (NASCIMENTO, 2013). 

Diante do contexto apresentado, foi formulado o seguinte questionamento: a 

implantação de um projeto de turismo de base comunitária nas comunidades de Bom Jardim, 

Serra e Rio das Pedras impulsionará o desenvolvimento sustentável da localidade? 
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Com base no problema apresentado, esta pesquisa teve como objetivo geral estudar as 

comunidades Serra, Bom Jardim e Rio das Pedras, localizada no entorno do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana, no sentido de avaliar a aptidão para o Turismo de Base Comunitária 

aproveitando o potencial do referido Parque. 

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os atrativos turísticos naturais, históricos e culturais existentes nas 

referidas comunidades;  

 Identificar os equipamentos e serviços com potencial turístico nas referidas 

comunidades; 

 Compreender a percepção das comunidades do entorno do Parque acerca do 

turismo de base comunitária;  

O presente estudo tem relevância teórica e prática. Cientificamente, a base teórica 

deste trabalho promoveu um debate acerca da possibilidade de demonstrar as interações 

positivas e negativas que permeiam as relações existentes entre o segmento turístico e o meio 

ambiente. Buscou ainda, elementos que permitiram conhecer mais profundamente a região do 

entorno do Parque Nacional, bem como o modo de vida das comunidades analisadas. Do 

ponto de vista social, esta pesquisa aponta se há possibilidade de compatibilizar o turismo 

com o meio ambiente, o homem com a natureza, promovendo o desenvolvimento social e 

econômico da região, além de colaborar na preservação das áreas naturais e das tradições 

locais. 

Esta dissertação está estruturada em seis seções: A primeira trata-se desta Introdução; 

A segunda refere-se à Fundamentação Teórica, que proporciona o embasamento teórico 

necessário a compreensão desta pesquisa; A terceira descreve a Metodologia da Pesquisa, a 

qual especifica o tipo de pesquisa, métodos e instrumentos que foram utilizados na coleta das 

informações, além da operacionalização das variáveis; Posteriormente, é realizada a 

Descrição dos Casos, em que são descritos as características das comunidades estudadas, bem 

como os resultados da pesquisa; Em seguida, são elaboradas as Considerações Finais e; 

finalmente, as Referências. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo proporciona um embasamento teórico necessário à compreensão do 

objeto de estudo da presente pesquisa: turismo de base comunitária em unidades de 

conservação. Para tanto, a fundamentação teórica é norteada a partir de quatro subseções que 

tratam da importância da dimensão econômica, social e ambiental para que ocorra o 

desenvolvimento de forma sustentável. 

A estrutura deste capítulo encontra-se da seguinte forma: a subseção 2.1, 

Desenvolvimento, meio ambiente e unidades de conservaçãotraz, inicialmente, conceitos e 

debates sobre relação entre crescimento e desenvolvimento, as mudanças na agenda 

internacional e os elementos para uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Em seguida, 

é feito um breve histórico das unidades de conservação no mundo e no Brasil, desde o 

surgimento, sua importância e, mais especificamente, sobre os Parques Nacionais, tendo em 

vista que o objeto de estudo desta pesquisa utilizará o entorno de um Parque Nacional. 

Em seguida, aborda-se, na seção 2.2, Turismo de Base Comunitária no contexto do 

turismo no Brasil, o conceito dessa nova modalidade de turismo, bem como suas 

oportunidades e desafios. Nesta seção, é feita, também, uma revisão de trabalhos relevantes 

que versaram sobre o tema, além de experiências estudadas.  

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO, MEIO AMBIENTE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

2.1.1 Desenvolvimento e meio ambiente 

 

 

Com a consolidação do sistema capitalista, a busca desenfreada pela industrialização e 

pelo desenvolvimento econômico levou grande parte dos países a empenhar-se na promoção 

do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sem pensar nos efeitos do processo desse 

crescimento econômico no padrão de vida da sociedade. 
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As expressões “crescimento” e “desenvolvimento” são bastante confundidos como 

sinônimas, entretanto o debate acerca do conceito de desenvolvimento é bastante rico no meio 

acadêmico, principalmente quanto à distinção entre desenvolvimento e crescimento. 

O crescimento econômico é avaliado através do aumento do PIB, ou seja, uma 

elevação da produção de um país ou região. O PIB é a soma de todos os produtos e serviços 

finais de um país ou região em um determinado período. O desenvolvimento deve resultar do 

crescimento econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida. É o que se depreende 

do trecho de Furtado (1983, p. 90), o qual distingue os conceitos de crescimento e 

desenvolvimento da seguinte forma: 

 

Assim, o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, 

superando-a. Com efeito: ele se refere ao crescimento de um conjunto de estrutura 

complexa. Essa complexidade estrutural não é uma questão de nível tecnológico. Na 

verdade, ela traduz a diversidade das formas sociais e econômicas engendrada pela 

divisão do trabalho social. Porque deve satisfazer às múltiplas necessidades de uma 

coletividade é que o conjunto econômico nacional apresenta sua grande 

complexidade de estrutura. Esta sofre a ação permanente de uma multiplicidade de 

fatores sociais e institucionais que escapam à análise econômica corrente [...] O 

conceito de crescimento deve ser reservado para exprimir a expansão da produção 

real no quadro de um subconjunto econômico. Esse crescimento não implica, 

necessariamente, modificações nas funções de produção, isto é, na forma em que se 

combinam os fatores no setor produtivo em questão. 

 

Assim, é possível concluir que o desenvolvimento é mais amplo que o crescimento. 

Crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição 

suficiente. Pode haver crescimento na geração de riqueza de um país, sem que haja 

distribuição desta riqueza e a consequente melhoria na qualidade de vida da população. De 

acordo com Furtado (1983), o desenvolvimento é entendido não somente como crescimento 

da renda per capita, mas também uma mudança estrutural em diversas esferas. Em resumo, o 

desenvolvimento é uma transformação na relação e nas proporções internas do sistema 

econômico. 

Bresser-Pereira (2008, p. 16) corrobora o pensamento de Furtado (1983), quando 

afirma que “o desenvolvimento econômico implica mudanças na estrutura, na cultura e nas 

instituições da sociedade, de forma que é impossível analisá-lo apenas do ponto de vista 

econômico”. 
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Da mesma forma, Santos e Gomes (2010), afirmam que a viabilidade econômica é 

condição necessária, contudo não suficiente para o desenvolvimento. Além dessa, existem 

outras variáveis, como por exemplo, a social e a ambiental. 

De acordo com Matos e Rovella (2010), embora tenha ocorrido uma evolução quanto 

à compreensão da distinção entre crescimento e desenvolvimento, os países ainda buscam o 

crescimento econômico a qualquer custo, com uma minoria de países avançando para estágios 

de desenvolvimento econômico a partir da melhora dos indicadores socioeconômicos. 

Infelizmente, no modelo de desenvolvimento econômico atual, as políticas e ações 

econômicas ainda são orientadas através da utilização intensiva de recursos na constante 

busca pelo aumento da produção, do consumo e da riqueza. 

Sen (2000) destaca que esse modelo de desenvolvimento tende a exaurir a base de 

recursos naturais, ampliando ainda mais as distorções sociais. Para ele, o desenvolvimento de 

um país ou região deve buscar não apenas a dimensão econômica, mas também a dimensão 

social e cultural, considerando fundamentais os valores e as instituições. 

Nesse contexto, e ampliando o debate sobre o conceito de desenvolvimento 

econômico, percebeu-se então uma lacuna sobre as questões ambientais, buscando-se então, 

uma adaptação do conceito de desenvolvimento que caminhe em consonância com a 

conservação do meio ambiente.  

Meio ambiente e desenvolvimento não devem ser tratados de forma separada por 

instituições e políticas fragmentadas, pois “fazem parte de um sistema complexo de causa e 

efeito”. Eles estão inevitavelmente interligados. O desenvolvimento precisa dos recursos 

naturais e o meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento desconsidera as 

consequências da destruição ambiental (CMMAD, 1988, p.40). 

Para tanto, é preciso que todos os setores: a sociedade civil, o poder público, a 

iniciativa privada, pesquisadores, planejadores, empresários da área urbana e rural, trabalhem 

de forma integrada e esforço concentrado (BELLEN, 2006; BRASIL, 2010; SALLES, 2006). 

Nesse contexto é que surge a expressão Desenvolvimento Sustentável. A definição 

mais utilizada e difundida é o da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), conhecida como Comissão Brundtland, a qual foi criada pelas 

Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar o desenvolvimento econômico e a 

conservação ambiental. A comissão define o desenvolvimento sustentável como “aquele que 
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atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades”. Ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro (CMMAD, 1988, p.46). 

De acordo com Barbieri (2005), essa expressão provavelmente surgiu pela primeira 

vez em 1980, no documento denominado World ConservationStrategy (WCS), produzido pela 

União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e World WildlifeFund (WWF). 

O documento afirma que o objetivo da conservação é manter a capacidade do planeta a fim de 

sustentar o desenvolvimento, levando-se em consideração a capacidade dos ecossistemas e as 

necessidades das gerações vindouras. 

O desenvolvimento sustentável tem o objetivo de compatibilizar as vantagens 

econômicas, sociais e ambientais. Segundo Sachs (2004), o desenvolvimento sustentável é 

conduzido por cinco fatores principais, chamados de “pilares do desenvolvimento 

sustentável”, quais sejam: social, ambiental, territorial, econômico e político. 

Rattner e Veiga (2012) destacam que o desenvolvimento sustentável deve ser 

conduzido através deste tripé (viabilidade econômica, social e ambiental). Refere-se 

principalmente aos resultados dessa relação na condição de vida e no bem-estar da sociedade, 

tanto presente como futura. Atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade 

formam a base no qual se apoia a ideia de desenvolvimento sustentável. 

De forma semelhante, Dias (2006) afirma que o desenvolvimento sustentável implica 

em mudanças nas relações econômicas, políticas, sociais, culturais e ecológicas, englobando, 

desta forma, três dimensões: ser economicamente viável, ambientalmente correto e 

socialmente justo. 

Guimarães (2001, p. 55) vai ainda mais além quando declara que as questões sociais e 

ambientais devem ser prioridade frente ao crescimento econômico. 

 

Este novo estilo de desenvolvimento tem por norte uma nova ética do 

desenvolvimento, ética na qual os objetivos econômicos do progresso estão 

subordinados às leis de funcionamento dos sistemas naturais e aos critérios de 

respeito à dignidade humana e de melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
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Entende-se, portanto, que os assuntos referentes aos recursos naturais e a qualidade de 

vida da população devem ser vistos como prioridades, ou seja, antes dos objetivos 

econômicos do desenvolvimento. Guimarães (2001, p. 56) explica: 

 

[...] para que o desenvolvimento exista são necessárias, mais do que a simples 

acumulação de bens e serviços, mudanças qualitativas na qualidade de vida e 

felicidade das pessoas, aspectos que, mais que as dimensões mercantis transacionais 

no mercado, incluem dimensões sociais, culturais, estéticas e de satisfação de 

necessidades materiais e espirituais. 

 

Fica claro que a ocorrência do chamado “desenvolvimento sustentável” não é simples. 

Infelizmente, há grandes dificuldades em se compatibilizar os cinco pilares citados por Sachs 

(2004), principalmente porque o pilar econômico vem sendo o pilar dominante em relação aos 

demais, na constante busca pelo desenvolvimento capitalista. 

 

 

2.1.1.1 A evolução do Desenvolvimento Sustentável: de Estocolmo aos dias atuais 

 

 

O modelo desenvolvimentista dos países periféricos, vigente na década de 1970, 

provocou o temor nos países centrais de que o desenvolvimento colocaria em risco a 

sustentabilidade do planeta, tendo em vista os sérios problemas ambientais que já afetavam o 

mundo. É nesse contexto que a Assembleia Geral das Nações Unidas convoca uma 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 

Suécia, em julho de 1972, conhecida como Conferência de Estocolmo (OLIVEIRA, 2012).  

Objetivando encorajar a ação governamental e de organismos internacionais, 

oferecendo diretrizes para a proteção e aprimoramento do meio ambiente humano, mediante a 

cooperação internacional, a Conferência de Estocolmo foi o ponto de partida para a discussão 

internacional das questões ligadas ao meio ambiente. A Conferência reuniu países 

desenvolvidos e em desenvolvimento e contou com a participação da comunidade científica e 

de observadores de Organizações Não Governamentais (ONGs) (MACHADO, 2006). 

Ao final da Conferência de Estocolmo, foram aprovados a Declaração da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (conhecida como Declaração de 
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Estocolmo), com 26 princípios (Quadro 1) e um Plano de Ação para o Meio Ambiente 

Humano, com 109 recomendações. 

 

1. Os direitos humanos devem ser defendidos; o apartheid e o colonialismo devem ser condenados. 

2. Os recursos naturais devem ser preservados. 

3. A capacidade da Terra de produzir recursos renováveis deve ser mantida. 

4. A fauna e a flora silvestres devem ser preservadas. 

5. Os recursos não renováveis devem ser compartilhados, não esgotados. 

6. A poluição não deve exceder a capacidade do meio ambiente de neutralizá-la. 

7. A poluição danosa aos oceanos deve ser evitada. 

8. O desenvolvimento é necessário à melhoria do meio ambiente. 

9. Os países em desenvolvimento requerem ajuda. 

10. Os países em desenvolvimento necessitam de preços justos para as suas exportações, para que 

realizem a gestão do meio ambiente. 

11. As políticas ambientais não devem comprometer o desenvolvimento. 

12. Os países em desenvolvimento necessitam de recursos para desenvolver medidas de proteção 

ambiental. 

13. É necessário estabelecer um planejamento integrado para o desenvolvimento. 

14. Um planejamento racional deve resolver conflitos entre meio ambiente e desenvolvimento. 

15. Assentamentos humanos devem ser planejados de forma a eliminar problemas ambientais. 

16. Os governos devem planejar suas próprias políticas populacionais de maneira adequada. 

17. As instituições nacionais devem planejar o desenvolvimento dos recursos naturais dos Estados. 

18. A ciência e a tecnologia devem ser usadas para melhorar o meio ambiente. 

19. A educação ambiental é essencial. 

20. Deve-se promover pesquisas ambientais, principalmente em países em desenvolvimento. 

21. Os Estados podem explorar seus recursos como quiserem, desde que não causem danos a outros. 

22. Os Estados que sofrerem danos dessa forma devem ser indenizados. 

23. Cada país deve estabelecer suas próprias normas. 

24. Deve haver cooperação em questões internacionais. 

25. Organizações internacionais devem ajudar a melhorar o meio ambiente. 

26. Armas de destruição em massa devem ser eliminadas. 

Quadro 1 - Princípios da Declaração de Estocolmo. 
Fonte: PNUMA, 2004. 

Barbieri (2005, p. 21) destaca que, apesar das divergências existentes, a Conferência 

representou “grande avanço nas negociações entre países e pode-se dizer que ela constitui o 

marco fundamental na evolução para a terceira etapa da percepção dos problemas 

relacionados com o binômio desenvolvimento-meio ambiente”.  
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Dentre as várias mudanças provocadas pela Conferência no meio internacional sobre 

as questões ambientais, PNUMA (2004), destaca-se:  

 A criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA);  

 Diversas organizações e governos no mundo inteiro “adotaram instrumentos ou 

dispositivos constitucionais reconhecendo o meio ambiente como um direito 

humano fundamental”;  

 Entre 1971 e 1975 foram aprovadas 31 leis ambientais em âmbito nacional nos 

países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE);  

 O meio ambiente entrou na lista de prioridades das agendas governamentais. 

Antes da Conferência, havia 10 ministérios do meio ambiente em todo o 

mundo. Em 1982, 110 países já tinham algum órgão responsável por esta área. 

Percebe-se então que o evento trouxe grandes avanços e os princípios da Declaração 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente constituíram o primeiro conjunto de 

“soft law” (leis internacionais sem aplicação prática) para questões ambientais internacionais. 

Entretanto, de acordo com Oliveira (2012), a Conferência também sofreu críticas, 

principalmente por que alguns países sentiram-se derrotados no debate ambiental. Segundo a 

autora, os países desenvolvidos foram bastante críticos, tendo em vista os rumos tomados pela 

Conferência com grande apelo ao desenvolvimento dos países periféricos. 

Entretanto, após esse extenso debate, a década seguinte foi marcada por diversos 

problemas ambientais. Pesquisadores britânicos publicaram as medições relativas ao buraco 

na camada de ozônio. Reconheceu-se também que a extinção das espécies ameaçava a 

biodiversidade como componente essencial dos ecossistemas terrestres. E mais, a década de 

1980 foi marcada por desastres ambientais, conforme relata PNUMA (2004, p. 10); 

 

Além das novas descobertas, a década de 1980 também presenciou uma série de 

eventos catastróficos que marcou de forma permanente tanto o meio ambiente 

quanto a compreensão da sua ligação com a condição humana. Em 1984, um 

vazamento de gases letais da fábrica Union Carbide deixou um saldo de 3 mil 

mortos e 20 mil feridos em Bhopal, na Índia (Diamond, 1985). No mesmo ano, mais 

de um milhão de pessoas morreram de fome na Etiópia. Em 1986, o mundo 

presenciou o seu pior desastre nuclear quando um reator da usina nuclear de 

Chernobyl explodiu na Ucrânia, república da União Soviética. O derramamento de 

50 milhões de litros de petróleo no Canal Príncipe William, no Alasca, causado pelo 

petroleiro Exxon Valdez em março de 1989, mostrou que nenhuma área, por mais 
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remota e “intacta” que seja, está a salvo do impacto causado pelas atividades 

humanas. 

  

Ou seja, desenvolvimento e meio ambiente são interdependentes e era necessário que 

essa afirmação fosse compreendida e proporcionasse credibilidade suficiente nos governos, 

setor empresarial, organizações internacionais e sociedade civil (PNUMA, 2004). 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 

2004), outros acordos ambientais foram também importantes para o sucesso ocorrido da 

década de 1970 por governos e outros grupos de interesse, principalmente em áreas como a 

conservação da fauna e da flora silvestres. Dentre os acordos, é possível citar: em 1971 

aconteceu a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente 

como habitat de aves aquáticas (Ramsar); no ano de 1972, a Convenção sobre a Proteção do 

Patrimônio Mundial Cultural e Natural (Patrimônio Mundial); em 1973, ocorreu a Convenção 

sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de 

Extinção (CITES) e; em 1979 foi o momento da Convenção sobre a Conservação das 

Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS). 

Mas, se na década de 1970 o evento marcante foi a Conferência de Estocolmo, a 

década de 1980 foi marcada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como Comissão Brundtland, tendo em vista que os presidentes 

desta comissão eram GroHarlemBrundtland e MansourKhalid. A Comissão foi criada em 

1983, por decisão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para 

realizar audiências ao redor do mundo e produzir um relatório formal com suas conclusões 

(BARBIERI, 2005; BRÜSEKE, 1994; PNUMA, 2004). 

Para elaboração do relatório, foram realizadas reuniões públicas em regiões 

desenvolvidas e em desenvolvimento, possibilitando que diferentes grupos pudessem 

expressar suas conclusões a respeito de temas como agricultura, água e energia, dentre outros 

(PNUMA, 2004). O relatório final da comissão, intitulado “Nosso Futuro Comum” possui 

uma visão bastante complexa das causas dos problemas sociais econômicos e ecológicos da 

sociedade mundial, conforme Brüseke (1994, p. 31) destaca: 

 

O relatório parte de uma visão complexa das causas dos problemas sócio-

econômicos e ecológicos da sociedade global. Ele sublinha a interligação entre 

economia, tecnologia, sociedade e política e chama também atenção para uma nova 
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postura ética, caracterizada pela responsabilidade tanto entre as gerações quanto 

entre os membros contemporâneos da sociedade atual. 

 

O Relatório Brundtland definiu o desenvolvimento sustentável como sendo o 

desenvolvimento “que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p. 46). Essa 

tem sido a definição mais aceita e utilizada no meio ambiental. No documento final da 

comissão foram enfatizados problemas ambientais tais como o aquecimento global, a 

destruição da camada de ozônio, desertos avançando sobre terras cultiváveis, dentre outros.  

A comissão fez várias recomendações visando à conservação e utilização dos recursos 

naturais, dentre os quais se podem citar: limitação do crescimento populacional; garantia da 

alimentação em longo prazo; preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição 

do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que admitem o uso de fontes 

energéticas renováveis e; aumento da produção industrial nos países não industrializados à 

base de tecnologias ecologicamente adaptadas. No plano internacional foram propostas as 

seguintes medidas: órgãos e instituições internacionais de financiamento ao desenvolvimento 

devem adotar a estratégia do desenvolvimento sustentável; proteção aos ecossistemas 

supranacionais como a Antártica, os oceanos, o espaço; guerras devem ser banidas; a ONU 

deve implantar um programa de desenvolvimento sustentável (BRÜSEKE, 1994; OLIVEIRA, 

2012). 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 

2004), houve acordos multilaterais que foram muito importantes na década de 1980, dentre os 

quais devem ser citados: a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), 

de 1982; o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, de 

1987 (implementando a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 

1985); e a Convenção da Basileia para o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e sua Eliminação, de 1989. 

A década de 1990 é marcada pela Conferência “RIO-92”. Em 1989, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas convoca a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) para junho de 1992. Por ter sido realizada no Brasil, 

especificamente na cidade do Rio de Janeiro, a conferência ficou conhecida como RIO-92 e 

foi o maior evento organizado pelas Nações Unidas até aquele momento, reunindo delegações 

de 172 países e 108 Chefes de Estado ou de Governo (OLIVEIRA, 2012). 



 

29 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2004) destaca que a 

RIO-92 produziu, dentre outros, os seguintes resultados: a Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (contendo 27 princípios); a Agenda 21 – um plano de ação para 

o meio ambiente e o desenvolvimento no século XXI; duas grandes convenções internacionais 

– a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB); a Comissão de Desenvolvimento Sustentável 

(CDS); um acordo para negociar uma convenção mundial sobre a desertificação, e; a 

declaração de Princípios para o Manejo Sustentável de Florestas. 

A importância desse evento, devido à sua dimensão internacional, assentou o país 

diante de um comprometimento da maior relevância e foi quando passou a haver uma função 

real diante dos compromissos ambientais ali debatidos. Assim, o Governo Federal do Brasil 

teve que assumir uma postura na esfera internacional. 

Na Conferência, foi editado o Guia Explicativo da Convenção, o qual deixa claro que, 

além das áreas protegidas governamentais, constitui também grande contribuição a 

conservação da biodiversidade, bem como sua proteção e manejo (SALLES, 2006). 

No evento, as nações do mundo decidiram que conservariam o Planeta Terra como um 

ambiente indistintamente habitável no futuro, sendo estabelecida a “Agenda 21”, com 

objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável. Os sistemas sociais, econômicos e 

ambientais deveriam, então, auferir igual importância para que as gerações futuras pudessem 

contar com condições adequadas e recursos suficientes (SALLES, 2006). 

Salles (2006) salienta que, para um melhor entendimento dos resultados e 

consequências da RIO-92, foi apresentado pela ONU o relatório publicado no jornal alemão 

Tageszeitung. O relatório visou avaliar alguns dos temas principais da Agenda 21 – RIO-92, a 

fim de preparar a discussão da “Conferência da Terra” que se realizou 10 anos depois na 

África do Sul. 

A partir desse momento, a ONU avaliou em Nova Iorque o balanço de uma década “a 

mais” ou “a menos” de desenvolvimento sustentável. Entre os resultados da Agenda 21, 

destacam-se itens importantes para a preservação da vida no planeta, como: crescimento 

populacional ou explosão demográfica; emissão de CO² na atmosfera; ameaça por doenças 

sexualmente transmissíveis(DSTs); disparidade de oportunidades à educação entre homens e 

mulheres; pobreza na África; redução da fome no planeta; ONGs mais fortes; escassez e 
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desperdício de água potável; produção e consumo; ajuda financeira para os países em 

desenvolvimento; aumento do consumo e demanda de energia; acréscimo de alunos em escola 

primária; extinção e redução de 75% dos peixes do mar (SALLES, 2006). 

 

 

2.1.2 Unidades de conservação, parques nacionais e seu papel na conservação da 

natureza 

 

 

2.1.2.1 Um breve histórico de Unidades de Conservação no mundo e no Brasil 

 

 

Foi no final da segunda metade do século XIX que a criação de Unidades de 

Conservação (UCs) firmou-se, no mundo e no Brasil, como a mais ampla e difundida 

estratégia de proteção da natureza. O surgimento dessas áreas esteve, em seu início, vinculado 

ao interesse pela preservação de áreas terrestres ou aquáticas detentoras de características 

naturais excepcionais – beleza cênica, grandiosidade, raridade,entre outras. Incluíram-se aí 

iniciativas para proteger exemplares da flora e da fauna, como árvores de grande porte e 

animais com forte apelo estético – baleias, herbívoros da África, o bisão da América do Norte, 

aves diversas (DORST, 1973; NASH, 1982). 

O marco fundador mais reconhecido da moderna política de UCs foi a criação, nos 

Estados Unidos da América (EUA), do Parque Nacional de Yellowstone, em 1872. 

Posteriormente, houve a criação dos parques nacionais na Sequoia, Yosemite, MountRanier e 

Glacier também nos EUA. Após as leis de criação dos parques e do Serviço Nacional de 

Parques dos Estados Unidos, em 1916, foram consolidadas as bases para a criação e o manejo 

de parques nacionais. Baseados na experiência americana, diversos países criaram seus 

parques nacionais: Canadá (1885), Nova Zelândia (1894), Austrália (1898), África do Sul 

(1898), México (1898) e Argentina (1903) (ARAUJO, 2007). 

Do final do século XIX até hoje, os parques nacionais multiplicaram-se por todo o 

planeta e são hoje o tipo mais conhecido e tradicional de espaço natural protegido. No 

entanto, como dito, foram surgindo outras categorias (reservas biológicas, refúgios de vida 

silvestre, florestas nacionais,entre outras), com os mais variados objetivos de preservação e 
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conservação e de controle da exploração dos recursos (NASH, 1982; RUNTE, 1979; 

MCCORMICK, 1992). 

Segundo Nash (1982), houve preocupação com a conservação das nascentes e com 

controle da qualidade da água que eram usadas para o abastecimento público. Essa 

preocupação exigia um tratamentocriterioso ou, ainda, a recuperação de amplas áreas de 

bacias hidrográficas, áreas em que a população das cidades passou, inclusive, a desfrutar 

como opções de lazer, além de utilizá-las como laboratório de pesquisas (NASH, 1982). 

O replantio de uma parte da Floresta da Tijuca, praticamente dentro da cidade do Rio 

de Janeiro, entre 1861 e 1889, aproximadamente, é um exemplo brasileiro desse processo, em 

que a preocupação com a oferta de água para uma grande população urbana gerou a gestão 

especial de uma área que, muitos anos mais tarde, transformou-se em um parque nacional 

(DEAN, 1996; DRUMMOND, 1997). 

 

 

2.1.2.2 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e as categorias 

de UCs 

 

 

A Constituição Brasileira de 1988, em seu art. 225, buscando assegurar o princípio da 

sustentabilidade afirma que: 

 

Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico 

e a coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico: 

I) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 

as entidades dedicadas a pesquisa e manipulação de material genético; 

III) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a pressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

VII) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade (BRASIL, 1988). 



 

32 

 

Buscando regulamentar o artigo citado, foi criada a lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. 

De acordo com o art. 2º, inciso I da referida Lei, unidade de conservação é o 

 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

 

As UCs asseguram o uso sustentável dos recursos naturais às populações tradicionais. 

Além disso, propiciam o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis às 

comunidades que se encontram em seu entorno. No Brasil, existem 310 unidades de 

conservação federais geridas pelo Instituto Chico Mendes (MMA, 2012). 

De acordo com a Lei nº 9985/2000, as unidades de conservação são divididas em 2 

grupos, denominados de Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades do Grupo Proteção Integral tem como objetivo básico a proteção à 

natureza, possuindo regras e normas mais restritivas. Para tanto, é admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais, ou seja, recreação em contato com a natureza, turismo 

ecológico, pesquisa científica, dentre outros, que não envolva o consumo, coleta ou dano. 

Quanto às Unidades de Uso Sustentável, estes objetivam compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Neste grupo, são 

permitidas atividades de coleta e uso dos recursos naturais, desde que praticadas de forma que 

preserve os recursos ambientais renováveis (MMA, 2012; SALLES, 2006). 

Os 2 grupos são subdivididos em categorias, que possuem características individuais. 

O grupo de Unidades de Proteção Integral possui 5 categorias, quais sejam: Estação 

Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural, e; Refúgio de Vida 

Silvestre (BRASIL, 2000). 
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A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 

pesquisas científicas. Dentre suas principais características, destacam-se a posse e o domínio 

públicos; a proibição de visitação pública, salvo quando com objetivo educacional, e; a 

dependência de autorização prévia de autoridade competente para a realização de pesquisa 

(BRASIL, 2000). De acordo com o MMA (2012), atualmente, existem 31 unidades no Brasil, 

perfazendo uma área de aproximadamente 69.257 km². 

A Reserva Biológica busca a preservação integral da biota e demais atributos naturais. 

Recupera ecossistemas alterados, a fim de preservar o equilíbrio natural, a diversidade 

biológica e os processos biológicos naturais. Para que seus objetivos sejam alcançados, é 

proibida a visitação pública, salvo com objetivo educacional. A pesquisa científica depende 

de autorização prévia do órgão gestor da unidade de conservação. É importante salientar que a 

posse e o domínio são públicos (BRASIL, 2000). Segundo informações do MMA (2012), 

existem 29 reservas biológicas em todo o Brasil, ocupando uma área de 38.689 km². 

Quanto aos Parques Nacionais, estes buscam a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cênica. O Brasil possui 67 parques, perfazendo uma 

área de 252.053 km². Nesta categoria de Unidade de Conservação (UC) é permitida a 

realização de pesquisa científica, atividades educacionais e turismo ecológico. Entretanto, a 

visitação pública está sujeita a normas estabelecidas no plano de manejo da unidade. A posse 

e o domínio também são públicos (BRASIL, 2000; MMA, 2012). 

Podendo ter a posse e domínio públicos ou privados, os Monumentos Naturais buscam 

a preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. A visitação 

pública a esta categoria de UC também está sujeita a normas estabelecidas no plano de 

manejo da unidade. Atualmente, existem 3 monumentos naturais no Brasil, os quais ocupam, 

juntos, 443 km² (MMA, 2012). 

O Brasil possui 7 Refúgios de Vida Silvestre, os quais ocupam uma área aproximada 

de 2.019 km². Este tipo de UC busca a proteção de ambientes naturais, assegurando condições 

para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 

residente ou migratória. Também pode ter posse e domínio públicos ou privados. A visitação 

pública a esta UC está sujeita a normas estabelecidas no plano de manejo da unidade e a 

realização de pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão gestor da unidade 

(BRASIL, 2000; MMA, 2012). 
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O grupo de Unidades de Uso Sustentável possui 7 categorias assim denominadas: Área 

de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva 

Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e; Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (BRASIL, 2000). 

A Área de Proteção Ambiental objetiva proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Dentre suas 

principais características, tem-se que: o mesmo possui certo grau de ocupação humana; a 

posse e domínio podem ser públicos ou privados, e; a realização de pesquisa e visitação 

pública está sujeita as condições estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Se privada, serão 

estabelecidas pelo proprietário. Atualmente, existem 32 unidades em todo o Brasil que, 

juntos, medem 100.144 km² (BRASIL, 2000; MMA, 2012). 

A Área de Relevante Interesse Ecológico busca manter os ecossistemas naturais de 

importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas. A posse e domínio 

desta UC podem ser públicos ou privados. Sua principal característica é a de que possui pouca 

ou nenhuma ocupação humana. É importante destacar que esta UC abriga exemplares raros da 

biota regional. O Brasil possui 16 UCs desta categoria, perfazendo uma área de 446 km² 

(BRASIL, 2000; MMA, 2012). 

No que se refere à Floresta Nacional, seu objetivo é o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica. Esta UC é de posse e domínio público. Nela, é 

admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua criação. Tem 

visitação pública permitida, desde que sujeita a normas estabelecidas no manejo da unidade. 

Nesta unidade, a pesquisa é permitida e incentivada, sujeita à prévia autorização do órgão 

gestor. Há 65 florestas nacionais em todo o Brasil, ocupando uma área aproximada de 

163.800 km² (BRASIL, 2000; MMA, 2012). 

Cabe à Reserva Extrativista proteger os meios de vida e a cultura, além de assegurar o 

uso sustentável dos recursos naturais. Também tem posse e domínio público. Sua principal 

característica é o uso concedido às populações extrativistas tradicionais. A visitação pública é 

permitida, desde que compatível com os interesses locais, e de acordo com o plano de manejo. 

Quanto à pesquisa, ela é permitida e incentivada, sujeita a previa autorização do órgão gestor. 

Com 59 unidades em todo o Brasil, ocupa uma área aproximada de 122.717 km² (BRASIL, 

2000; MMA, 2012). 



 

35 

A Reserva de Fauna busca realizar estudos científicos sobre o manejo econômico 

sustentável de recursos faunísticos. Nesta categoria de UC, a visitação pública é permitida, 

desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o plano de manejo da unidade. 

A posse e domínio são públicos. Importante salientar que a Lei 9985/2000 destaca a proibição 

ao exercício da caça (BRASIL, 2000). De acordo com MMA (2012), não há, no Brasil, 

nenhuma unidade desta categoria de UC. 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem o objetivo de preservar a natureza, 

assegurar as condições necessárias para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade 

de vida e a exploração dos recursos naturais das populações tradicionais. Busca, ainda, 

valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 

desenvolvido por estas populações. Nesta UC, a visitação pública é permitida e incentivada, 

desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o plano de manejo. Da mesma 

forma, a pesquisa é também permitida e incentivada, sujeita à prévia autorização do órgão 

gestor. Atualmente, existe somente 1 unidade, a qual apresenta uma área de 644 km² 

(BRASIL, 2000; MMA, 2012). 

Por último, a Reserva Particular do Patrimônio Natural busca conservar a diversidade 

biológica. Nesta UC, a posse e domínio são privados e é permitida a pesquisa científica e a 

visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais (BRASIL, 2000).  

 

 

2.1.2.3 Os Parques Nacionais no Brasil 

 

 

No Brasil, os Parques Nacionais pertencem ao grupo de Proteção Integral e é a mais 

popular e antiga categoria de Unidades de Conservação. Seu objetivo, segundo a legislação 

brasileira, é preservar ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas, realização de atividades educacionais e de 

interpretação ambiental, recreação e turismo ecológico, por meio do contato com a natureza. 

O manejo dos parques, feito pelo Instituto Chico Mendes, leva em consideração a preservação 

dos ecossistemas naturais, a pesquisa científica, a educação, a recreação e o turismo. O regime 

de visitação pública é definido no Plano de Manejo da respectiva unidade  (BRASIL,2000; 

MMA, 2012). 
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Os Parques Nacionais possuem área destinada à preservação dos ecossistemas naturais 

e sítios de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita uma maior interação entre o 

visitante e a natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e 

de interpretação ambiental, além de permitir a realização de pesquisas científicas (MMA, 

2012). 

No Brasil, a primeira proposta registrada de criação de parques nacionais foi na 

segunda metade do século XIX. Em 1876, o engenheiro André Rebouças sugeriu a criação de 

parques nacionais na Ilha do Bananal, situado no rio Araguaia, e outro em Sete Quedas, rio 

Paraná. Décadas depois, foram de fato criados parques nacionais nesses dois locais – o Parque 

Nacional do Araguaia, em 1959, e o Parque Nacional de Sete Quedas, em 1961 – embora este 

último tenha sido destruído, em 1980, para dar lugar ao lago da barragem da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu (DEAN, 1996; PÁDUA, 2002). 

Os primeiros parques nacionais brasileiros surgiram apenas na década de 1930, 60 

anos depois das propostas de Rebouças. Em 1937 foi criado o primeiro Parque Nacional no 

Brasil (Parque Nacional de Itatiaia) no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de incentivar 

a pesquisa científica, além de oferecer lazer às populações urbanas. Posteriormente, em 1939, 

foram criados os Parques Nacionais de Iguaçu em Foz do Iguaçu no estado do Paraná, e da 

Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro. No entanto, o primeiro parque criado no Brasil com o 

objetivo explícito de proteção da natureza teve caráter estadual: o Parque Estadual da Cidade, 

atualmente, Parque Estadual da Capital, criado em 10 de fevereiro de 1896, pelo Decreto 335, 

na cidade de São Paulo (PÁDUA, 1997). 

Vale mencionar a criação de duas outras unidades anteriores a 1937, pois elas mostram 

que no Brasil também ocorreu a tendência ao desdobramento de tipos de UCs. Ambas 

ganharam o nome de estações biológicas. Elas nasceram por iniciativa de dois cientistas 

envolvidos, em fins do século XIX e princípios do XX, com o estudo e a proteção da natureza 

brasileira. O botânico sueco radicado no Brasil, Alberto Loefgren (1854-1918), conseguiu que 

fosse estabelecida, em terras adquiridas pelo governo federal a seu conselho, uma “estação 

biológica” situada na localidade de Itatiaia, área onde, em 1937, foi criado o parque de 

Itatiaia. O local era desde antes e continuou a ser palco de numerosas expedições científicas, 

das quais participavam cientistas brasileiros (do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro) e estrangeiros. Já o alemão Herman Von Ihering (1850-

1930), outro estudioso estrangeiro da natureza brasileira, estabeleceu, com recursos próprios, 
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a Estação Biológica do Alto da Serra, situada na crista da Serra do Mar, acima de Cubatão, e a 

doou, em 1909, ao Museu Paulista, do governo do estado de São Paulo. A área foi também 

objeto de visitação e de trabalhos científicos de brasileiros e estrangeiros (DEAN, 1996; 

FRANCO; DRUMMOND, 2009). 

O Código Florestal de 1965 conceituou os parques nacionais como sendo áreas criadas 

para proteger atributos excepcionais da natureza, “conciliando a proteção integral da flora, da 

fauna e das belezas naturais com utilização para objetivos educacionais, recreativos e 

científicos”. Nessa época existiam 15 parques nacionais e quatro reservas biológicas 

(DIEGUES, 2008, p. 117). 

Atualmente, existem 67 parques nacionais no Brasil, sendo que 01 encontra-se no 

estado de Sergipe. Situado no Agreste Sergipano, o Parque Nacional da Serra de Itabaiana foi 

criado em 15 de junho de 2005 através da portaria nº. 84.017, o qual passou da condição de 

Estação Ecológica para Parque Nacional. Localizado entre os municípios de Areia Branca, 

Campo do Brito, Itabaiana, Itaporanga d'Ajuda e Laranjeiras, no estado de Sergipe, apresenta 

uma área de aproximadamente 7.966 hectares, onde abriga espécies de fauna e flora muito 

importantes para a biodiversidade brasileira e caracteriza-se por uma unidade de conservação 

de proteção integral, cujo objetivo, segundo afirma o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), através da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, é a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico 

(BRASIL, 2000). 

 

 

2.2 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA 

 

 

2.2.1 A atividade turística e sua evolução 

 

 

O turismo é uma atividade econômica que está se consolidando como importante vetor 

de desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, caracterizando-se por um 
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crescimento espetacular. Segundo a OMT, no período de 1975 a 2000, o turismo teve um 

crescimento médio de 4,6% ao ano, enquanto o crescimento econômico mundial médio, 

medido pelo PIB, foi de 3,5% ao ano. No período de 2000 a 2011, os deslocamentos 

internacionais de turistas passaram de 689 a 996 milhões por ano, sendo que no ano de 2012 

mais de um bilhão de turistas cruzaram fronteiras internacionais (MTUR, 2013).  

As Estatísticas Básicas do Turismo (MTUR, 2013) mostram que, em 1995 o Brasil 

tinha recebido 1.991.416 turistas oriundos de outros países. No ano de 2012, recebeu 

5.676.843 turistas, o que sugere o potencial brasileiro para o desenvolvimento do setor. 

A atividade turística gera diversas necessidades (transporte, hospedagem, 

equipamentos, vestiário, dentre outras), as quais provocam o surgimento de negócios que vão 

de pequenas empresas familiares até grandes multinacionais. Dessa forma, o turismo afeta, 

direta ou indiretamente, diversos setores da economia, sendo bastante importante para o 

desenvolvimento, pois provoca a geração de grande número de empregos (DIAS, 2003). 

No entanto, para que esses benefícios ocorram de forma sustentável, o turismo deve 

ser baseado numa gestão responsável, que busque o equilíbrio entre os aspectos ambientais, 

econômicos e socioculturais. Sem isso, a atividade torna-se vulnerável e suscetível aos 

problemas de degradação, massificação e fragmentação que, em última instância, significam a 

sua autodestruição (BRASIL, 2011). 

No turismo alternativo predominam as atividades que buscam maior contato com a 

natureza, como agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, canoagem, montanhismo, 

turismo rural, dentre outros (DIAS, 2003). 

 

 

2.2.2 Turismo em Unidades de Conservação 

 

 

Com uma área de 8,5 milhões de km², o Brasil ocupa quase a metade do território sul 

americano, abarcando diversas zonas climáticas, a exemplo do trópico úmido no norte, o 

semiárido nordestino e áreas temperadas no sul. Obviamente, as variações ecológicas ocorrem 

em virtude das constantes alterações climáticas, onde diferentes biomas são formados: a 

Floresta Amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, os campos dos Pampas e a floresta 
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tropical pluvial da Mata Atlântica. Esses diferentes e grandes biomas existentes no Brasil 

refletem sua fauna e flora bastante rica, colocando o país em destaque como o que detém a 

maior biodiversidade do mundo (MMA, 2013). 

Entretanto, diversos ecossistemas brasileiros ficaram sujeitos à exploração em massa, 

provocando destruição, com o desaparecimento de espécies, além de outras em ameaças de 

extinção. Um exemplo é o caso da Mata Atlântica, a qual possui um dos ecossistemas mais 

ricos do mundo, mas que possui grande número de espécies ameaçadas de extinção, além da 

grande devastação ocasionada pelo amplo número de queimadas na região (DIAS, 2003). 

Ademais, é importante destacar que no final dos anos 1980 e início dos 1990, em 

virtude de uma maior utilização dos meios de transportes, houve uma mudança significativa 

na forma de vida do homem brasileiro das grandes cidades, provocando uma busca de maior 

contato com o ambiente rural, que se traduziu no aumento de deslocamentos nos finais de 

semana e feriados para sítios, chácaras, fazendas e outros destinos diferentes do seu cotidiano 

(DIAS, 2003). 

Por este motivo, objetivando proteger o conjunto de ecossistemas do Brasil, uma das 

medidas tomadas pelo governo brasileiro foi a criação de um sistema de áreas naturais 

protegidas. Como já comentado em seções anteriores, esse sistema busca garantir a 

conservação da diversidade biológica. O sistema, instituído em lei, prevê a realização de 

turismo nessas áreas, tendo em vista que este pode promover benefícios sociais e econômicos 

nas áreas naturais protegidas, conforme demonstra a OMT/PNUMA (1992), nas seguintes 

formas: 

 Geração de emprego local, de forma direta e indireta (setores auxiliares e de 

gestão); 

 Geração de divisas; 

 Diversificação da economia local, especificamente nas zonas rurais e entorno; 

 Estímulo ao aperfeiçoamento da infraestrutura local; 

 Criação de instalações recreativas para uso da comunidade e dos visitantes. 

 

Nesse sentido, Dias (2003) destaca o grande papel das unidades de conservação para o 

desenvolvimento do turismo nestas áreas. A Lei n° 9985/2000, estabelece os critérios e 
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normas para criação, implantação e gestão de unidades de conservação. O desenvolvimento 

do turismo nessas áreas deve seguir as normas e diretrizes que constam da referida lei que, 

entre seus objetivos, prevê a promoção da atividade turística. Entretanto, estabelece condições 

e exigências para tal prática, assegurando, ainda, a participação da comunidade local na 

gestão do patrimônio, conforme pode ser visto no art. 4º, parágrafos XII e XIII da citada lei: 

 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários a subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente (BRASIL, 2000). 

 

Diante do exposto, tem sido bastante frequente a prática de turismo em unidades de 

conservação. Paralelamente a esse fato, a participação da comunidade tem ganhado 

importância como ator principal na viabilidade dessa atividade. Isso ocorre por que é a 

população que habita no entorno da UC, que conhece o cotidiano e as características do 

ecossistema local. Por este motivo, aproveitando o potencial turístico da UC, pode-se 

vivenciar também a realidade cotidiana de quem vive no entorno dessas unidades. 

A prática do turismo no entorno das UCs permite que a comunidade participe na 

gestão do patrimônio natural e promove a interação com os visitantes. Valoriza o 

conhecimento, preserva a identidade cultural, além de desenvolver social e economicamente 

toda a comunidade. 

O visitante ganha experiência, a partir da oportunidade de conhecer novas culturas e 

vivenciar um modo de vida diferente do seu dia a dia, longe do escritório e das grandes 

cidades. 
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2.2.3 O Turismo de Base Comunitária 

 

 

O Turismo de Base Comunitária (TBC) tem se destacado no meio acadêmico, no setor 

público e na mídia, especialmente na América Latina. Esse fato decorre das inúmeras 

experiências de sucesso acerca da organização deste segmento turístico. 

Na literatura acadêmica encontram-se diversas denominações para essa atividade, 

dentre as quais se tem o chamado turismo comunitário, turismo de base comunitária, turismo 

solidário, de conservação e sustentável, dentre outros. Talvez por este motivo, existam 

diversos conceitos que geram uma falta de consenso acerca deste segmento turístico. De 

acordo com o Silva, Ramiro e Teixeira (2009, p.362), o Turismo de Base Comunitária é a 

“busca da construção de um modelo alternativo de desenvolvimento turístico baseado na 

autogestão, no associativismo/cooperativismo, na valorização da cultura local e, 

principalmente, no protagonismo das comunidades locais, visando à apropriação, por parte 

destas, dos benefícios advindos do desenvolvimento do setor”. 

Diferente do paradigma convencional, o TBC é uma atividade turística em que as 

ofertas de serviços, passeios e entretenimentos estão intrinsecamente ligadas aos valores dos 

autóctones, preferindo o rústico e não o luxo, vinculados a atividades que dizem respeito à 

sustentabilidade socioambiental, priorizando os valores culturais. Nessa atividade, o turismo 

não está apenas voltado ao consumo, mas à troca de experiências, fortalecimento de laços de 

amizades e valorização cultural (CORIOLANO, 2009). 

Neste segmento turístico, a atividade é desenvolvida pelos “próprios moradores de um 

lugar que passam a ser os articuladores e os construtores da cadeia produtiva”, de forma que a 

renda e o lucro ficam na própria comunidade, melhorando, assim, a qualidade de vida local. 

Apesar dessa especificidade, essa atividade não se diferencia das modalidades convencionais 

ao utilizar serviços de hospedagem e alimentação, promovendo a integração da vivência 

(CORIOLANO, 2003, p.41). 

Desse modo, Coriolano (2009, p. 282) define o turismo comunitário como “aquele em 

que as comunidades de forma associativa organizam arranjos produtivos locais, possuindo o 

controle efetivo das terras e das atividades econômicas associadas à exploração do turismo”. 

De acordo com o autor, o visitante é levado a interagir com o lugar e com os autóctones, 

sejam eles pescadores, indígenas, quilombolas, dentre outros. 
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No TBC, o controle produtivo da atividade é feito de forma integrada e participativa, 

exercida pela população local, desde o planejamento até o desenvolvimento e gestão dos 

arranjos produtivos (CORIOLANO, 2009). É baseado na autogestão, no 

associativismo/cooperativismo, na valorização da cultura local e, principalmente, no 

protagonismo das comunidades locais (SILVA; RAMIRO; TEIXEIRA, 2009). 

A importância social do TBC é destacada por Turisol (2010) quando afirma a 

existência de práticas democráticas e solidárias no trabalho e na distribuição dos benefícios 

que são gerados com a prestação de serviços buscando o encontro cultural com os visitantes. 

De forma complementar, Turisol (2010) define o TBC como aquele no qual as 

populações locais possuem o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento e gestão, e está 

baseado na gestão comunitária ou familiar das infraestruturas e serviços turísticos, no respeito 

ao meio ambiente, na valorização da cultura local e na economia solidária. Para 

Sampaio,Henriqueze Mansur(2011) é uma atividade que se apresenta como estratégia de 

sobrevivência, de conservação dos modos de vida, troca de experiências, preservação do meio 

ambiente, além de se valer do consumo solidário de bens e serviços. 

O contato direto dos visitantes com o meio natural e cultural é a principal 

característica do turismo de base comunitária (SANSOLO; BURSZTYN, 2009). Vale dizer 

que a distinção para o turismo convencional é a dimensão humana e cultural, que tem como 

objetivo incentivar a comunicação e encontros interculturais entre visitantes e residentes, 

buscando conhecer e aprender com os modos de vida das comunidades (MALDONADO, 

2009). 

Outra característica bastante importante no TBC é a dominialidade. De acordo com 

Fabrino (2013, p. 164) é fundamental que a comunidade local possua o controle efetivo das 

atividades relacionadas ao turismo. Segundo a autora, não há TBC sem a dominialidade, pois 

é dele que “decorre a criação de uma reserva de mercado em favor da comunidade e o 

desenvolvimento/fortalecimento de uma cadeia produtiva do turismo”. 

Silva, Ramiro e Teixeira (2009) destacam, ainda, os princípios que orientam o TBC: 

economia solidária, associativismo, valorização da cultura local e participação da comunidade 

local.  Além destes, Coriolano (2009) relaciona outros princípios, relacionados abaixo: 

a) Princípio das necessidades sentidas: as iniciativas de trabalho nas comunidades 

devem partir das necessidades sentidas pela população; 
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b) Princípio da participação: envolvimento profundo da população residente; 

c) Princípio da cooperação: buscar parcerias com setores públicos e privados; 

d) Princípio da autosustentação: os processos de transformações econômicas e sociais 

precisam ser susceptíveis de gestão, manutenção e controle comunitários, mediante 

mecanismos que previnam os efeitos perversos de possíveis alterações provocadas 

por interesses externos; 

e) Princípio da universalidade: o sucesso é devido à população na sua totalidade, e não 

apenas a pequenos grupos. 

 

De modo geral, o TBC é caracterizado pela participação da comunidade no processo 

de desenvolvimento da atividade turística, contribuindo para a valorização da identidade local 

e preservação do território nos aspectos econômico, ambiental, cultural e social. 

 

 

2.2.4 Estado da arte 

 

 

Esta seção demonstra alguns estudos realizados sobre a temática de Turismo 

Comunitário. A partir deste levantamento é possível perceber a importância que o tema vem 

ganhando no universo científico. Todas demonstram o papel fundamental desse segmento 

turístico para o desenvolvimento local, além da grande contribuição para a preservação 

ambiental. As pesquisas arroladas a seguir demonstram os sucessos, as dificuldades e anseios 

pelas quais passam a comunidade que participa diretamente da atividade turística. Entretanto, 

o objetivo foi somente demonstrar e indicar pesquisas semelhantes acerca do tema deste 

estudo. 

Buscando verificar a viabilidade de elaboração de um circuito alternativo de turismo 

em Foz do Iguaçu, Pires et al. (2011) utilizou-se da pesquisa ação.  Esta teve como foco a 

criação de um circuito de turismo rural em pequenas propriedades rurais, sob a orientação da 

Universidade Federal do Paraná – ITCP/UFPR e da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – INDIOS/UNIOESTE, Projeto Rede Solidária Agroecológica – RESA e a 

organização não governamental Instituto de Desenvolvimento de Estudos Interdisciplinares, 

Ambientais e Sustentáveis – IDEIAS, com o apoio do Ministério do Turismo –MTur e da 

Secretaria Municipal de Turismo do município de Foz – SMTU. A pesquisa mostra todas as 

etapas e dificuldades pelas quais os empreendedores passaram até a devida implantação do 
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circuito intitulado “Circuito Iguaçu de Turismo Rural – CITUR”. De acordo com os autores, 

as ações do projeto tem se desenrolado de forma satisfatória, principalmente devido à 

integração da rede de trabalho, formada por ITCP/UFPR, INDIOS/UNIOESTE, IDEIAS, 

ITEPA, VEMSER, CITUR, MTur, FINEP e SMTU, e à disposição e entusiasmo da 

comunidade. 

A partir da experiência de Turismo de Base Comunitária da parte sudoeste da 

Microbacia do Rio Sagrado, a qual é composta pelas comunidades rurais de Rio Sagrado de 

Cima, Canhembora, Brejumirim e Candonga, localizadas em Morretes (PR), Zamignan e 

Sampaio (2010)desenvolveram um estudo com o objetivo de identificar o perfil e a percepção 

dos visitantes na localidade, analisando a contribuição do Turismo de Base Comunitária na 

conservação da sociobiodiversidade local. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação 

participativa, utilizando-se também de dados, obtidos em 2009, oriundos da aplicação de 

questionários aos turistas que visitaram a região. Os autores concluíram que, apesar de 

incipiente, a experiência de Turismo Comunitário do Rio Sagrado, foi avaliada pelos 

visitantes com alto nível de satisfação e de qualidade. Além disso, a experiência consolida a 

identidade das comunidades tradicionais, pois possibilita uma maior aproximação entre 

visitante e visitado, havendo o compartilhamento do cotidiano e dos costumes da população 

local. 

Araujo e Gelbcke (2008) realizaram estudo com o objetivo de discutir as perspectivas 

do turismo comunitário sob o contexto da hegemonia da economia capitalista, a qual impõe 

padrões de consumo que reforçam as diferenças sociais e econômicas, diminuem a 

diversidade cultural, dificultam as iniciativas endógenas e se apropriam dos recursos naturais. 

Os autores utilizaram duas experiências em Santa Catarina - os agricultores das encostas da 

Serra Geral e as comunidades de pescadores tradicionais da Lagoa de Ibiraquera. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, fundamentalmente na vivência técnico-científica 

dos autores nas duas experiências citadas. Apesar do relativo sucesso das experiências, os 

autores destacaram os principais entraves e perspectivas do turismo comunitário, dentre os 

quais se podem citar: a necessidade de apoio e cooperação com outros setores sociais; o 

esforço conjunto entre poder público, instituições de ensino e pesquisa e sociedade civil, além 

de uma mudança paradigmática nos níveis da economia, da política, da educação, da ciência e 

da tecnologia, ou seja, uma mudança relativa à sociedade de consumo. 
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Além destes, há no Brasil a Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário – 

Turisol, sendo uma articulação de organizações que desenvolvem projetos de turismo 

solidário e comunitário no país. Através da ação coletiva e do intercâmbio, a rede busca 

fortalecer as iniciativas existentes e fomentar novas experiências, na tentativa de tornar o 

Brasil um país referência no turismo comunitário. Atualmente, a rede é composta por 23 

iniciativas localizadas em 10 estados do Brasil. A título de conhecimento, dentre as 

iniciativas, é relevante destacar a Rede Tucum (composta por 12 comunidades do litoral do 

Ceará), o projeto Silves (Amazonas) e a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia 

(Santa Catarina) (TURISOL, 2010). 

A Rede Tucum é uma articulação de comunidades que se propõe a realizar o turismo 

de base comunitária no Ceará, integrando a perspectiva de fortalecer a relação entre 

sociedade, cultura e natureza, com justiça ambiental. A rede é composta por comunidades 

tradicionais localizadas na Zona Costeira do Ceará, a Associação Mulheres em Movimento 

(AMM), o Alojamento Frei Humberto (MST) e organizações parceiras de apoio institucional. 

A rede é formada por integrantes das populações indígenas, pescadores e agricultores e 

oferecem serviços turísticos de hospedagem, alimentação, trilhas ecologias e passeios pelo 

mar(TURISOL, 2010). 

Criada em 2001, a Rede Tucum reúne hoje treze comunidades litorâneas em diferentes 

municípios. Atualmente, compõem a rede: Tatajuba (município de Camocim), Curral Velho 

(Acaraú), Caetanos de Cima (Amontada), Flecheiras (Trairí), Etnia Tapeba (Caucaia), Etnia 

Índigena Jenipapo-Kanindé (Aquiraz), Batoque (Aquiraz), Prainha do Canto Verde 

(Beberibe), Assentamento Coqueirinho (Fortim), Ponta Grossa (Icapuí), Tremembé (Icapuí), 

Centro de Formação Frei Humberto (MST em Fortaleza) e Associação Mulheres em 

Movimento (Conjunto Palmeiras, Fortaleza)(TURISOL, 2010). 

Duarte (2013) desenvolveu estudo com o objetivo de identificar as principais ações 

que a Rede Tucum realiza para o fortalecimento do turismo de base comunitária no Ceará. 

Para tanto, utilizou-se da abordagem qualitativa e o método documental, através de sites, 

documentos e relatórios da rede. De acordo com a autora, a reprodução do turismo de base 

comunitária sugere grandes desafios, tais como a participação e envolvimento de todos da 

comunidade, bem como a visibilidade das comunidades pelo poder público. 

O projeto "Silves: um projeto de Ecoturismo Comunitário na Amazônia Brasileira", 

está situado no município de Silves, estado do Amazonas. Localiza-se a 300 km a leste de 
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Manaus e o acesso se dá por estrada ou barco. Possui aproximadamente 8 mil habitantes, é  

rica em culturas tradicionais, tem diversos atrativos ambientais e oferece um enorme potencial 

para o desenvolvimento do ecoturismo (BURSZTYN, 2005).  

Executado pela Associação de Silves para Preservação Ambiental e Cultural (ASPAC) 

com apoio técnico do WWF e financiado pelo Governo da Áustria e WWF, o referido projeto 

teve como objetivo viabilizar o primeiro empreendimento comunitário de Ecoturismo da 

Amazônia, com renda utilizada em prol da conservação do sistema de lagos de pesca da 

região e para a melhoria da qualidade de vida dos ribeirinhos que dependem basicamente da 

agricultura e da pesca para sua subsistência (BURSZTYN, 2005). 

A partir desse projeto foi construída a Pousada Comunitária Aldeia dos Ventos, em 

uma área privilegiada cedida pela prefeitura local. Essa pousada foi criada com o objetivo de 

dar sustentabilidade ao projeto. De acordo com Bursztyn (2005), o sucesso do projeto Silves 

representa geração de renda e um desafio de gerenciamento para a Associação e para a 

Cooperativa de prestadores de serviços da pousada (Cooptur). É importante destacar que, 

além dos benefícios citados, parte da renda gerada pelo projeto é destinada a atividades de 

proteção dos lagos da região. 

Guzzatti (2003) desenvolveu um estudo com o objetivo de sistematizar e analisar as 

estratégias utilizadas para a elaboração de um programa de agroturismo no território 

conhecido como “Encostas da Serra Geral Catarinense”, para que este programa possa servir 

de referência para outras localidades com potencial e interesse em desenvolver a atividade. 

Para tanto, a autora voltou-se para uma identificação de conceitos e para a sistematização e a 

análise das estratégias utilizadas para a implantação de um circuito de agroturismo em cinco 

municípios das "encostas da Serra Geral Catarinense”, quais sejam: Rancho Queimado, 

Anitápolis, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna e Gravatal.  

De acordo com a autora, a implantação do programa de agroturismo nas Encostas da 

Serra Geral teve início no final de 1998, quando aconteceram as primeiras articulações para 

uma possível experiência. A participação da Cepagro - Centro de Estudos e Promoção da 

Agricultura de Grupo e da Agreco - Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da 

Serra Geral, ambas ligadas à agricultura familiar, foram fundamentais para o 

desencadeamento do processo. 
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As estratégias adotadas para a implantação do agroturismo na região conhecida como 

“Encostas da Serra Geral” alcançaram seus objetivos, sendo que o circuito encontra-se em 

funcionamento e é considerado referência para projetos desta natureza no Brasil. O sucesso do 

projeto pode ser percebido através da premiação pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

em 2002 (Prêmio Destaque do MDA – categoria: diversificação da economia rural) e pelo 

Prêmio ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2005 (promovido pela 

Organização das Nações Unidas – ONU). Além disso, um marco importante para a associação 

foi a seleção, por parte do Ministério do Turismo, para que a Acolhida na Colônia integrasse o 

grupo dos 10 destinos referência, representando o segmento rural (GUZZATTI, 2003). 

Por outro lado, Fortunato e Silva (2013) também apontam que o turismo comunitário 

pode produzir conflitos internos, principalmente pela falta de homogeneidade acerca do 

turismo a ser desenvolvido pela comunidade. Os autores realizaram um estudo sobre turismo 

comunitário na Prainha do Canto Verde (CE) e, a partir de entrevistas realizadas com atores 

sociais envolvidos na atividade, concluíram que alguns grupos disputam preferências 

diferentes por um determinado modelo de turismo. Para eles, seria um equívoco afirmar que o 

turismo comunitário não acarreta tensões e conflitos internos, sendo necessário pensar nos 

conflitos e nas ambivalências. 

 

 

2.2.5 Experiências visitadas 

 

 

O pesquisador buscou conhecer casos já implantados de turismo de base comunitária 

para obter um embasamento prático e vivenciar a experiência de um turista que visita essa 

prática turística. Para tanto, foram pesquisas realizadas na internet, com o intuito de localizar 

experiências a cerca do tema. Deste modo, foram realizadas duas visitas a empreendimentos 

localizados distante geograficamente. Em Sergipe, encontra-se uma experiência ainda 

incipiente, que se chama Projeto Tainha. Em Foz do Iguaçu, localizado no estado do Paraná, é 

possível encontrar o Circuito de Turismo Rural de Foz do Iguaçu (CITUR). 
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2.2.5.1 Projeto Tainha 

 

 

O Projeto Tainha, localizado na comunidade de Ponta dos Mangues, aproximadamente 

22km da sede do município de Pacatuba/SE foi idealizado por Thatiana Carvalho, bióloga, 

mestre em biotecnologia e graduanda em gestão de turismo. 

Para comemorar um ano do Projeto Tainha, foi criado o “I Festival Maré Lança” na 

comunidade de Ponta dos Mangues, destinado a sensibilizar o grupo no sentido de fortalecer o 

sentimento de pertencimento, no qual se verificou o envolvimento dos moradores em todas as 

atividades do festival, tais como: roda de capoeira, curso de fotografias, xilogravura, 

serigrafia, hospedagem e alimentação. O festival ocorreu nos dias 17 e 18 de agosto de 2013 

(figura 1), e suas atividades foram organizadas da seguinte forma: 

 

 
Figura 1- Divulgação do I Festival Maré Lança. 

Fonte: Projeto Tainha, 2013. 

 

1º dia – Atividades do festival: apresentação do evento em vídeo no interior da igreja; 

exposição fotográfica nas fachadas das casas; concurso do maior cacho de coco; varal de 

xilogravuras exposto na frente da igreja; venda de vestuário com a marca do festival; à noite 
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forró pé de serra para confraternizar comunidade/turistas, acrescentado de um leilão para 

arrecadar fundos para a construção do cemitério. 

2º dia – gincana; corrida de saco; corrida de ovo na colher; pau de sebo; brincadeira de 

roda (figura 2);capoeira; concurso de comida típica; apresentação do Ileriô; corrida de barco e 

forró pé de serra. 

 
Figura 2 - Resgate das brincadeiras de roda infantis – Projeto Tainha – Ponta dos Mangues. 
Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2013. 

 

A partir das atividades, foi possível perceber as vocações da comunidade, bem como 

sua integração, as quais são fundamentais para a atividade turística comunitária. Em virtude 

de o festival ocorrer em dois dias, foi necessário dormir na comunidade, o que foi bastante 

interessante para conhecer a vivência de um turista na região. A hospedagem dos turistas que 

participaram do festival aconteceu nas casas dos moradores do local, como exemplificando 

pela figura 3, dormindo em quartos simples, porém bastante aconchegantes e limpos, sendo 

que alguns visitantes ficaram acampados no quintal. As refeições foram feitas também na 

própria casa.  
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Figura 3 - Residência utilizada como hospedagem – Projeto Tainha – Ponta dos Mangues. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2013. 

 

 

A exposição fotográfica utilizava molduras confeccionadas com taboa por uma artesã 

local. A taboa é uma planta hidrófita típica de brejos, manguezais, várzeas e outros espelhos 

de águas. Mede cerca de dois metros e na época de reprodução apresenta espigas da cor café, 

contendo milhões de sementes que se espalham pelo vento. No que se refere ao Ileriô, é 

importante informar que se trata de um grupo folclórico formado por cerca de 40 pessoas do 

município de Pirambu/SE e região, entre pescadores, aposentados, estudantes e beneficiadoras 

de camarão, com idades variando entre os 12 e os 80 anos. O Ileriô apresenta danças e 

cantigas regionais, como coco e quadrilha, preservando assim o patrimônio imaterial de 

Pirambu. Também fala das tartarugas marinhas no seu repertório, tornando-se um importante 

difusor da mensagem conservacionista do Projeto Tamar – Projeto Tartarugas Marinhas, 

através da música e da dança. 

 

 

2.2.5.2 CITUR – Circuito de Turismo Rural de Foz do Iguaçu 

 

 

O Circuito foi criado em 2008 através do Projeto Rede Solidária Agroecológica - 

RESA, fortalecido em 2009 com o Projeto Turismo e Economia Solidária no Paraná – Etur, 

orientado pelo ITCP/UFPR e desenvolvido em parceria com a Incubadora de Direitos 
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Institucionais e Organizações Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

INDIOS/UNIOESTE e a ONG Instituto de Desenvolvimento de Estudos Interdisciplinares, 

Ambientais e Sustentáveis – IDEIAS, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo de Foz 

do Iguaçu – SMTU e do Ministério do Turismo – MTur através da Financiadora de Estudos e 

Projetos - FINEP. Desde então, o grupo trabalha com ferramentas de construção coletiva 

como a pesquisa ação, diagnóstico participativo e reuniões periódicas, além de oficinas e 

participação em eventos. Todo um processo que gerou como resultado principal o 

reconhecimento do grupo e fortalecimento da identidade. 

O CITUR – Circuito de Turismo Rural de Foz do Iguaçu, localizado na cidade de Foz 

do Iguaçu, no estado do Paraná,é composto por 03 unidades familiares produtivas: o Recanto 

das Artes, Berlanda Colonial e Recanto da Paz, tendo como trabalhos principais a produção 

agroecológica de alimentos, a transformação de produtos em agroindústria, os artesanatos em 

madeira e fibras naturais e serviços turísticos.  

O Recanto das Artes é uma pequena propriedade rural com área de quatro hectares (4 

ha), situada na comunidade do Lote Grande, onde o casal Dario e Enelivive e trabalha com 

artesanatos em fibras de bananeira e móveis rústicos com madeira reaproveitada, 

incorporando também algumas peças antigas como rodas de carroça, polias e barris. O casal 

se dedica a essa atividade a cerca de 8 anos, tendo produzido aproximadamente 1.200 peças 

únicas, tornando esse trabalho a principal fonte de renda da família. 

Na propriedade é possível visitar a oficina do casal, fazer uma trilha contemplativa em 

uma área de floresta nativa, adquirir peças de artesanato, e principalmente, desfrutar da 

hospitalidade do casal numa boa prosa acompanhada de chimarrão ou um belo café 

campesino. 

A Berlanda Colonial é um sítio localizado na comunidade Arroio Dourado que conta 

com uma infraestrutura de uma agroindústria em operação, onde são produzidos bolachas, 

doces, pães, conservas, compotas, licores e massas em geral. 

Quanto aos serviços, é oferecido aos visitantes um delicioso café campesino e uma 

trilha com aproximadamente 2 horas pela mata preservada, sempre acompanhado dos 

proprietários/guias, para apreciar a beleza da fauna e flora local e os produtos podem ser 

adquiridos no local ou sob encomenda. 
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O Recanto da Paz é um sítio agroecológico com 19,7 hectares, situado na comunidade 

Sanga Funda, focado na produção agrícola de alimentos saudáveis. Foi adquirido no ano de 

1975 e desde lá, vem se adaptando para esse tipo de produção que concilia o respeito ao meio 

ambiente. 

 Em 1994, oidealizador e proprietário Joaquim Hercílio de Jesus, que possui 62 anos, 

iniciou um trabalho pioneiro na recepção de visitantes no recinto e atualmente trabalha com 

serviços de pesque e pague, contemplação da natureza e do canto de pássaros nativos, espaço 

para piquenique e churrasco, hidromassagem natural, terapia com argila (figura 4), trilhas, 

caminhadas e passeio de charrete, almoço rural com produtos do próprio sítio, hospedagem 

domiciliar e em pousada, e a possibilidade de vivenciar o autentico cotidiano de uma família 

tradicionalmente agricultora, como se observa na figura 5 a colheita da mandioca. 

Frequentemente tem recebido visitas de estudantes, pesquisadores e pessoas das mais diversas 

áreas. Apesar das dificuldades, Joaquim enfatiza que: 

 

Esse trabalho a gente faz com muita alegria, às vezes um pouco constrangido, 

porque nós temos acesso difícil a nossa propriedade, muitas vezes as nossas 

autoridades não nos dão o necessário possível, o mínimo que eles dariam seria o 

acesso digno de chegar e sair da propriedade (Joaquim, proprietário Recanto da Paz, 

2013). 

 

 
Figura 4 - Argiloterapia no Recanto da Paz – Foz do Iguaçu/PR. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 

nov./2013.Fotografado porElias de Jesus.  
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O CITUR objetiva o reconhecimento público da importância de suas atividades 

produtivas executadas por meio da oferta turística em seus espaços de vivência. A prática de 

suas atividades individuais e coletivas efetiva-se nas periferias rurais do município de Foz do 

Iguaçu, oferecendo alimentos seguros para os visitantes nos momentos de recepção em seus 

espaços e roteiros coletivos e também para a população local e regional nas feiras e eventos 

onde participam. 

 

 
Figura 5 - Colheita da mandioca no Recanto da Paz – Foz do Iguaçu/PR. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 

nov./2013.Fotografado porElias de Jesus. 

 

As visitas individuais às propriedades são reguladas pelas datas e horários 

disponibilizados por cada uma delas. Já o agendamento de visitas em grupos, visitas técnicas, 

hospedagem ou eventos especiais pode ser feito por telefone, contato por e-mail ou 

formulário. Para subsidiar esta pesquisa, foi uma experiência única visitar todas as 

propriedades do CITUR, porém, tendo o Recanto da Paz como foco basilar desta pesquisa. 

Foi na segunda metade da década de 1990 que foi “plantada” essa semente. Percebendo a 
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necessidade em diversificar a propriedade de 19,7 hectares, Joaquim começou a realizar este 

sonho. Em entrevista realizada com o proprietário, ele destaca:  

 

Eu sou um dos teimosos que não desiste. Nunca desisto. Eu sempre vou em busca de 

sonhos e objetivos saudáveis, né? Então esse turismo de base comunitária surgiu 

quando eu percebi que a propriedade não podia ficar plantando soja, milho e fazendo 

só uma ou duas safras por ano (Joaquim, proprietário Recanto da Paz, 2013). 

 

Os donos das propriedades que compõem o CITUR periodicamente participam de 

reuniões que visam discutir as possibilidades e desafios, a situação que cada um se encontra, 

além de traçar estratégias. Questionado sobre essas reuniões do CITUR, ele diz: 

 

Geralmente a gente já deixa pautado qual seria os assuntos a serem tratados na 

próxima reunião. Mas vamos lá, cada um tem o seu instrumento, toca uma música, 

canta, e temos alimentos também. Aquele que recebe, ele vai preparar o alimento. 

Vai preparar o alimento do jeito que ele quer, típico, diferente, surpresa. Então isso é 

muito bom. Além de que a gente vai abrir a propriedade, receber as pessoas na 

propriedade, o convívio familiar, onde a família se encontra pra cantar, pra [...] Isso 

é saudável demais, sabe? (Joaquim, proprietário Recanto da Paz, 2013). 

 

O Recanto da Paz tem uma capacidade de carga de aproximadamente 25 pessoas 

diariamente, o que possibilita aos visitantes terem uma atenção toda especial. Joaquim destaca 

que:  

 

Nós temos que trabalhar com menos pessoas e atender melhor as pessoas, porque o 

nosso melhor produto é o nosso bom atendimento, a nossa cortesia, a nossa 

simplicidade, o que nós temos no campo (Joaquim, proprietário Recanto da Paz, 

2013). 

 

Essas experiências demonstram a importância que o Turismo de Base Comunitária 

possui para as comunidades, os visitantes e a localidade em que se encontra. Provoca geração 

de emprego e renda, aumenta as possibilidades econômicas da região, promove o bem estar da 

região e dos integrantes da comunidade, além de oferecer a oportunidade dos visitantes 

vivenciarem a realidade de um ambiente rural. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresenta o enfoque metodológico adotado nesta pesquisa, especificando 

o tipo de pesquisa, método e instrumentos que foram utilizados na coleta das informações, 

além da operacionalização das variáveis. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Neuman (1997) destaca que há três grupos que retratam as finalidades de uma 

pesquisa: exploratórios, descritivos e explanatórios. A pesquisa é exploratória quando o 

investigador pretende explorar algo que é novo ou quando os investigadores exploraram 

pouco acerca do assunto. A descritiva tem o objetivo de retratar com detalhes determinada 

situação, fato social ou relacionamento. Neste tipo de pesquisa, o pesquisador já possui um 

assunto bem definido e leva a pesquisa a detalhá-lo. E, finalmente, na pesquisa explanatória, 

depois de conhecer e de descrever a pesquisa, é o momento de conhecer as causas e razões 

respondendo a porquês? O objetivo é definir a razão pela qual algo ocorre (NEUMAN, 1997). 

Em função de seus objetivos, esta pesquisa é caracterizada como exploratória, pois 

aborda um tema até então pouco estudado. É também descritiva, tendo em vista aumentar o 

nível de conhecimento sobre o turismo de base comunitária, ou turismo rural, como também é 

chamado de explanatório, buscando identificar o seu perfil e analisar as práticas adotadas, 

verificando sua contribuição para o desenvolvimento sustentável da região estudada. 

A pesquisa qualitativa “envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares 

e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos” (GODOY, 1995, p.58). O autor expõe ainda as 

características básicas da pesquisa qualitativa: a) tem o ambiente natural como fonte direta de 

dados e o pesquisador como instrumento fundamental; b) é descritiva; c) tem como 

preocupação essencial do investigador o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida; 

d) os pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados. 
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Verifica-se, então, que a abordagem mais adequada ao objetivo desta pesquisa é de 

ordem qualitativa.  A adoção dessa abordagem possibilita a compreensão da realidade, pois 

foi realizada em um ambiente natural (comunidade Serra, Bom Jardim e Rio das Pedras, 

localizadas no entorno do PARNASI Serra de Itabaiana), sendo verificada, também, a 

compreensão e participação das comunidades durante o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

3.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2008), questões de pesquisa refletem indagações 

que deverão ser respondidas a partir de um questionário contendo um conjunto de perguntas 

específicas. Assim, com base no objetivo deste trabalho, foram formuladas as seguintes 

questões de pesquisa: 

 Quais os atrativos existentes nas comunidades que podem ensejar potencial 

turístico? 

 Essas comunidades dispõem de equipamentos e serviços para receber os 

visitantes? 

 Como a comunidade compreende uma possível implantação de um projeto de 

turismo de base comunitária? 

 

 

 

3.3 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi realizada nas comunidades de Bom Jardim, Serra e Rio das Pedras, 

localizadas no entorno do Parque Nacional Serra de Itabaiana, conforme mostrado na figura 6. 

O referido Parque Nacional foi criado por meio de Decreto Presidencial, em 15 de 

junho de 2005 e possui uma área de 7.966 hectares. Compreende as Serras de Itabaiana, 

Comprida e do Cajueiro e está localizado a 46 km de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, 

abrangendo os municípios de Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, Itaporanga D´Ajuda e 
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Campo do Brito. Estudos registram a presença de áreas de mata atlântica, caatinga e inúmeras 

espécies de animais, em especial de serpentes, aves e répteis. 

 

 
Figura 6 - Mapa de localização do Parque Nacional da Serra de Itabaiana e adjacências. 

Fonte: LIMA, 2010. 

O Parque Nacional Serra de Itabaiana localiza-se em uma zona de transição entre a 

caatinga e a mata atlântica, possuindo, predominantemente, o clima semiárido. Quanto ao 

relevo, é ondulado e suave ondulado, formado pelas Serra de Itabaiana, Comprida e Cajueiro, 

com altitudes que variam de 400 a 569 metros, os quais formam o conhecido Domo de 

Itabaiana (IBAMA, 2006). 

Além de englobar um ecossistema único de altitude e transição entre os domínios 

morfoclimáticos da mata atlântica e da caatinga, abriga importantes recursos hídricos, como 

as nascentes dos rios Poxim e Cotinguiba, além dos riachos – como o Coqueiros – que 

recortam o domo rumo à formação do rio Jacarecica. Oferece também paisagens de serras e 
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localidades com potencial turístico, como a Gruta da Ribeira, Trilhas, o Poço das Moças e a 

cachoeira do Véu da Noiva (FERRARI, 2005). 

No entorno da Serra de Itabaiana, uma das áreas que constituem o Parque Nacional 

Serra de Itabaiana (PARNASI), existem 24 povoados. Para a evolução da pesquisa, devido ao 

potencial turístico, foram escolhidas as comunidades Serra, Bom Jardim e Rio das Pedras. 

As comunidades Bom Jardim e Rio das Pedras são caracterizadas, pelo IBGE, como 

povoados. A comunidade Serra, por ser classificado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010b) como Lugarejo, não dispõe do número de habitantes. De acordo 

com o IBGE, o mesmo não possui características atribuídas à categoria Povoado, como: 

aglomerado de casas, dispor de pelo menos um estabelecimento comercial, templo religioso 

de qualquer credo, 1 (um) estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular e 1 

(um) posto de saúde com atendimento regular. Entretanto, ele fica situado em um setor 

censitário que abrange outras propriedades rurais que não fazem parte do núcleo de 

povoamento pesquisado. Portanto, as informações que seguem fazem parte de um setor maior, 

mas que, por entender fundamental a pesquisa e por englobar a Serra, estão caracterizadas. A 

região a qual inclui a comunidade Serra possui uma população de 527 habitantes.A 

comunidade Rio das Pedras possui uma população de 1.424 residentes e a comunidade Bom 

Jardim apresenta uma população de 566 habitantes (IBGE, 2010a), onde predominam a 

agricultura e a extração vegetal e venda em pequena escala de alguns produtos provenientes 

da produção agrícola (NASCIMENTO, 2008). 

 

 

3.4 VARIÁVEIS E INDICADORES 

 

 

As variáveis de uma pesquisa são definidas como características que medem um 

fenômeno, podendo apresentar valores diferentes ou ser agrupados em categorias 

(RICHARDSON, 1999). Para Triviños (1987), na pesquisa quantitativa, a variável deve ser 

medida, enquanto que, na pesquisa qualitativa, ela deve ser descrita. Desse modo, as variáveis 

demonstram as características fundamentais através de aspectos observáveis de um fenômeno. 

Partindo desses pensamentos, as variáveis utilizadas nesta pesquisa foram: atrativos 

turísticos naturais; histórico-culturais; manifestações e usos tradicionais e populares, e; 
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equipamentos e serviços turísticos. A identificação das variáveis nas comunidades citadas 

partiu da observação através do uso dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos 

necessários para o cotidiano, podendo ser utilizada como procedimento científico.  

Nesse sentido, para o desenvolvimento da pesquisa, foi elaborado um plano de visitas 

utilizando os seguintes instrumentos. Primeiramente, foi aplicado um formulário de pesquisa 

de campo apresentado anexo, sugerido por Beni (2007), que é utilizado na coleta de 

informações e/ou conhecimentos sobre o problema de pesquisa. 

Outras ferramentas utilizadas foram os; registros fotográficos dos potenciais atrativos 

e equipamentos turísticos, da fauna e flora; gravador para entrevistas com os atores 

envolvidos; e pedômetro para mensurar a distancia em km e em passos, nas trilhas, acesso e 

nos atrativos. 

Boullón (2002) e Beni (2007) sugerem uma classificação para identificar os atrativos, 

equipamentos e serviços turísticos, adotada nesta pesquisa por estar de acordo com os 

objetivos desejados, conforme demonstra o quadro 2. No intuito de facilitar sua descrição e 

análise, a categoria de atrativos turísticos foi subdividida em 3 dimensões: naturais, histórico-

culturais e manifestações de usos tradicionais e populares.  

Na dimensão atrativo-naturais, levou-se em conta elementos do espaço geográfico que 

compõe a paisagem – recurso turístico importante. Portanto, pela sua importância para o uso 

turístico, foram identificados e indicados no inventário (BENI, 2007).  

Os atrativos histórico-culturais consistem em manifestações amparadas por elementos 

materiais que se expõem sob a forma de bens imóveis ou móveis. Os bens imóveis são 

considerados os ditos fixos, entendendo-se por bens móveis fixos aqueles pertencentes ou não 

a coleções ou acervos, que estejam em exposições permanentes no mesmo local (BENI, 

2007). 

Por último, as manifestações de usos tradicionais e populares, que consistem em todas 

as práticas culturais que são tidas como peculiares da localidade ou da região que as integram, 

ou ainda semelhantes em nível nacional como: atividades cotidianas e festivas de ordem sacra 

ou profana, de caráter popular e folclórico, consideradas elemento de contemplação e/ou 

participação turística (BENI, 2007). 
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Categorias Dimensões Tipos Variáveis 

Atrativos 

Turísticos 

Naturais  Serras/Morros; 

 Planaltos e Planícies; 

 Rios e Riachos; 

 Lagos/Lagoas/Represas; 

 Quedas d’água; 

 Parques; 

 Grutas.                         

Localização, clima, vegetação, 

acessos, trilhas, características da 

paisagem do entorno, trechos aptos 

para banhos, horários de visitação do 

parque, locais para prática de 

atividades esportivas. 

Histórico-

Culturais 
 Arquitetura;  

 Monumentos; 

 Atividades 

Agropecuárias; 

 Sítios; 

 Atividades Recreativas. 
 

Localização, tipo e estilo da 

arquitetura, características dos sítios, 

tipos de produtos agropecuários e 

métodos de produção, tipos de 

recreação (cavalgada,              

ordenha, trilhas, etc). 

Manifestaçõ

es e Usos 

Tradicionais 

e Populares 

 Festas, Comemorações 

e Atividades; 

 Cultura; 

 Gastronomia; 

 Artesanato; 

 Feiras e mercados. 
 

Festas religiosas, populares e cívicas; 

folclore; mitos, lendas, histórias do 

lugar, doces, salgados, frutas, sucos, 

bebidas, uso de plantas medicinais, 

produtos comercializáveis.                                       

Equipamentos e Serviços 

Turísticos 

 Meios de Hospedagem; 

 Alimentação; 

 Recreação e 

entretenimento. 

Casas da comunidade; pousadas, 

espaço para camping, alojamentos de 

turismo rural; restaurantes, trilhas, 

espaços para caminhadas, atividades 

esportivas, colha e pague, passeios 

diversos. 
Quadro 2 - Categorias, dimensões, tipos e variáveis para identificar atrativos, equipamentos e serviços turísticos. 

Fonte: Beni (2007) e Bullón (2002) adaptado pelo autor. 

 

Quanto à categoria equipamentos e serviços turísticos, a mesma é composta por um 

conjunto de edificações, de instalações e serviços imprescindíveis ao desenvolvimento da 

atividade turística. Compreendem os meios de acomodação, serviços de alimentação, de lazer, 

de agenciamento e de informações, entre outros. Os serviços turísticos abarcam os meios de 

hospedagem, agências de viagens, centro de informações turísticas, sistema de animação, 

guias e outros (BENI, 2007). 
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3.5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A coleta de dados abrange a aplicação de instrumentos que são elaborados para tal 

fim. O pesquisador que prima pela validade do constructo deverá utilizar de várias fontes de 

evidência, de forma que se obtenha uma visão mais completa do estudo. Nesta pesquisa serão 

utilizadas as fontes entrevista, observação direta e participante (YIN, 2001).  

As entrevistas são consideradas como uma das mais importantes fontes de informação 

em uma pesquisa, e elas podem assumir formas diversas. Uma delas é a forma espontânea, na 

qual permite que além de ocorrer a indagação aos “respondentes-chave”, pode-se pedir que 

ele apresente suas próprias interpretações de certos acontecimentos. Outra forma é a focal, em 

que o respondente é entrevistado por um curto período de tempo. (YIN, 2001). 

A observação direta é diferente da observação participante. Na observação direta, Yin 

(2001) destaca que se busca descrever a realidade por meio de acontecimentos em tempo real, 

que pode ser realizado através de uma visita de campo ao local objeto da realização da 

pesquisa. Para o autor, as evidências observadas fornecem informações bastante úteis à 

pesquisa. Na observação participante, o pesquisador acompanha os acontecimentos em tempo 

real, só que desta vez ele participa como sujeito ativo (YIN, 2001).  

Este estudo foi realizado através de dados secundários e dados primários. Os dados 

secundários são informações já coletadas por outras pessoas e que são utilizadas e 

disponibilizadas com o objetivo de complementar novas investigações. Os dados primários 

são obtidos através de levantamento realizado no local de estudo. 

Os dados secundários foram coletados através da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

documental. A pesquisa bibliográfica tem o objetivo de levantar a bibliografia publicada 

relacionada ao assunto em estudo. A pesquisa documental utiliza materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico ou não foram elaborados cientificamente. Dessa forma, a 

coleta de dados secundários foi realizada através de livros, periódicos, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado, legislação e normas, documentos governamentais, revistas e 

internet, dentre outros. 

Os dados primários foram obtidos através da pesquisa de campo, utilizando as técnicas 

de observação e entrevista. Assim, o estudo foi realizado em três fases: na primeira, foi 
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realizada uma análise da região, abrangendo o histórico, informações sociais e econômicas, 

políticas públicas e perspectivas. Para tanto, foi necessário buscar dados secundários na 

internet, Prefeitura de Itabaiana e IBGE. A segunda fase foi composta pela primeira parte da 

pesquisa de campo, através da observação participante. De acordo com Gomes (2004) e 

Verdejo (2006), na observação participante, a convivência em atividades cotidianas é 

fundamental para conhecer a realidade das comunidades analisadas. De forma conjunta, foi 

realizada a caminhada transversal, que de acordo com Verdejo (2006), é o simples “andar” 

pela comunidade, objetivando conhecê-la. Na segunda parte, foram realizadas entrevistas, a 

partir de um Roteiro de Entrevista junto aos residentes das comunidades locais, conforme 

demonstrado no apêndice A. 

O roteiro de entrevista foi composto de variáveis qualitativas, buscando captar 

informações quanto às percepções dos residentes das comunidades citadas. O roteiro de 

entrevista contava com 12 questões abertas e fechadas, tendo sido aplicado a 105 residentes. 

A escolha dos entrevistados ocorreu por acessibilidade, sendo que, na maioria dos casos, foi 

dada preferência a residentes que possuíam algum serviço ou equipamento turístico em 

potencial. 

A primeira comunidade visitada foi a localidade Serra, na qual foram entrevistadas 21 

residentes. Posteriormente, a comunidade Rio das Pedras, sendo realizadas 46 entrevistas. Por 

fim, o povoado Bom Jardim, com 38 entrevistas. 

Em última fase foi realizada pesquisa de campo com experiências de sucesso na 

cidade de Foz do Iguaçu/PR. Esta cidade possui o CITUR – Circuito de Turismo Rural de Foz 

do Iguaçu. O conhecimento dessa importante experiência foi bastante importante para 

subsidiar os argumentos citados neste trabalho. 

Os dados qualitativos coletados foram submetidos à análise de conteúdo. Bardin 

(2006, p. 37) explica a análise de conteúdo como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
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A análise de conteúdo, então, é um conjunto de técnicas de análise de comunicações, 

que busca superar as incertezas e enriquecer a leitura e interpretação dos dados coletados. 

Para melhor entendimento, Chizzotti (2006, p. 98) afirma que “o objetivo da análise de 

conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou 

latente, as significações explícitas ou ocultas”. 

.  
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4 DESCRIÇÃO DOS CASOS 

 

 

Neste tópico são descritas as comunidades pesquisadas. O objetivo é fornecer 

subsídios para a compreensão da situação atual e expectativas futuras dos residentes das 

respectivas comunidades. A descrição com as características das comunidades é fundamental 

para a compreensão do próximo capítulo. 

Ao todo foram estudadas três comunidades situadas no entorno do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana, quais sejam: Serra, Rio das Pedras e Bom Jardim. Os agentes são 

identificados por pseudônimos a fim de preservar a identidade, a confidencialidade e o 

depoimento dos entrevistados. 

 

 

4.1 SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA DAS COMUNIDADES PESQUISADAS 

 

 

4.1.1 Comunidade Bom Jardim 

 

 

A título de curiosidade sobre o nome do povoado, Sebrão, Carvalho e Carvalho (2003) 

chegaramà conclusão de que a esse povoado os índios deveriam tê-lo chamado de Üacatu, isto 

é, üa (roça, sitio, malhada) e catu (bom, boa), que seria Bom Sítio, ou Boa Malhada, ou ainda 

Boa Roça; a qual locução fora trazido metaforicamente pelo português para Bom Jardim. 

(SEBRÃO; CARVALHO; CARVALHO, 2003). 

Segundo dados do IBGE (2010b), Bom Jardim possui 189 domicílios, com uma 

população de 566 habitantes, uma média de 3 moradores por domicílio. Quanto à faixa etária, 

há predominância de adultos (20 a 59 anos) com 52,1%, seguido de jovens (0 a 19 anos) com 

34,1% e idosos (acima de 60 anos) com 13,8%, conforme pode verificado na figura 7. É 

importante destacar que aproximadamente 61,6% dos habitantes desta localidade encontram-

se na População em Idade Economicamente Ativa (PEA), o qual, de acordo com parâmetros 

internacionais, é a faixa compreendida entre 15 a 59 anos de idade. 



 

65 

 

Figura 7– Faixa etária dos habitantes das comunidades Bom Jardim, Rio das Pedras e Serra. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Elaborado a partir de dados do IBGE (2010b). 

  

Quanto à escolaridade, a maior parte da população é alfabetizada, sendo que 11,25% 

da população com 10 anos ou mais de idade é considerada analfabeta. De acordo com 

pesquisa desenvolvida por Botelli (2010), verificou-se o seguinte quanto ao nível de 

escolaridade dos chefes de família: aproximadamente 63% possuíam o ensino fundamental 

incompleto; apenas 6,7% possuíam o nível fundamental completo e; 11% tinham o ensino 

médio completo. Segundo Botelli (2010), a partir deste fato verifica-se que as pessoas muitas 

vezes abandonam os estudos para trabalhar e ajudar a família. 

No quesito infraestrutura, os dados do censo IBGE (2010b) apresentados na figura 8, 

demonstram que 2 (1,0%) domicílios possuem rede geral de abastecimento de água e 11 

(5,8%) possuem  esgotamento sanitário. Entretanto, 100% dos domicílios possuem energia 

elétrica e coleta de lixo.  
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Figura 8– Infraestrutura dos domicílios das comunidades Bom Jardim, Rio das Pedras e Serra. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Elaborado a partir de dados do IBGE (2010b). 

 

No que diz respeito à renda, a maioria recebe abaixo de um salário mínimo, tendo em 

vista que o rendimento nominal mensal médio por domicilio é de R$ 689,00 (IBGE, 2010b). 

As principais atividades econômicas do povoado Bom Jardim são a extração e agricultura de 

subsistência. Segundo Ennes (2007, p. 10), em pesquisa desenvolvida na região, “verificou-se 

que 9,1% dos entrevistados desenvolvem práticas extrativistas e 45,5% praticam atividades 

agropecuárias”. 

 

 

4.1.2 Comunidade Rio das Pedras 

 

 

O povoado Rio das Pedras está localizado no Sudeste do município de Itabaiana. 

Distante 14 km da sede municipal, tem como limites os povoados Gandu, São José, 

Mangabeira e Serra, e o município de Areia Branca. Possui um bom acesso rodoviário, tendo 

em vista que a rodovia federal BR-235 integra o referido povoado com a sede municipal e 

com Aracaju a uma distância aproximada de 40 km. Há também ligações com os demais 
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povoados através de vias secundárias que permitem o fluxo diário de pessoas, mercadorias e 

serviços.  

Originariamente, o povoado é também chamado de Mundés, pela sua influência 

indígena na região. Para fins de complementação, Sebrão, Carvalho e Carvalho (2003) 

destacam que, ao se referir à Lagoa do Forno e a lenda voltava-se a Mundés, local populoso e 

imenso, mas também, local em que ocorreu o assassinato da índia Mbuçarãe pelo seu esposo 

Panema. Por isso, ao local do crime, foi dado o nome de Mondé (tocaia). 

O povoado Rio das Pedras possui 392 domicílios, contendo uma população de 1.424 

habitantes, com uma média de 3,6 moradores por domicílio. De forma geral, na figura 7, é 

possível perceber que a população é composta de jovens e adultos, apresentando-se da 

seguinte forma: a maioria é de adultos (20 a 59 anos) com 50,7%; seguido de jovens (0 a 19 

anos) com 41,8% e; idosos com 7,5%, sendo que aproximadamente 61,3% dos habitantes 

encontram-se na PEA (IBGE, 2010b). 

A escolaridade dos moradores de Rio das Pedras é mais baixa do que a de Bom 

Jardim. Aproximadamente 25% da população é considerada analfabeta, de acordo com o 

censo 2010 do IBGE. A partir da pesquisa desenvolvida por Botelli (2010), verificou-se que 

aproximadamente 68% dos chefes de família possuíam o ensino fundamental incompleto; 

apenas 1,4% possuíam o nível fundamental completo e; 8% tinham o ensino médio completo. 

Na infraestrutura, os dados do censo IBGE (2010b) apresentados na figura 8, mostram 

que a rede geral de abastecimento de água do Rio das Pedras está melhor do que o Bom 

Jardim, com uma média de 76% dos domicílios com abastecimento de água, mas apenas 3% 

com esgotamento sanitário por rede geral. Entretanto, quase 100% dos domicílios possuem 

energia elétrica e coleta de lixo.  

A renda dos habitantes de Rio das Pedras é superior a um salário mínimo, tendo em 

vista que o rendimento nominal mensal médio por domicílio é de R$ 831,00. 

Comparativamente com o de Bom Jardim, os moradores de Rio das Pedras possuem, em 

média, renda superior, apesar de possuir assim um nível de alfabetização e escolaridade 

inferior em relação aos demais povoados. Esse fato pode ser justificado pelas atividades 

econômicas predominantes nesse povoado, quais sejam as cerâmicas e olarias, o que provoca 

extensas áreas de extração de areia e madeira no povoado (BOTELLI, 2010; ENNES, 2007; 

IBGE, 2010b). 
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4.1.3 Comunidade Serra 

 

 

A comunidade Serra, por ser classificado pelo IBGE (2010b) como Lugarejo, não 

dispõe do número de habitantes e demais informações. De acordo com o IBGE, o mesmo não 

possui características atribuídas ao Povoado. Entretanto, ele fica situado em um setor 

censitário que abrange outras propriedades rurais que não fazem parte do núcleo de 

povoamento pesquisado. Portanto, as informações que seguem fazem parte de um setor maior, 

mas que, por entender fundamental a pesquisa e por englobar a Serra, estão caracterizadas. 

A região a qual inclui a comunidade Serra possui 161 domicílios, contendo uma 

população de 527 habitantes, com uma média de 3,2 moradores por domicílio. Quanto à faixa 

etária da população, apresentada na figura 7, esta se apresenta da seguinte forma: 35,7% é 

composta por jovens (0 a 19 anos); 51,4% de adultos (20 a 59 anos) e; 12,9% de idosos 

(acima de 60 anos) (IBGE, 2010b). 

Com relação à escolaridade, verificou-se uma alta taxa de analfabetismo, com 34% da 

população com idade igual ou superior a 10 anos é considerada analfabeta pelo IBGE 

(2010b). A renda dos habitantes é de aproximadamente um salário mínimo, tendo em vista 

que o rendimento nominal mensal médio por domicílio é de R$ 716,00. Possuem pouca ou 

nenhuma estrutura de serviços básicos, tendo em vista nenhum domicílio possuir 

abastecimento de água e rede de esgotamento sanitário, conforme demonstra a figura 8. 

Apesar disto, 100% dos domicílios possuem energia elétrica, mas apenas 28,57% possuem 

coleta de lixo (IBGE, 2010b). 

 

 

4.2 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANTO AO TBC 

 

 

Foram entrevistadas 105 pessoas residentes nos povoados Bom Jardim, Rio das Pedras 

e no lugarejo Serra, sendo 43,8% (46 pessoas) do sexo feminino e 56,2% (59 pessoas) do sexo 

masculino. A maioria possui faixa etária distribuída entre 51 a 60 anos (31,6%), seguido de 41 

a 50 anos (23,7%) e o nível de escolaridade é o Ensino Fundamental Incompleto (48,5%). 
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Quanto ao estado civil, a maioria é casada (71%) e as famílias tem uma composição de 3 a 4 

indivíduos em 58% dos domicílios. 

Um dos pontos da entrevista tinha como objetivo captar o sentimento dos moradores 

em residir no entorno de um Parque Nacional. Para 37% da população local, morar no entorno 

de um Parque Nacional significa paz; 29,5% representa alegria e; para 21% dos entrevistados, 

está relacionado com a natureza. Esse fato demonstra a sensação de bem estar dos moradores 

que vivem no entorno do PARNASI. 

 

Tabela 1 - Qual seu sentimento em morar no entorno de um Parque 

Nacional? 

Sentimento Quantidade Percentual (%) 

Alegria 31 29,5 

Paz 39 37,1 

Natureza 22 21,0 

Outros 9 8,6 

Não soube responder 4 3,8 

Total 105 100,00 

Fonte: COSTA, C. C. M. Elaborado a partir de dadoscoletados nesta 

pesquisa, 2014. 

 

Quando questionados se a implantação do Parque Nacional provocou interferências na 

vida da comunidade, 15% dos entrevistados afirmaram que não, enquanto que 85% afirmaram 

que houve interferência. Destes, 52% disseram que a interferência foi de forma negativa, por 

alguns aspectos, tais como a desapropriação sem a indenização. 

 

O que aconteceu é que, com a implantação do Parque, alguns sitiantes que tinham 

propriedade aqui no entorno do parque foram desapropriados, mas até hoje esse 

pessoal não recebe nenhuma indenização (Carlos, morador do Povoado Rio das 

Pedras). 

Como você quer construir um parque nacional com a comunidade se acabando de 

fome? Aí o pessoal começa a cavar pra vender argila, depois quer multar. O parque 

nacional tá aí, não pagou ninguém, entra quem quer, é gente fazendo churrasco no 

Poço das Moças, não tem Plano de Manejo, que tipo de parque nacional é esse? 

(João, morador do Povoado Rio das Pedras). 

 

Entretanto, 48% afirmaram que a interferência foi positiva, pois, segundo eles, houve 

redução do desmatamento, aumento da quantidade de visitantes, o povoado ficou mais 

valorizado, dentre outros. 
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Figura 9- Extração de Pedras no Povoado Bom Jardim. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 

 

A prática da extração de pedras (figura 9), segundo os trabalhadores, é em virtude da 

falta de alternativa de renda, pois, alegam que necessitam sobreviver e manter suas famílias. 

No que concerne à importância e preocupação dada à preservação dos recursos 

naturais existentes no parque pelos moradores da comunidade rural do entorno, especialmente 

quanto à importância da preservação dos animais e plantas, 92% disseram achar importante e 

ter muita preocupação com o ambiente, e apenas 8% não acham importante a preservação. A 

preocupação dos moradores é maior por conta do desmatamento e da extração de pedra 

(figura 9) que existem na região, conforme demonstrado por alguns depoimentos de 

moradores relacionados a seguir: 

 

Eu tenho um pedacinho de terra no pé da Serra, ai o IBAMA diz 'você é proibido de 

derrubar', mas vai amigos, mete o machado e tira aquele pau bonito, aquela peça e 

leva. Eu vou fazer o que? Eu tou preservando, mas meu amigo não está, e agora? 

(José, morador do Povoado Bom Jardim). 

[...] temos conhecimento hoje que uma grande parte da comunidade sobrevive da 

escavação (extração) de pedras, que a fonte de renda desse pessoal, e as margens da 

Serra, e com isso o desmatamento (Antônio, morador Povoado Bom Jardim). 
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E continua demonstrando a preocupação pelo meio ambiente, quando afirma que: 

 

[...] A nossa comunidade não paga água, a nossa água vem do pé da Serra, 

naturalmente pela força da gravidade, conseguimos fazer 3 caixas reservatório para 

abastecer 30 casas. A grande preocupação é que hoje estamos com 

aproximadamente 400 casas, onde se faz necessário o racionamento (Antônio, 

morador Povoado Bom Jardim). 

 

Entretanto, a prática de extração vem acontecendo constantemente, tendo como 

justificativa pelos moradores, a necessidade de sobrevivência, conforme já demonstrado em 

entrevistas realizadas no desenvolvimento da pesquisa por Schettino (2009, p. 3): 

 

Uma das entrevistadas afirmou que seu marido teve a carroça apreendida pelo 

IBAMA, por estar a noite no interior do Parque Nacional retirando argila, diz que 

sabe que é proibido, mas este se constitui como única fonte de renda de sua família. 

Outro entrevistado afirmou trabalhar no interior do Parque para as olarias, enchendo 

as caçambas dos caminhões de argila, segundo ele essas atividades ocorrem 

normalmente a noite, pois dificulta a ação do IBAMA. Afirmando que compreende 

as restrições do Parque, segundo ele estas se fazem necessárias sendo que se não 

fosse pelo IBAMA os recursos da serra já teriam acabado, entretanto diz necessitar 

desse 'bico' por estar desempregado há muito tempo e por não ter alternativa, diz 

também que se tivesse alternativa não trabalharia no interior do Parque. 

 

Especificamente no que tange ao TBC, questionou-se se a comunidade tinha algum 

conhecimento e, conforme já era esperado, 100% dos entrevistados afirmou não ter 

conhecimento sobre esse tipo de atividade turística. Dessa forma, foi realizada breve 

explanação sobre a atividade, de maneira que restou compreendido o assunto. O tema 

provocou interesse dos entrevistados, de forma que foi unânime a resposta positiva quando 

questionados sobre uma possível implantação desse segmento turístico na comunidade em 

que residem. 

É fundamental que a comunidade compreenda, aceite e participe de tudo o que 

acontece em sua comunidade. De forma mais específica, para a existência de um turismo de 

base comunitária, é obrigatório a participação e envolvimento da comunidade em todas as 

fases para que ocorra o sucesso do projeto. Por este motivo, as entrevistas buscaram 

compreender a percepção da comunidade para uma possível implantação do TBC. Além 

disso, buscou-se verificar a disponibilidade dos residentes para oferecer serviços que são 

fundamentais ao desenvolvimento de qualquer atividade turística, quais sejam: transporte, 
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alimentação e hospedagem, dentre outros. Nesse quesito, 95% dos residentes afirmaram 

disponibilidade de ofertar algum serviço, dentre os quais os mais citados estão relacionados 

na tabela 2. É importante destacar que foi orientado que os serviços a serem disponibilizados 

devem priorizar o dom e a atividade já praticada pelo morador. Na tabela 2 é possível 

perceber que a grande maioria (92%) respondeu que pode disponibilizar sua moradia para 

receber os possíveis turistas. A alimentação também foi bastante citada, com 

aproximadamente 85% dos respondentes. É importante destacar que todos responderam que 

estão disponíveis para ofertar 1 ou mais serviços, sendo que a maioria respondeu que 

disponibiliza hospedagem e alimentação de forma conjunta. 

 

Tabela 2- Tipo de Serviços a serem disponibilizados. 

Serviço Quantidade Percentual (%) 

Hospedagem 97 92,4 

Alimentação 89 84,8 

Guiamento 32 30,5 

Esportes 12 11,4 

Outros (camping, transporte, etc.) 15 14,3 

Fonte: COSTA, C. C. M. Elaborado a partir de dadoscoletados nesta pesquisa, 2014. 

 

Para os entrevistados, o turismo na região pode contribuir com a conservação do 

patrimônio natural, além de ser uma alternativa ao desenvolvimento local, pois provoca 

geração de emprego e renda, além de evitar o êxodo rural, conforme mostra o depoimento a 

seguir. 

 

Se o jovem tem oportunidade na região, por que sair? Todo mundo quer tá em casa. 

Se você dá uma oportunidade aquela pessoa que está no fundo do poço, ela vai 

brotar, as pessoas precisam de uma mão, uma mão para se levantar (Marcos, 

morador do Povoado Rio das Pedras). 

 

A questão da geração de emprego e renda para a comunidade é muito citada pelos 

residentes. Com a implantação do PARNASI, criou-se expectativa quanto à possibilidade de 

aumento no número de visitantes, a partir de novos projetos que provocassem um acréscimo 

de trabalho e de renda.  
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O pessoal da comunidade precisa e pode vender seus artesanatos e alugar suas casas 

(Pedro, morador do Povoado Rio das Pedras). 

 

 

 

4.3 ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

 

As informações colhidas nas visitas de campo ratificaram a vocação do entorno da 

Serra de Itabaiana como lócus de lazer e recreação, além de atividades de pesquisa científica e 

educação ambiental, demonstrando grande potencial para a prática de turismo de base 

comunitária. 

Como dito anteriormente, o TBC é um modelo de desenvolvimento turístico que é 

orientado pelos princípios da economia solidária, que busca a valorização da cultura local, a 

conservação do ambiente natural, através da extrema participação das comunidades locais. 

Portanto, neste item está demonstrado os atrativos naturais, culturais e históricos das 

comunidades estudadas, seguindo a metodologia indicada por Boullon (2002) e Beni (2007). 

 

 

 

4.3.1 Naturais 

 

 

Na dimensão atrativos naturais, leva-se em conta elementos do espaço geográfico que 

compõe a paisagem – recurso turístico importante (BENI, 2007). As comunidades 

pesquisadas encontram-se no entorno do Parque Nacional Serra de Itabaiana, a qual possui 

reconhecida beleza paisagística e diversidade de recursos naturais. Pela sua diversidade de 

fauna e flora, o Parque é objeto de constantes pesquisas científicas, além de receber visitantes 

para contemplação da paisagem, contato com a natureza e espiritualidade, além da prática de 

ecoturismo e turismo de aventura. Os locais mais visitados são o Poço das Moças, o Salão dos 

Negros, a Gruta da Serra, a cachoeira Véu de Noivas e o Riacho das Pedras. Além da 

diversidade do Parque, em seu entorno, há diversas belezas nas quais as comunidades 
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residentes convivem diariamente. A região é rica em belezas naturais, rios, serras e lagos 

enriquecem a paisagem da localidade. 

Através da pesquisa de campo, foi possível verificar situações de excelentes contatos 

com a natureza, mas também de danos ao meio ambiente. No povoado Bom Jardim, 

observou-se algumas práticas ambientalmente degradantes, como a retirada de lenhas e 

extração de pedras no “pé da serra”. No entanto, foi notada também uma bela paisagem a qual 

possibilita a exploração do potencial turístico do Parque Nacional Serra de Itabaiana, fazendo 

trilhas, visitas a grutas e cachoeiras (Cachoeira da Bica, a mais próxima do povoado), 

nascente no topo da serra. Do outro lado, encontra-se o Poço das Moças, local frequentado 

pela comunidade e por turistas, sendo que neste local, percebeu-se um descontrole no tocante 

ao fluxo de entrada e lixos deixado pelos visitantes.  

Do Povoado Serra tem-se um admirável cenário do Parque Nacional Serra de 

Itabaiana, onde dá para ver a Pedra do Avião (esse nome é devido ao acidente ocorrido na 

década de 80 com um bimotor). Em uma caminhada pelas trilhas de aproximadamente uma 

hora e meia, chega-se ao Poço das Moças, sendo que neste percurso é possível vislumbrar 

uma singular beleza cênica, abismos, fauna, flora, grutas e um belo banho de cachoeiras. 

 

 

 

4.3.2 Histórico-Culturais 

 

 

Os atrativos histórico-culturais consistem em manifestações amparadas por elementos 

materiais que se expõem sob a forma de bens imóveis ou móveis. Os bens imóveis são 

considerados aqueles ditos fixos, entendendo-se por bens móveis fixos aqueles pertencentes 

ou não a coleções ou acervos, que estejam em exposições permanentes no mesmo local 

(BENI, 2007). O autor destaca ainda que, neste item, pode-se expor alguns componentes mais 

relevantes referentes à arquitetura, monumentos, atividades agropecuárias, sítios e/ou 

atividades recreativas.  
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Figura 10- Igreja Coração de Maria no Povoado Bom Jardim. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 

 

A figura 10 mostra a Igreja Coração de Maria na comunidade Bom Jardim, que tem 

sua comemoração festiva no dia 19 de agosto. O artesanato do povoado Bom Jardim, tem a 

toalha confeccionada com contas e miçangas como um de seus atrativos, conforme demonstra 

a figura 11. 

O povoado Bom Jardim tem na agricultura o cultivo de diversos produtos, como 

inhame, macaxeira, quiabo, vagem (figura 12), abóbora e milho, dentre outros, como uma das 

principais fontes de renda das famílias, produtos estes que são colhidos e levados para 

abastecer as feiras da região, inclusive da capital, Aracaju. 
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Figura 11- Artesanato no Povoado Bom Jardim. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 

 

 

 
Figura 12- Colheita de Vagem no Povoado Bom Jardim. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 

 

No povoado Bom Jardim também é possível conhecer uma casa de farinha (figura 13), 

as etapas e ferramentas utilizadas para a elaboração da farinha de mandioca. A fabricação de 



 

77 

farinha é uma atividade centenária no Nordeste. No Brasil, vem desde o período colonial, 

quando o cultivo de mandioca sempre foi praticado a partir de pequenas roças que supriam a 

alimentação dos trabalhadores da cana-de-açúcar. Fazer farinha é uma arte centenária que 

atravessa gerações. Colher a mandioca, esmagar, esfarelar e torrar são etapas da fabricação 

que atrai a curiosidade de visitantes que nunca presenciaram essa atividade (SEBRAE, 2008). 

 

 
Figura 13- Casa de Farinha no Povoado Bom Jardim. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 

 

A comunidade da localidade Serra sobrevive do cultivo da terra, com plantações de 

quiabo, milho, mandioca e diversas hortaliças para venderem nas feiras livres de Itabaiana e 

Aracaju, e também pequena produção de doces, criação de animais para subsistência, a 

exemplo de porcos, vacas para produção de leite e vendem também para abate nos açougues 

das cidades, galinha de capoeira e produção de ovos. 
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4.3.3 Manifestações e Usos Tradicionais e Populares 

 

 

As manifestações de usos tradicionais e populares consistem em todas as práticas 

culturais que são tidas como peculiares da localidade ou da região que as integram, ou ainda, 

semelhantes em nível nacional como: atividades cotidianas e festivas de ordem sacra ou 

profana, de caráter popular e folclórico, consideradas elemento de contemplação e/ou 

participação turística (BENI, 2007). 

No povoado Bom Jardim encontra-se um grupo de capoeira e o de reisado. O chamado 

“Reisado dos Idosos” é uma manifestação popular e folclórica da região bastante conhecida. 

Fundada em 1991 e liderada com muito esforço pela Dona Maria Rosa Santana, que possui 72 

anos de idade, ela batalha bastante para animar e manter viva essa tradição de origem ibérica 

que se instalou em Sergipe há séculos atrás. O Reisado é composto de figurantes com vestes 

coloridas acompanhadas de tocadores. Infelizmente, o Reisado encontra-se desativado por 

falta de incentivo e recursos. 

Na localidade Serra há uma festa religiosa que movimenta a região. No dia 30 de 

setembro de cada ano é comemorado o dia de Santa Terezinha. Com programação durante 

todo o dia, a festa conta com o seguinte: às5:00h é realizada a alvorada festiva com queima de 

fogos; às 11:00h acontece o batizado coletivo; as 16:00h ocorre a procissão e, logo após, 

encerramento com missa campal. 

Com relação à gastronomia, é fácil encontrar na localidade Serra a produção de doce 

de leite, doce de batata doce, doce de banana, quiabada e galinha caipira com maturí, estas, 

inclusive, são algumas das especialidades de Dona Ângela (Localidade Serra). Há também o 

pirão de galinha caipira, uma especialidade de dona Sônia (Localidade Serra), que recebe os 

visitantes em seu restaurante. 
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4.4 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

 

A categoria “equipamentos e serviços turísticos” é composta por um conjunto de 

edificações, de instalações e serviços imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade 

turística. Compreendem os meios de acomodação, serviços de alimentação, de lazer, de 

agenciamento, de informações, entre outros (BENI, 2007). 

Na região estudada são encontradas atividades de lazer, restaurantes e ambientes 

adequados à hospedagem. Considerando que este trabalho teve como um dos seus objetivos 

específicos o de verificar se as comunidades dispõem de equipamentos e serviços para receber 

os visitantes, são demonstrados aqui não somente locais que já ofertam serviços de 

hospedagem e alimentação, mas também locais que podem ser adequados à oferta destes e 

outros serviços. 

 

 
Figura 14 - Restaurante na localidade Serra (a). 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 
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Na localidade Serra é possível encontrar o Restaurante de dona Sônia. Com 

capacidade para aproximadamente 100 pessoas, o restaurante possui uma localização 

privilegiada, com área coberta (figura 14) e área descoberta (figura 15). Cercada por árvores, 

proporciona um excelente contato com a natureza. 

 

 
Figura 15- Restaurante na localidade Serra (b). 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 

 

Localizada ao lado do Parque dos Falcões, no povoado Rio das Pedras há uma 

pousada (figura 16) com capacidade para aproximadamente 20 pessoas, mas que ainda não foi 

inaugurada. Além dela, algumas residências possuem condições para acomodar os visitantes. 

De fato, as características de um turismo de base comunitária preveem que os visitantes 

pernoitem em residências de moradores, participando e vivenciando de todas as sensações e 

emoções da prática da vida rural. 
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Figura 16 - Pousada no povoado Rio das Pedras. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 

 

 
Figura 17 - Recepção do Parque dos Falcões. 
Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, out./2013. 

  

No quesito lazer, têm-se as belezas naturais da região, o ecoturismo no Parque 

Nacional, o Parque dos Falcões no povoado Rio das Pedras, além de riachos e cachoeiras. 

Localizado aos pés da Serra de Itabaiana, o Parque dos Falcões (figura 17)é um dos poucos 
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locais do país com autorização do IBAMA para a criação de aves de rapina. Com o objetivo 

de proteger as espécies de aves de rapina, o Parque dos Falcões tornou-se uma referência 

mundial no manejo, reprodução e reabilitação desses animais, acumulando um grande 

conhecimento sobre o seu comportamento. Atualmente é bastante conhecido por turistas, 

estudantes, biólogos, além de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O Parque dos Falcões 

está aberto ao público todos os dias da semana e a visita deve ser previamente agendada. 

 

 
Figura 18–Caldeirão situado na trilha do Pov. Rio das Pedras ao Parque Nacional. 

Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2013. 
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Figura 19–Cachoeirinha situada na trilha do Pov. Rio das Pedras ao Parque Nacional. 
Fonte: COSTA, C. C. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2013. 

 

A título de exemplo, é possível verificar na figura 18, um dos atrativos localizados na 

trilha que dá acesso do povoado Rio das Pedras ao Parque Nacional Serra de Itabaiana. A 

piscina natural, conhecida como “caldeirão”, proporciona ao visitante, um delicioso banho em 

suas águas frias e límpidas. Podendo ser desfrutado durante todo o ano, sendo que no período 

de chuvas é o mais indicado. É possível encontrar riachos e pequenas cachoeiras no entorno 

do PARNASI, a exemplo do já citado “caldeirão” e da “cachoeirinha” (figura 19), ambos 

ficam localizados na mesma trilha. 

 

 

4.5 UM RELATO DA EXPERIÊNCIA DO PESQUISADOR 

 

 

A partir da pesquisa de campo realizada, foi possível vivenciar um dia de campo do 

modo de vida rural das três comunidades estudadas no entorno do Parque Nacional Serra de 

Itabaiana, Serra, Bom Jardim e Rio das Pedras. 
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Os passeios ao ar livre, a gastronomia local e o contato com as pessoas e a natureza.  É 

essa simplicidade que o turista de base comunitária procura, “fugindo” do seu cotidiano 

urbano em busca do diferente e sempre interagindo com a prática local, seja na maneira a 

semear a terra e também na colheita dos seus produtos cultivados, como inhame, macaxeira, 

batata doce, maracujá, vagem, feijão, milho e diversas hortaliças. Diferenciar a maneira de 

viver de cada animal, tipo de alimentação.Usar o olhar como instrumento de percepção das 

coisas que estão ao seu redor, para visualizar a dinâmica do meio ambiente e a relação 

homem/natureza. Enfim, uma excelente alternativa ao turismo convencional. 

Tem atividades para o dia inteiro: a começar pela hospedagem em casas simples, onde 

a dormida pode ser em quartos na própria casa, ou uma simples rede no alpendre. Ao acordar 

com o nascer do sol, o canto do galo e dos passarinhos que fazem uma verdadeira sinfonia, o 

berro do boi e dos cabritos, em seguida participar da ordenha das vacas (experiência única), 

colher macaxeira, batata doce, frutas no quintal, ir ao galinheiro pegar ovos. Pronto, está em 

mãos os ingredientes para um café da manhã rural (regional) com sabor do campo, preparado 

no fogão à lenha. 

Percorrer trilhas pelo Parque Nacional Serra de Itabaiana, com diversos objetivos, a 

exemplo de fotografar, contemplar a paisagem, fauna, flora, por do sol, nascer da lua, subir a 

serra em direção às cachoeiras para um delicioso banho nas águas límpidas e frias, com 

direito a passar na beira de abismo, conhecer nascentes, grutas e alcançar o topo da serra para 

ter o privilégio em desfrutar de uma beleza cênica inesquecível. 

No almoço, a tradicional galinha de capoeira com maturí, quiabada ou pirão de galinha 

de capoeira, acompanhado de arroz branco, vagem e salada. Para beber, suco de frutas 

colhidas no quintal, jabuticaba, acerola, caju ou manga. Na sobremesa, um delicioso doce de 

leite batido ou em bola, doce de batata doce, entre outros. 

No lanche, pode-se degustar de uma grande variedade de iguarias regional, pé de 

moleque, manauê de milho, bolacha de goma, sarolhoregado a suco de frutas natural ou café 

batido no pilão e torrado na hora, essas guloseimas se repetem também no jantar, 

acrescentando, ainda, leite, macaxeira, inhame, bata doce, cuscuz de milho, ovos frito com 

charque e carne de sol. 
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Para completar o dia, só nos resta sentir o perfume e a brisa do PARNASI, sentar no 

tamborete na frente da casa para “jogar” conversa fora e ouvir as histórias e estórias da 

comunidade, contemplando a lua e o céu estrelado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar as comunidades Serra, Bom Jardim e Rio das 

Pedras, localizadas no entorno do Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI), no sentido 

de avaliar a aptidão para o turismo de base comunitária aproveitando o potencial do referido 

Parque. Para tanto, utilizou-se dos métodos de observação participante e direta, além de 

entrevistas com residentes das comunidades. 

O PARNASI possui reconhecida beleza paisagística e diversidade de recursos 

naturais. Pela sua diversidade de fauna e flora, o parque é objeto de constantes pesquisas 

científicas, além de receber visitantes para contemplação da paisagem, contato com a natureza 

e espiritualidade, além da prática de ecoturismo e turismo de aventura. Além da diversidade 

do parque, em seu entorno, há diversas belezas nas quais as comunidades residentes convivem 

diariamente. A região é rica em belezas naturais, rios, serras e lagos enriquecem a paisagem 

da localidade. 

A agricultura, através do cultivo de diversos produtos, como inhame, macaxeira, 

quiabo, vagem, abóbora e milho, dentre outros é a principal fonte de renda da população local, 

sendo um dos principais atrativos a serem mostrados aos visitantes. A observação das fases da 

agricultura, podendo vivenciar a plantação e colheita é uma das características do turismo de 

base comunitária.   Além disso, observou-se que no povoado Bom Jardim é possível conhecer 

uma casa de farinha, as etapas e ferramentas utilizadas para a elaboração da farinha de 

mandioca, atividade centenária no Nordeste, que atravessa gerações. 

As manifestações populares também devem ser destacadas na região, a qual possui 

grupos de Capoeira e Reisado no Bom Jardim, além da tradicional festa religiosa de Santa 

Teresinha do povoado Serra. Com relação à gastronomia, encontra-se produção de doce de 

leite, doce de batata doce, doce de banana, dentre outros, quiabada, pirão de galinha caipira, 

além da galinha caipira com maturí, famosa na região. 

No tocante aos equipamentos e serviços turísticos, é importante destacar que o turismo 

de base comunitária exige pouca estrutura montada, tendo em vista que o objetivo é que os 

visitantes se hospedem em casas de residentes da comunidade. Como já dito, pretende-se 

vivenciar o dia-a-dia da comunidade e, para tanto, o turista precisa participar de todas as 

etapas da vida da comunidade. 
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Sendo assim, foram encontradas diversas casas que foram colocadas à disposição 

pelos próprios moradores, tanto para hospedagem como para fornecer a alimentação. Há 

também na região, na comunidade Rio das Pedras, uma pousada com capacidade para 

aproximadamente 20 pessoas. Para alimentação, há um restaurante na comunidade Serra, com 

estrutura suficiente para receber um número significativo de visitantes e também as casas dos 

moradores, que possuem estrutura simples, porém aconchegante. Os serviços turísticos 

existentes contemplam as belezas naturais da região, o ecoturismo no Parque Nacional, o 

Parque dos Falcões no povoado Rio das Pedras, além de riachos e cachoeiras, com 

possibilidades de diversas de trilhas. 

A pesquisa realizada através de entrevistas e conversas informais com moradores dos 

povoados Bom Jardim, Serra e Rio das Pedras demonstrou um grande interesse em participar 

de um projeto de turismo comunitário. A baixa renda da população, as atividades 

desenvolvidas pelos moradores e, ainda, as atuais exigências da legislação que impedem as 

explorações na região da Serra são as variáveis mais importantes demonstradas pelos 

residentes que justificam o desejo em obter outras fontes de renda. 

Infelizmente, ainda há muito descaso com o meio ambiente, fato percebido pelas 

constantes extrações de pedras e areais localizadas no pé da Serra. Como enfatizado no 

capítulo anterior, grande parcela deve-se à ausência de fontes de renda que garantam a 

sobrevivência. A comunidade criou expectativas diversas com a criação do Parque Nacional, 

dentre elas a possibilidade de geração de emprego e renda, que seria fruto também da 

exploração turística. Esse fato não ocorreu, provocando, então, o aumento da extração ilegal 

de pedras e areia. 

Nas pesquisas estudadas e demonstradas no capítulo 2 desta dissertação, foi possível 

perceber que o turismo de base comunitária vem se apresentando como uma nova 

funcionalidade para as comunidades do meio rural do interior, o qual vai além do benefício 

econômico que as populações locais podem ter com o aumento no fluxo de visitantes. 

Ademais, o turismo de base comunitária provoca a valorização da identidade cultural das 

populações, lutando pela manutenção de seus modos de vida, pelo direito à terra, estimula a 

criação de redes solidárias, através da criação de novos vínculos sociais, econômicos, 

histórico e culturais. 

A conservação ambiental passa a ser apreciada como necessária à manutenção dos 

modos de vida locais. Em virtude de novas opções de ocupações econômicas, espera-se que 
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algumas práticas ambientalmente degradantes, como a retirada de lenhas e extração de pedras 

e areia no “pé da serra” sejam reduzidas ou encerradas. Inclusive, essa preocupação foi 

demonstrada pelos entrevistados da região. De fato, o turismo de base comunitária tem como 

principal pressuposto a valorização ambiental da região a ser visitada e, portanto, é 

fundamental a capacitação da população em educação ambiental. Essa prática provocará uma 

elevação da consciência ambiental dos residentes, os quais passarão para os futuros visitantes. 

A sombra de uma árvore, as praças, rios, lagoas e riachos, os centros comunitários, as 

igrejas, os campos de futebol, bares, lanchonetes, restaurantes, os espaços livres em que os 

residentes da comunidade se encontram em seu cotidiano, que compartilham o lazer, a 

religião, o ócio, a política, o esporte, as belezas naturais da região, dentre outros, enfim, são 

nestes espaços em que há o encontro com os visitantes e são compartilhados os modos de vida 

local. 
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA. 

 

 

Comunidade: 

Nome: 

Sexo: (  ) F  (  ) M   Idade:   Escolaridade:  

Estado civil:    Filhos: 

Ocupação: 

1. Tem algum conhecimento sobre turismo de base comunitária? 

a. Sim  

b. Não  

 

2. Como vê uma possível implantação desse segmento turístico em sua comunidade? 

a. Positiva 

b. Negativa 

 

3. Justifique. 

 

4. Qual seu sentimento em morar no entorno de um Parque Nacional? Por quê? 

 

5. Você acha que a implantação do Parque Nacional provocou interferências na sua 

comunidade?  

a. (  ) Sim   

b. (  ) Não 

 

6. De que maneira? 

 

7.  No caso da implantação de um TBC na comunidade, você está aberto a disponibilizar 

serviços aos visitantes? 

a. (   ) Sim   

b. (   ) Não. Por quê? 

 

8. Qual desses serviços você disponibilizaria? 

a. (    ) Hospedagem  

b. (    ) Alimentação 

c. (    ) Guiamento 

d. (    ) Esportes 

e. (    ) Outros. Quais? 

f. (    ) nenhum 
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9. Você tem alguma preocupação com o meio ambiente? Qual? 

 

10. Em sua opinião, você acha que o turismo pode contribuir para a conservação do 

patrimônio natural ou pode acelerar a degradação ambiental? De que forma? 

 

11. Em sua opinião, o turismo de base comunitária pode vir a ser uma alternativa de 

desenvolvimento local? 

 

 

12. Sugestões ou Reclamações. 
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APÊNDICE B- FORMULÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO 

10. DESCRIÇÃO DO ATRATIVO 

 

11. ACESSIBILIDADE AO ATRATIVO 

permanente         temporária 

Citar:   

12. TEMPO NECESSÁRIO 

PARA CONHECER O 

ATRATIVO 

     Horas                  3 dias 

pernoite              mais de 3 dias 

13.ATIVIDADES 

PROGRAMADAS 

     Sim                    Não 

Citar: 

14. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

      Alojamentos/instalações de alimentação 

     Sanitários             Mirantes 

     Charretes/cavalgadas                    Transportes 

     Informações Turísticas                  Estacionamento 

15.ROTEIROS TURÍSTICOS 

COMERCIALIZADOS 

     Sim                    Não 

 Citar: 

11. Observações Complementares 

12.  DATA 

 

ATRATIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORIA:                                                    DIMENSÃO:                            TIPO: 

MUNICÍPIO:                                                       UF:                                           DISTRITO: 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

2. LOCALIZAÇÃO: 

3. LOCALIDADE MAIS PRÓXIMA:                                                            DISTÂNCIA/km: 

4. MEIOS DE ACESSO AO ATRATIVO 

  Regulares                                          Rodoviário                                      Fluvial  

Irregulares                                        Pavimentado                                    Não pavimentado 

Ocasionais                                        Bom                       Regular              Ruim 

5. ACESSO MAIS UTILIZADO 

6. DETALHAMENTO DO ACESSO MAIS UTILIZADO 

7. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO ATRATIVO (Conjunto Paisagístico; Vegetação Local; 

Acesso;Equipamentos Turísticos;  Conservação e Limpeza. 

8. ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO ACESSO DE 

VEÍCULOS AO ATRATIVO 

 

9. OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO TURÍSTICA 


