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Resumo 

  

Em 2017, o turismo mundial teve a maior taxa de crescimento dos últimos sete 

anos, no entanto o fenômeno ainda é pouco pensado e planejado no Brasil. Com isso, 

associado a um momento de maior preocupação dos turistas por atividades mais 

sustentáveis, torna-se relevante discutir iniciativas de turismo de base comunitária que 

buscam maior responsabilidade social, econômica e ambiental. Este estudo tem como 

objetivo identificar as interferências do turismo de base comunitária na população local, 

tendo como base a Pousada Uacari, no interior do Amazonas. Utilizou-se como fonte 

de dados, livros, teses e sites. Os resultados mostraram que as interferências do turismo 

sobre a população, de forma geral, foram positivas em todos os âmbitos, devido a 

participação e envolvimento dos mesmos desde o inicio do projeto. 

 

Palavras-chave: Turismo; Turismo de Base Comunitária; Pousada Uacari. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O turismo e o processo de globalização são irreversíveis, onde o fenômeno turístico 

modifica profundamente o futuro de uma população, mais do que qualquer outra 

atividade econômica. (Irving, 2009). O turismo mundial cresceu 7% em 2017, a maior 

taxa dos últimos sete anos, e prevê-se um crescimento entre 4 e 5% para 2018 

(Organização Mundial do Turismo – OMT, 2018). No Brasil, o turismo é ainda um 

campo pouco pensado, onde acontece, em sua maior parte, de forma descontrolada e 

não planejada, causando aumento da criminalidade, exclusão social, poluição e 

descaracterização de um espaço. Quando planejado, o desenvolvimento do turismo 

pode possibilitar a diversificação econômica de um destino, empoderamento individual, 

valorização cultural e ambiental. Tendo em vista esse contexto, e uma maior 

preocupação por parte dos turistas por práticas e atividades ecológica e socialmente 

sustentáveis, o Turismo de Base Comunitária (TBC) adquiriu maior alcance e 

visibilidade na última década. 

 

O Turismo de Base Comunitária propõe uma mudança de olhar do turista para o 

morador, alterando assim a cadeia produtiva desse fenômeno. O TBC desenvolve-se 

em uma escala limitada e de forma endógena, onde os autóctones são os principais 

atores desse processo, identificando as demandas e atrativos do território, e onde a 

interação entre turistas e população receptora acontece horizontalmente, contribuindo 

de forma mais intrínseca para a troca de conhecimento, para o desenvolvimento local e 

protagonismo social. 

 

Este trabalho aborda especificamente, o caso da Pousada Uacari, uma pousada de 

ecoturismo de base comunitária, criada em 1998 na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (RDSM), no estado do Amazonas, a 600km de Manaus. A 

Reserva localiza-se entre os rios Solimões, Japurá e Auati-Paraná e é a maior área de 

mata de várzea protegida do mundo, apenas 4% da Amazônia brasileira é área de várzea 

e a Reserva Mamirauá possui um papel-chave na proteção desse ecossistema (Pousada 

Uacari, 2018). A Pousada Uacari situa-se em um dos dezessete setores da reserva, no 

chamado setor Mamirauá, onde há uma delimitação de área para desenvolvimento do 

ecoturismo (Figura 1). A Pousada foi escolhida para esse estudo devido a intrínseca 

história de criação da reserva e desenvolvimento do turismo.  
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Figura 1 – Localização Reserva Mamirauá e Área de Ecoturismo 

 

A RDSM foi a primeira unidade de conservação desta categoria implementada no 

Brasil. Sua criação foi resultado direto da solicitação do biólogo e pesquisador José 

Márcio Ayres ao governo do Estado do Amazonas, em 1985, para a constituição de 

uma unidade de conservação que protegesse um primata endêmico da região, o Uacari 

branco (Cacajao calvus calvus). Em 9 de março de 1990, através do decreto 12.836, o 

governo do estado do Amazonas criou a Estação Ecológica Mamirauá, unidade de 

conservação de proteção integral, que proíbe a permanência de populações residentes 

(Instituto Mamirauá, 2018).  

 

No entanto, desde aquela época, os pesquisadores já tinham consciência da importância 

da população local para preservação e proteção dos recursos, principalmente em uma 

área tão extensa e com histórico de intensa exploração pesqueira e madeireira por parte 

de grandes empresas, uma Estação Ecológica não seria viável a longo-prazo.  Dessa 

forma, foi publicado o Plano de Manejo e a criada uma nova proposta pelo grupo de 

pesquisadores da Sociedade Civil Mamirauá - hoje, o Instituto Mamirauá – com a 

sugestão de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, posteriormente, a unidade 

de conservação foi recategorização a nível estadual, à categoria de Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS). E no início da década de 2000, a nova categoria 

foi inclusa no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Peralta, 2005). 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2018), Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável são: 

 

“área natural onde vivem populações tradicionais que se baseiam em sistemas 

sustentáveis de exploração de recursos naturais desenvolvidos ao longo de 

gerações e adaptados às condições ecológicas locais. Permite visitação pública e 

pesquisa científica.” 

 

Verifica-se que as RDS têm como base a pesquisa e gestão participativa dos recursos 

naturais, e utiliza-se das técnicas de manejo para um uso equilibrado dos mesmos por 

parte das populações. No entanto, é importante lembrar que a criação de unidades de 

conservação sempre impacta a vida das populações residentes nas áreas protegidas, por 

impor novas regras e limites aos modos de vida. O Ecoturismo de base comunitária 

surge na RDSM através dos pesquisadores do Instituto Mamirauá, como alternativa de 

renda para as populações ribeirinhas, e como uma forma de garantir a valorização da 

cultural e proteção ambiental da região. 

 

Entretanto, é relevante salientar que a partir do momento em que se entende o turismo 

como um enorme campo econômico, cultural e de troca social, acontecerão 

interferências do mesmo na localidade. Onde os impactos “são consequência de um 

processo complexo de interação entre os turistas, as comunidades e os meios 

receptores” (Ruschman apud Dall’Agnol, 2012 p.13).  

 

Diante de tais colocações o trabalho discutirá a temática principal voltada para a 

seguinte problemática: 

 

“Como o Turismo de Base Comunitária interfere na vida da população 

local?” 

 

Frente a esta problemática o presente trabalho encontra-se organizado em cinco 

capítulos incluindo a introdução aqui apresentada.  
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No capítulo 2, Metodologia, concentram-se as informações sobre todas as etapas de 

pesquisa utilizadas, assim como os métodos e instrumentos empregados para o 

desenvolvimento do trabalho e analise do estudo de caso.  

 

O capítulo 3 trata-se do Referencial Teórico, que busca dialogar sobre três temas que 

permeiam o trabalho, sendo este, dividido em três subcapítulos. O primeiro expõe a 

discussão sobre o Turismo como Fenômeno Social, tendo em vista que este estudo 

busca identificar as interferências do turismo sobre a população local.  O segundo 

compreende as principais premissas e interpretações do Turismo de Base Comunitária, 

por neste trabalho se entender que este não é um segmento, mas uma alternativa ao 

turismo tradicional; o terceiro reflete a complexidade dos termos percepção e 

participação, tentando ampliar as discussões da importância da gestão responsável do 

turismo. 

 

O capitulo 4, apresenta o estudo sobre a Pousada Uacari, organizado em dois 

subcapítulos:  A Pousada, traz uma caracterização geral da Pousada Uacari; e 

Avaliando a Pratica de TBC: Pousada Uacari, onde buscou-se fazer uma avaliação do 

Turismo de Base Comunitária na Reserva Mamirauá.  

 

No capítulo 5, intitulado Considerações Finais, apresenta-se a reflexão acerca da 

complexa relação do fenômeno turístico com a população receptora, direcionando para 

a resposta do questionamento inicialmente proposto na problemática. 

 

Com o crescimento cada vez mais intenso do turismo, esse trabalho se justifica pela 

necessidade de se pensar e discutir formas de turismo que promovam uma gestão 

responsável desse fenômeno, tendo em vista a minimização dos impactos dessa 

atividade sobre os destinos e as comunidades, considerando, que a população local é o 

principal componente impactado pelo fenômeno. Principalmente, quando se considera 

que “o turismo é uma pratica social e uma atividade econômica que, no mais das vezes, 

se impõe aos lugares, mas ela não se dá sobre uma “taboa rasa”, sobre espaços vazios 

e sem donos” (Cruz, 2009, p. 98). 
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Dessa forma, torna-se importante ressaltar e debater a relevância da construção da 

participação, não só para um turismo “sustentável”, mas como uma forma do homem 

se apropriar do seu território. 

 

A descentralização pode contribuir significativamente para o desenvolvimento local, 

resultante, normalmente, de iniciativas e capacidades endógenas das populações locais 

e municipais junto com o governo, onde os mesmos assumem responsabilidade pela 

sua cidade e colocam em voga sua percepção da mesma, para elaborar assim medidas 

que atendam a todos (Faria, 2011). 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo Geral 

Identificar as principais interferências do turismo na vida da população ribeirinha 

envolvida diretamente com o turismo na Reserva Mamirauá. 

 

1.2. Objetivos Específicos  

• Incentivar olhar mais atento e critico a respeito da relação turismo e 

comunidade; 

• Discutir a relevância da participação popular para a construção e 

desenvolvimentos de espaços condizentes com a realidade local.  

• Promover mais estudos que discutam o real papel do turismo no 

desenvolvimento local. 

• Fomentar debates a respeito do turismo de base comunitária. 
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2. METODOLOGIA 

 

Considerando o tema e os objetivos propostos no seguinte trabalho, a metodologia 

utilizada consistiu em pesquisa de gabinete e em uma informal observação participante, 

tendo em vista que a autora deste estudo trabalhou por 14 meses na Pousada Uacari 

como Guia Naturalista, entre janeiro de 2015 e março de 2016.  Na estruturação da 

pesquisa documental e bibliográfica, utilizou-se como base documentos, livros e 

revistas publicados pelo Instituto Mamirauá, livros disponíveis na Biblioteca da 

Universidade Federal de Minas Gerais, além de artigos e publicações de bibliotecas 

cientificas online como o Scielo e Google Acadêmico.  

 

Pensando na complexidade de significados que envolveram o presente trabalho, a 

primeira etapa consistiu em levantamento de informações que pudessem embasar a 

definição dos termos “turismo como fenômeno social”, “turismo de base comunitária” 

e “percepção e participação”, por serem temas que circundam o objetivo do trabalho 

aqui realizado, formando assim, o referencial teórico para o desenvolvimento do 

mesmo. 

 

Posteriormente, considerando a problemática proposta, definiu-se estudo de caso como  

método de pesquisa. Por entender-se que é uma ferramenta que permite o estudo de 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real, preservando as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida – tais como ciclos 

da vida individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas 

em regiões urbanas, relações internacionais e maturação de setores econômicos (Yin, 

2005).  

 

Sendo assim, essa é uma pesquisa essencialmente qualitativa, onde não se buscou 

enumerar ou medir os eventos estudados, nem empregar instrumentos estatísticos na 

análise dos dados. Segundo Godoy (1995, p.58) a pesquisa qualitativa 

 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a ação estudada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situação em estudo. 
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De acordo com Yin (2005), a observação participante é uma modalidade especial de 

observação na qual o pesquisador não é apenas um observador passivo, assumindo 

variedade de funções e participando de eventos estudados. No entanto, devido à 

proximidade entre o pesquisador e objeto de estudo, o mesmo pode assumir posições 

contrarias aos interesses das boas práticas cientificas, tornando-se um apoiador do 

grupo ou da organização em análise. Tendo isso em consideração, e o vínculo entre o 

autor desse trabalho e a Pousada Uacari, definiu-se que o método de observação 

participante seria utilizado apenas em segundo plano e de forma complementar, 

buscando assim garantir a imparcialidade do estudo. 

 

Para análise das práticas de Turismo de Base Comunitária desenvolvidas na Reserva 

Mamirauá, através da Pousada Uacari, utilizou-se seis indicadores propostos por 

Fabrino et al. (2016): (I) Dominialidade; (II) Organização Comunitária; (III) 

Democratização de Oportunidades e Repartição de Benefícios; (IV) Integração 

Econômica; (V) Interculturalidade; (VI) Qualidade Ambiental.  Considerando os 

objetivos desse trabalho e a importância de se ampliar as discussões sobre percepção 

dos habitantes, criou-se mais um indicador, Percepção sobre o Meio e o Mundo, 

totalizando assim sete elementos (Tabela 1). Apesar da complexidade que envolve a 

percepção, utilizou-se esse indicador com o intuito de ser um lembrete de quão holístico 

e abrangente é o fenômeno turístico.  

 

Por fim, na conclusão, buscou-se responder a problemática central proposta no início 

deste trabalho, tendo como referência as análises do capitulo 4. 
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Tabela 1 – Quadro referencial de análise para iniciativas de TBC 

 

Elementos-

chaves 
Critérios Objetivos/Subcritérios 

Dominialidade 

1. Propriedade Identificar se a população local é proprietária dos empreendimentos/serviços ofertados. 

2. Gestão Verificar se a gestão dos empreendimentos/serviços turísticos é realizada pela população local. 

3. Mão de Obra Verificar se a mão de obra alocada nos negócios turísticos é oriunda da comunidade. 

Organização 

Comunitária 

1. Organização 

Interna 

Identificar e qualificar as formas de organização interna à comunidade que atuem em prol do 

turismo comunitário. Se constatada a existência de Organização, levantar: modelo de gestão, 

formalização e frentes de atuação. 

2. Articulação 

Externa 

Verificar a existência de apoio externo técnico e financeiro voltados para o desenvolvimento do 

turismo comunitário. 

Democratização 

de Oportunidades 

e Rapartição de 

Benefícios 

1. Mecanismo 

Financeiros 

Verificar a existência de mecanismos financeiros/acordos comunitários que contribuam para a 

repartição dos benefícios advindos da atividade turística na localidade e para a democratização de 

oportunidade no acesso dos membros da comunidade às atividades relacionadas do turismo. 

2. Acordos 

Comunitários 
  

Integração 

Econômica 

1. Fornecimento de 

Insumos 

Identificar se a população local é fornecedora de insumos para operação dos empreendimentos 

turísticos da comunidade. 

2. Comercialização 

de Produtos 
Identificar se a comunidade comercializa produtos locais para os visitantes. 

Interculturalidade 
1.Compartilhamento 

do Espaço 

Verificar se o visitante e a comunidade dividem o mesmo lugar, e este representa um espaço de 

encontro e convívio. 
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2. Participação 

Cultural 
Identificar o acesso do visitante ao patrimônio material e imaterial da comunidade. 

Qualidade 

Ambiental 

1. Saneamento 

Ambiental 

Identificar como se dá a gestão/acesso da comunidade em relação a três aspectos: 1.1 Resíduos 

Sólidos; 1.2 Efluentes; 1.3 Abastecimento de água. 

2. Manejo dos 

Recursos Naturais 

Idenficar o manejo dos recursos naturais sob duas perspectivas: 2.1 Institucional, refere-se às 

ações de caáter administrativo, legal e/ou político para salvaguarda dos recursos naturais locais; 

2.2 Técnico, relaciona-se ao manejo específico adotado na gestão dos recursos naturais locais 

(técnicas, petrechos e ofícios). 

Percepção sobre o 

Meio e o Mundo 

1. Território Identificar se houve mudança na forma como a população local percebe o território onde vive. 

2. Si mesmo 
Identificar se houveram alterações na forma como a população si vê, referente à aspectos de 

autoestima e empoderamento social.   

 
Fonte:   Adaptação de Fabrino at al. (2016)
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3. REFERENCIAL TEORICO 

 

3.1. Turismo como Fenômeno Social 

 

O governo brasileiro fundamenta-se na definição da OMT que define o turismo como 

“as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes 

do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios ou outras”. Diversas definições foram desenvolvidas ao longo dos anos, 

principalmente por economistas que percebiam no turismo a enorme capacidade de 

entrada de divisas e geração de renda. Segundo Casimiro Filho (2002), o desempenho 

do segmento de turismo em uma localidade ou país, geralmente é analisado extraindo 

o total de turistas e receitas geradas por estes. 

 

Observa-se que grande parte dos estudos realizados no âmbito do turismo buscam 

analisar os aspectos econômicos do mesmo, examinando o crescimento e a 

movimentação de capitais a partir da chamada “indústria” do turismo, mais 

especificamente, dos negócios turísticos. Mas torna-se importante salientar que os 

fatores econômicos são apenas uma parte desse fenômeno, que vem se configurando 

como um fato social, tendo em vista que o turismo é uma atividade realizada pelos 

homens em sociedade, onde não é possível pensar no conceito de turismo se pensarmos 

em um homem isolado (Barretto, 2003). 

 

O turismo é um fenômeno decorrente do deslocamento de pessoas de um local de 

origem a um de destino com motivações que variam de lazer, a saúde, negócios, 

religiosos etc. E desde o deslocamento até o retorno a origem diversas interferências 

positivas e negativas são geradas em todos os âmbitos. Seu “produto” é uma 

experiência, consumido ao mesmo tempo em que é produzido, sendo intangível e o 

resultado da interação entre o turista, a comunidade receptora e o meio.  

 

O encontro entre turistas e população receptora tem uma importância profunda no 

estudo do turismo. Pois a natureza complexa dessas interações varia de acordo com 

diversos fatores, como: o tipo de turista; a duração de sua permanência, atitudes e 

expectativas, que influenciam a construção de relacionamentos; o número de turistas, 

pois enquanto forem números menores serão novidade, quando forem muitos, tornam-
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se apenas parte do cenário; e por fim a duração da temporada, se a sazonalidade é 

acentuada ou não (Burns, 2002). 

 

Ainda segundo Dall’Agnol (2012, p.1), 

 

“Os impactos positivos do turismo tendem estar relacionados com o dinheiro 

proveniente dos turistas, geração de empregos e fortalecimento da cultura local. 

Por outro lado, o surgimento de aspectos negativos como criminalidade, aumento 

no consumo de drogas, congestionamentos, entre outros, fazem com que os 

moradores apresentem certa xenofobia com relação ao Turismo.” 

 

Após a II° Guerra Mundial, o turismo começou a ser visto como uma fórmula de 

aproximação, um instrumento de compreensão entre os povos, tendo em vista à enorme 

troca cultural que esse fenômeno permite. No entanto o grande fluxo de turistas que se 

estabeleceu nesse período, devido aos avanços nos meios de transporte e 

regulamentação de leis trabalhistas (Ricco, 2011), deu origem ao “Turismo de Massas”, 

que acabou ocasionando desentendimentos entre visitantes e visitados, e gerando um 

enorme impacto negativo sobre as cidades que ainda não possuíam infraestrutura 

preparada para receber tamanho contingente de pessoas (Krippendorf, 2001). 

 

Krippendorf (2001) em seu livro A Sociologia do Turismo, descreve e transcreve alguns 

trechos de jornais ingleses e de países escandinavos na década de 60 e 70, em que a 

população começou a criar movimentos de protesto e reações de rejeição a turistas e ao 

turismo, devido ao crescente “boom” do mesmo e ao desconforto e mal-estar que o 

elevado número de estrangeiros ocasionou, fazendo surgir slogans como “A Suécia para 

os suecos”. 

 

Ao longo dos anos, o turismo tem se consolidado cada vez mais como um fenômeno 

social tendo em vista que compreende, segundo Mazón (apud Marujo, 2005, p. 27), “o 

bem estar e a qualidade de vida, a cultura, a comunicação, os grupos sociais, o 

desenvolvimento, encontro entre sociedades diferentes, a psicologia dos indivíduos...a 

exclusão social, a imigração, a estrutura demografia”. 
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O turismo é visto como um agente da mudança social, de acordo com Marujo (2005, p. 

27), o mesmo, 

  

“Causa um forte impacto no indivíduo e nos grupos familiares que se deslocam, 

provoca mudanças no comportamento das pessoas e agrega conhecimento aqueles 

que o praticam, permite a comparação entre diversas culturas, contribui para o 

fortalecimento da identidade grupal, é um meio de difusão de novas práticas 

sociais e aumenta as perspectivas de obtenção da paz pela compreensão e aceitação 

das diferenças sociais.” 

 

Dessa forma, para atenuar os efeitos negativos e potencializar os positivos, o 

planejamento do turismo torna-se uma estratégia de desenvolvimento essencial, sendo 

o planejamento participativo de fundamental importância, haja visto que a população 

hospedeira, como sujeito do turismo, conseguem mensurar melhor as interferências 

sociais geradas por esse fenômeno, contribuindo para elaboração de propostas 

condizentes com a realidade local. O planejamento participativo tem a capacidade de 

aproximar habitantes e governantes, fazendo com que a população assuma também 

responsabilidade sobre aquilo que é realizado no seu município.  

 

O estudo do turismo como fenômeno social é de fundamental importância para 

compreensão e reflexão da sociedade e da cultura moderna, sendo uma forma de 

sistematizar o conhecimento no contexto das sociedades globalizadas e em processo de 

globalização, auxiliando o entendimento das relações sociais e culturais em localidades 

marcadas pela interação cultural entre grupos sociais distintos (Ricco, 2011). Onde o 

lazer e o turismo, segundo Krippendorf (2011, p. 21) “são a consequência e, 

simultaneamente, um componente do sistema social industrial, da organização dos 

seres humanos e da civilização moderna”. 
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3.2. Turismo de Base Comunitária 

 

Assim como dito na introdução deste trabalho, neste estudo entende-se o turismo de 

base comunitária não como um segmento, mas sim como uma alternativa ao turismo 

tradicional. O turismo alternativo é desenvolvido utilizando-se dos recursos naturais e 

culturais existentes nos lugares, e onde a comunidade é o ator principal, participando 

da concepção, desenvolvimento e gestão do turismo, diferenciando-se do turismo de 

massa, convencional, que se realiza através da implantação de grande infraestrutura e 

redes hoteleiras e intenso marketing (Coriolano e Mendes, 2003). 

 

O turismo de base comunitária representa a interpretação do “local” do turismo frente 

às projeções de demandas e de cenário do grupo social do destino, tendo como pano de 

fundo a dinâmica do mundo globalizado, mas não as imposições da globalização. Onde 

o sentindo de comunitário transcende o sentido de “comunidades de baixa renda”, para 

alcançar o sentido de coletivo, comum, de laço social (Irving, 2009). 

 

Segundo Bartholo (2009), os padrões relacionais de acolhida e hospitalidade são 

elementos chaves do turismo de base comunitária, por possibilitar um encontro face a 

face, do turista com o morador e destes com o território. O lugar turístico implica re-

significar códigos e símbolos, a partir da compreensão do lugar como ponto focal da 

transformação social, é o espaço da pluralidade de identidades e o cenário da trama 

complexa das relações sociais (Irving, 2009).   

 

Um elemento comum presente nas iniciativas de turismo de base comunitário é o 

comprometimento ativo dos atores locais, situacionalmente afetados e em redes 

informacionais transnacionais. Tal mobilização possibilita a resistência e o 

questionamento dos rumos do desenvolvimento turístico nesse território, promovendo 

a luta pela posse da terra, do direito ao uso sustentável dos recursos e à simples 

existência, formam a base de uma coesão que fortalece o sentido de comunidade. O 

turismo torna-se um meio de dar visibilidade aos conflitos dos modos de vida 

tradicionais com a chegada da modernidade (Bartholo, 2009). 
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Internacionalmente, em 2001, a ONG World Wild Found - WWF publicou um livro 

com diretrizes para desenvolvimento do turismo de base comunitária, com objetivo de 

promover mais atividades, e no mesmo a ONG definiu TBC como, 

 

“The term ‘community-based ecotourism’ takes social dimension a stage further. 

This is a form of ecotourism where the local community has substantial control 

over, and involvement in, its development and management, and a major 

proportion of the benefits remain within the community.” (2001, p.2) 

 

No Brasil, segundo o Ministério do Turismo (2010), as experiências de Turismo de 

Base Comunitária datam de meados dos anos 1990, e foram organizadas 

independentemente de ações públicas. Após a criação do Ministério do Turismo 

(MTur), em 2003, as iniciativas começaram a ser reconhecidas pelo órgão como um 

fenômeno social e econômico em algumas regiões do País. No entanto, Sansolo e 

Bursztyn (2009) destacam que o MTur passou a reconhecer institucionalmente o 

turismo de base comunitária apenas em 2008, com a publicação de um edital para 

fomento dessas atividades, em que neste o Ministério aborda o fenômeno como:  

 

 “O turismo de base comunitária, turismo comunitário, solidário, de conservação, 

entre outras denominações, possui elementos comuns a tais iniciativas e busca a 

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 da atividade 

turística.” (MTur, 2008, p.1) 

 

Verifica-se que em ambas as definições dois elementos se destacam: um efetivo 

controle e participação da população na gestão do turismo, e permanência dos lucros 

para e nas comunidades. 

 

O Projeto Bagagem, ONG que promove o desenvolvimento de uma Rede de Economia 

Solidaria e Turismo Comunitário no Brasil, cita sete princípios do TCB:  (I) 

comunidade deve ser proprietária dos empreendimentos turísticos e gerenciar 

coletivamente a atividade; (II) Comunidade deve ser a principal beneficiária da 
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atividade turística, que existe para o desenvolvimento e fortalecimento da Associação 

Comunitária; (III) A principal atração turística é o modo de vida da comunidade; (IV) 

As atividades são criadas para proporcionar intercâmbio cultural e aprendizagem ao 

visitante, não se tratando de apresentações folclóricas da cultura popular, e sim de 

atividades que fazem parte do cotidiano que o turista vai experimentar; (V) 

Conservação ambiental, os roteiros respeitam as normas de conservação da região e 

procuram gerar o menor impacto possível no meio ambiente; (VI) Transparência no uso 

dos recursos: comunidades e visitantes participam da distribuição justa dos recursos 

financeiros; (VII) Parceria Social com Agências de Turismo: busca por envolver todos 

os elos da cadeia do turismo no benefício das comunidades. 

 

Assim como a ONG Projeto Bagagem, Irving (2009) apresenta seis premissas que 

considera centrais para o turismo de base comunitário. A primeira refere-se a base 

endógena da iniciativa, onde o desejo e motivação do turismo deve vir da comunidade, 

pois só assim o ator social torna-se agente, proporcionando assim um maior 

protagonismo social. Protagonismo que é entendido pela autora como segunda 

premissa, por considerar que o envolvimento e participação da população são a base da 

sustentabilidade das iniciativas. A terceira premissa refere-se a escala limitada do 

turismo, por compreender que os recursos locais são limitados. A quarta, geração de 

benefícios e renda diretos à população local. A quinta premissa refere-se à valorização 

da cultura local, com o objetivo de afirmar identidade e pertencimento. Por fim, a última 

e sexta premissa aborda a troca de saberes entre turistas e moradores, trazendo um novo 

significado para hospitalidade. 

 

Observa-se que o turismo de base comunitária ultrapassa o aspecto econômico do 

fenômeno, caracterizando-se pelo incentivo ao empoderamento social, valorização do 

território, encorajando a troca de conhecimentos e abertura ao diferente. Reafirmando, 

mais do que nunca, o caráter social do turismo. 
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3.3. Percepção e Participação 

 

O termo percepção, segundo o dicionário Koogan/Houaiss designa apreensão da 

realidade ou de uma situação objetiva pelo homem; a reação de um sujeito a um 

estímulo exterior, que se manifesta por fenômenos químicos, neurológicos, ao nível dos 

órgãos dos sentidos e do sistema nervoso central, e por diversos mecanismos psíquicos 

tendentes a adaptar esta reação a um objeto, o identificando e o diferenciado de outros. 

 

Observa-se que a percepção é muito subjetiva, onde cada indivíduo percebe, reage e 

responde diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou 

manifestações daí decorrentes são resultado das percepções (individuais e coletivas), 

dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa. Sendo assim uma 

forma de compreender anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas da 

relação do homem e o ambiente (Fernandes, Souza et al, 2004). Processos que são 

reafirmados na fala de Santos, Ruffino et al (2011, p.32), 

 

“a percepção depende e é permanentemente influenciada por variáveis objetivas e 

subjetivas que interferem na interpretação de nossos sentidos, de tal modo que essa 

variação pode ocorrer, inclusive, com uma mesma pessoa, ao viver uma situação 

semelhante, em dois momentos distintos.” 

 

A percepção é uma combinação de processos cognitivo e fisiológicos, por isso tão 

complexa e variável. Segundo Tomasello (apud Állan e Souza, 2011), a cognição pode 

ser entendida como um produto evolutivo, derivado de três condições. A primeira 

condição relativa a adaptação biológica, como a compreensão dos aspectos causais; a 

segunda, uma motivação para compartilhar intencionalidade com co-específicos; e a 

terceira relacionada a evolução cultural, que favorece a acumulação de conhecimentos 

já adquiridos, em um menor período de tempo e a transmissão desses conhecimentos 

para as gerações posteriores. Ou seja, através da cognição, verifica-se que a percepção 

envolve diversos elementos como memória, imaginação, interpretação e conhecimento.  

 

Cada pessoa percebe e experiência uma situação de uma forma, conforme sua história 

de vida, tendo assim sua própria visão da realidade, adquirir e cruzar diversas 

perspectivas e percepções possibilitam conhecer a realidade de determinado grupo. De 
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acordo com Hochberg (apud Marin, 2008, p. 206), “a percepção é um dos mais antigos 

temas de especulação e pesquisa no estudo do homem [...] Estudamos a percepção numa 

tentativa de explicar nossas observações do mundo que nos rodeia”. 

 

Na fenomenologia, segundo Carvalho e Moesch (2013, p.7), 

 

“a experiência possui dois polos: o ato de perceber e o objeto de sua percepção. A 

consciência permitirá atribuir significação, ou sentido, a cada objeto. Neste 

momento a totalidade é enfatizada, pois se deseja buscar a essência dos objetos e 

de suas manifestações, a partir da experiência humana, do vivido.”  

 

Dessa forma, quando falamos sobre a percepção do turismo, entramos em um campo 

muito complexo, pois abordamos dois fenômenos: o homem e o turismo. O ser humano 

é entendido por muitos estudiosos da psicologia como um fenômeno, pois diversos 

elementos fisiológicos, culturais, históricos e comportamentais então constantemente 

moldando o ser, e a própria percepção é o resultando da interação deste homem, seus 

sentimentos e história de vida com o meio.  

 

O turismo, sob a ótica do produto gerado, é uma experiência como já abordado no 

subcapitulo anterior, um fenômeno gerado pela resultância da relação de diversos 

setores econômicos, governamentais, socais, religiosos e culturais com os turistas e o 

ambiente.  

 

A escolha do termo “percepção” para ser abordado neste trabalho, não tem como 

finalidade enveredar pelo campo da psicologia, sociologia e biologia. Apenas busca-se 

chamar atenção para a variedade de elementos que influenciam a percepção e o homem, 

sendo assim, uma percepção pode até se assemelhar a outras, mas provavelmente não 

pelos mesmos motivos. O estudo da percepção de determinada população sobre o 

turismo é importante pois permite confluir visões, e assim elaborar e desenvolver ações 

que condizem com a opinião e expectativas de habitantes sobre o lugar em que vivem. 

E o próprio turismo, ao longo do tempo, vai fazendo parte da história de visitantes e 

visitados, e influencia assim na percepção do mundo que os cerca.  
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Cada proposta de desenvolvimento possui introjetada sua visão de homem e de 

sociedade desejada. O desenvolvimento social sustenta-se na satisfação das 

necessidades humanas fundamentais, na geração de níveis crescentes de independência 

dos indivíduos, na articulação orgânica dos seres humanos com a natureza, com a fim 

que possam se integrar nos processos globais, respeitando os valores e comportamentos 

locais. O participar é um ato de livre escolha, uma ação de liberdade, um processo de 

mobilização social que, conduzindo a uma mudança da realidade, ajudará a superar o 

fatalismo. É pela participação que as pessoas começam a compreender que são capazes 

de construir uma ordem social diversa da vigente (Coriolano, 2003). 

 

Quando pensada no âmbito do Estado, a participação é um instrumento de 

transformação das relações entre o Estado e a sociedade, sendo assim, de 

democratização. A participação contribui não apenas a para identificação das 

necessidades, segundo Nassuno (1997), é também uma importante forma de 

supervisionar e garantir a implementação eficiente de políticas.  De acordo com Jacobi 

e Barbi (2007, p.239) 

 

“A implementação de políticas públicas, pautadas pelo componente participativo, 

relaciona-se com as mudanças na matriz sociopolítica prevalecente, que se baseia 

em uma lógica verticalizada. Isto implica num maior questionamento sobre o 

papel do Estado como principal agente indutor das políticas sociais. A noção de 

participação é pensada principalmente pela ótica dos grupos interessados e não 

apenas da perspectiva dos interesses globais definidos pelo Estado.” 

 

Segundo Demo (1999), participação não é ausência, superação, eliminação do poder, 

mas outra forma de poder, devendo assim ser conquistada. Muitas propostas 

participativas tornam-se expediente para camuflar novas e sutis repressões.  Onde não 

é que o governo ou universidades sejam incapazes de promover a participação, mas 

tanto mais condições para tal, quanto mais tomar a sério sua tendência controladora. 

Ainda de acordo com Demo, a ideologia mais barata do poder é encobrir-se com a capa 

de participação, pois quem acredita em participação, estabelece uma disputa com o 

poder. 
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Observa-se na obra de Krippendorf (2001), que de forma geral, a comunidade receptora 

apenas começa a perceber a necessidade de participar do planejamento do turismo, 

quando os impactos negativos deste se tornam um incomodo, atrapalhando o dia a dia 

da população.  Busca-se assim, com este trabalho, fazer uma reflexão, sobre como a 

população tem percebido o turismo no seu próprio espaço, e a necessidade de se pensar 

e planejar este fenômeno antecipadamente e em conjunto. 
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4. ESTUDO DE CASO – POUSADA UACARI 

 

4.1. A Pousada 

 

A Pousada Uacari é uma pousada flutuante localizada em um canal na área da Reserva 

Mamirauá mais próxima à confluência dos rios Solimões e Japurá, a 1 hora e 15 minutos 

(via fluvial) da cidade de Tefé, estado do Amazonas (Figura 2). Por se encontrar em 

uma região de floresta de várzea, onde o nível das águas varia cerca de 10 a 12 metros 

entre as estações de seca e de chuva, a característica flutuante não é apenas um 

diferencial, mas uma necessidade. 

 

 

Figura 2 – Pousada Uacari e Tefé (Fonte: Google Maps) 

 

Quando o Plano de Manejo da RDSM foi elaborado, destinou-se uma zona de manejo 

especial à atividade de ecoturismo, uma área de cerca de 35 km² dentro de um dos 

setores da área focal da Reserva: o setor Mamirauá. Este é o setor que teve maior parte 

de sua extensão territorial destinada à zona de proteção total - área onde é proibida a 

extração dos recursos - no sistema de zoneamento da Reserva Mamirauá, além de ser o 

setor mais próximo de Tefé. (Ozorio et al., 2016) 
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Como já abordado brevemente, a Pousada Uacari surgiu como uma ideia do Instituto 

Mamirauá, para ser uma alternativa e fonte complementar de renda, após a criação da 

RDSM, tendo em vista que os ribeirinhos não poderiam usufruir dos recursos naturais 

como antes. Assim como o Ecoturismo, o Instituto iniciou programas de Manejo do 

Pirarucu, Manejo Florestal, entre outros, todos com fundo compensatório e que 

possibilitasse e incentivasse a proteção da Floresta de Várzea e dos modos de vida da 

população local. 

 

No entanto, é importante salientar que quando a ideia de Ecoturismo foi apresentada a 

mesma gerou inúmeras dúvidas e questionamentos, principalmente pelo fenômeno 

turístico não ser uma atividade natural à população, não só no âmbito econômico como 

no cultural. Mas a preocupação não foi apenas por parte dos ribeirinhos, como pelo 

grupo de pesquisadores do Ecoturismo, que na época, não tinham muitas histórias 

similares como precedentes. Segundo Peralta (apud Peralta et al., 2016, p. 21), 

 

“o turismo era uma atividade econômica exógena à economia local. Portanto, a 

atividade era sempre cercada de diversos equívocos – seja em relação ao seu 

retorno financeiro, aos motivos ou às intenções dos visitantes, ou ao impacto da 

atividade. Essa interação entre turistas e população local, logo no início do projeto, 

esclareceu as intenções dos ecoturistas aos olhos dos residentes, deu experiência 

prática na prestação de serviços para alguns comunitários, e gerou alguns 

benefícios econômicos, o que rendeu algum interesse no empreendimento por 

parte de outras comunidades”.  

 

A Pousada funcionou nos primeiros anos com um período teste, para avaliar as 

demandas e identificar os ajustes que seriam necessários. Posteriormente, com o 

investimento da instituição governamental britânica, Department for International 

Development (DFID), que já financiava atividades do Instituto, a estrutura pode ser 

ampliada e finalizada em 2001. Com a posterior inserção da Pousada Uacari no guia de 

Turismo Lonely Planet, houve um significativo aumento de turistas. Estimasse que 

entre 1998 e 2010, segundo dados da Pousada, a renda gerada para as comunidades 

locais foi de cerca de R$ 1,5 milhão, não considerando o investimento realizado na 

pousada que chegou a quase 1 milhão, sendo sua maior parte de origem britânica. 

(Peralta et al., 2016). 
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A Pousada Uacari possui um escritório em Tefé, responsável por organizar e realizar 

as reservas, além de receber os turistas que chegam de barco ou avião de Manaus. E 

dentro da RDSM, existe a Associação de Auxiliares e Guias de Ecoturismo de 

Mamirauá (AAGEMAM), criada em 2000, e é a principal organização comunitária 

envolvida na gestão da pousada, responsável por organizar e capacitar os comunitários 

que trabalham e prestam serviço para a pousada (Instituto Mamirauá, 2018). 

 

A Pousada Uacari possui um modelo de gestão compartilhada entre o Instituto 

Mamirauá, que provê o suporte técnico, e os moradores da RDSM que entram com todo 

o conhecimento tradicional e sabedoria das matas. Há alguns anos a gestão encontra-se 

em processo de transferência integral para as comunidades do setor. A iniciativa é um 

dos empreendimentos pioneiros do gênero no Brasil e o primeiro local dentro da 

Reserva Mamirauá destinado ao alojamento e estadia dos ecoturistas (Ozorio et al., 

2016). Atualmente, existe também a Pousada Casa do Caboclo, iniciativa de uma 

família da comunidade Boca do Mamirauá, que teve como referência a Pousada Uacari 

para desenvolver o turismo. 

 

Desde de o início do desenvolvimento do ecoturismo em 1998 até 2011, houve um 

crescimento de cerca de 50% na população total da área. O setor Mamirauá tinha sete 

comunidades com 70 pessoas em média, e cerca de 500 pessoas no total. Atualmente, 

existem onze comunidades, com um total de cerca de 750 pessoas. Onde as 

comunidades, em geral, são formadas por grupos relacionados por parentesco (Peralta, 

2016). 

 

Os ribeirinhos interessados em trabalhar na Pousada são qualificados pela 

AAGEMAM, e trabalham em uma escala de cerca de 12 dias por mês. A escala tem 

como objetivo permitir que os ribeirinhos tenham tempo para se dedicar às suas 

atividades tradicionais, como pesca e agricultura familiar, sendo o turismo apenas uma 

atividade complementar. Além, a partir da escala e alternando grupos, ser possível 

alcançar um maior número de comunitários interessados em trabalhar na pousada, 

beneficiando assim mais pessoas.  
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Todos os trabalhadores da Pousada Uacari, com exceção do Guia Naturalista – posição 

exercida pela autora deste trabalho durante 14 meses – são ribeirinhos das comunidades 

do setor Mamirauá. O Guia Naturalista tem como função fornecer informações técnicas 

sobre a RDSM, além de ser o responsável pela tradução (inglês/português), auxiliando 

e intermediando assim o contato entre turista e moradores, tendo em vista que os turistas 

são majoritariamente estrangeiros. De acordo com dados da Peralta et al. (2016), entre 

2002 e 2011, 73% dos turistas eram estrangeiros e 23% brasileiros.  

 

Visando o processo de transferência da pousada, além de uma maior autonomia por 

parte dos comunitários e como forma de melhorar a interação com os turistas, em 2013 

foi lançada uma campanha de financiamento coletivo para contratar um professor de 

inglês para dar aulas aos comunitários interessados. A meta foi ultrapassada, onde a 

maior parte dos doadores forem turistas da Pousada. (Insitutito Mamirauá, 2018). 

 

A programação de passeios dos turistas segue a ideologia da Pousada Uacari e da 

RDSM, independente do tempo de estadia do turista, há sempre 5 passeios fixos que 

englobam elementos ecológicos, culturais e científicos: (I) Trilha Interpretativa, busca 

contextualizar o turista sobre o ambiente em que ele se encontra; (II) Palestra sobre o 

Instituto Mamirauá e a Pousada Uacari, com o intuito mostrar a ideologia e o objetivo 

da Pousada; (III) Visita à Comunidade, onde um guia comunitário apresenta a sua 

própria comunidade e os modos de vida; (IV) Visita ao Lago Mamirauá, local onde se 

começou a reserva; (V) Contato com a Pesquisa, o momento que um pesquisador do 

Instituto Mamirauá apresenta a sua pesquisa desenvolvida dentro da Reserva. 

 

No que se refere a estrutura, a Pousada possui 7 flutuantes: 5 flutuantes com duas suítes 

cada, um flutuante central, onde acontecem as refeições e palestras e um flutuante que 

abriga a equipe da Pousada durante os períodos de trabalho (Figura 3), tendo capacidade 

para receber até 30 turistas em uma única vez. Os flutuantes são conectados por 

passarelas e estão fixados em seus lugares através de quatro poitas (blocos de concreto) 

cada, amarrados em forma de “X” em cada uma das suas extremidades. A Pousada 

utiliza como material flutuante a madeira da árvore Açacú (Hura crepitans L) 

encontrada na região. 
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Figura 3 – Estrutura Pousada Uacari (Fonte: Pousada Uacari) 

 

Todos os bangalôs possuem um sistema de captação de energia solar que carregam as 

baterias. O flutuante central além da energia solar conta com backup de gerador movido 

a diesel. O sistema hidráulico dos bangalôs funciona através de água do rio, sendo 

imprópria para consumo. Para isto os quartos dos turistas possuem garrafas de água 

mineral para higienização bucal e consumo, e a equipe utiliza água da chuva.  

  

Todos os banheiros dos flutuantes possuem um filtro de dejetos, sendo composto por 

dois tanques de 250 litros, conectados por um tubo. O primeiro é um tanque séptico 

onde recebe e inicia o processo de tratamento dos resíduos. O efluente líquido passa 

para o segundo tanque, designado filtro anaeróbico, onde é realizado o tratamento final 

do esgoto. Depois de filtrado, o efluente é despejado no rio. A cada 6 meses o tanque 

de resíduos sólidos é retirado e enterrado. 

 

O turismo de base comunitária, o ecoturismo e o ecossistema que a Pousada Uacari se 

encontra exigem adaptações diárias, fazendo com que a mesma esteja sempre em 

constante mudança. 

 

4.2. Avaliando a prática de TBC: Pousada Uacari 

 

A Pousada Uacari desenvolve o turismo há quase 20 anos, com objetivo de avaliar as 

práticas de turismo de base comunitária de forma mais pragmática, utilizou-se os 

indicadores sugeridos por Fabrino et al. (2016) e criou-se mais tendo como base a 

percepção, as informações foram apresentadas na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 – Avaliação das praticas de TBC desenvolvidas na Pousada Uacari 

 

Elementos-chaves Critérios Avaliação 

Dominialidade 

1. Propriedade 

A Pousada ainda pertence ao Instituto Mamirauá, por questões burocráticas, como foi criada a 

partir de um Programa de Ecoturismo, o CNPJ da Pousada está ligado ao Instituto como se 

fosse uma filial do mesmo. Segundo o Plano de Negócios realizado e reunião realizada em 

2014 com representantes das comunidades, definiu-se um plano de 10 anos para transferência 

da Pousada para as onze comunidades do setor e a AAGEMAM. (Peralta et at., 2016) 

2. Gestão 

A gestão da Pousada é compartilhada entre o Instituto Mamirauá e a AAGEMAM. 

AAGEMAM tem a principal responsabilidade por garantir mão de obra em todas as posições 

de atendimento ao turista na Pousada Uacari, hoje a Administração Geral é ainda realizada por 

meio de assessoria técnica do Instituto Mamirauá, no que se refere à contabilidade e finanças. 

(Pinto et al., 2016) 

3. Mão de Obra 

A gerência de campo (desde de 2004), a coordenação de alimentos e bebidas, a coordenação 

de manutenção e lazer e a coordenação de logística da Pousada Uacari são cargos ocupados 

por funcionários moradores de comunidades locais, além dos guias locais, cozinheiros, 

copeiras, camareiras e barqueiros. Mais recentemente o cargo de operador de vendas e 

marketing também passou a ser ocupado por um comunitário local. Com exceção do assistente 

financeiro e o guia naturalista bilíngue, pois ambos demandam qualificação específica, a qual 

ainda não está disponível entre os profissionais das comunidades locais. (Pinto et al. 2016) 
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Organização Comunitária 

1. Organização Interna 
Fortalecimento da AAGEMAM, que organiza e representa todos os comunitários que prestam 

serviço para a Pousada Uacari. * 

2. Articulação Externa 

Forte presença do Instituto Mamirauá, que presta assessoria técnica, qualificação e suporte à 

Pousada. De acordo com o Plano de Negócio, ainda irá auxiliar na construção de dois novos 

flutuantes. (Peralta et al., 2016) 

Democratização de 

Oportunidades e 

Repartição de Benefícios 

1. Mecanismos 

Financeiros 

Os dividendos monetários são repartidos com as comunidades. E desde 2013, a Pousada 

Uacari, passou a cobrar de cada visitante uma taxa de apoio socioambiental. Este recurso se 

destina a um fundo de desenvolvimento comunitário que financia projetos nas comunidades. 

Recurso que não está condicionado à existência ou não de lucro. (Peralta et al., 2016) 

2. Acordos Comunitários 

Em Assembleia do setor, definiu-se que os lucros e benefícios advindo das Pousada seriam 

divididos de acordo com o envolvimento de cada comunidade na proteção da reserva e no 

turismo. Foi criado um comitê com representantes das comunidades, responsável por avaliar a 

aderência das comunidades às regras de gestão do setor. (Peralta, 2016) 

Integração Econômica 

1. Fornecimento de 

Insumos 

Uma vez por semana, o gerente da pousada passa nas comunidades comprando os gêneros 

alimentícios frescos disponíveis. Os que faltam e os insumos industrializados são comprados 

em Tefé e levados à pousada. * 

2. Comercialização de 

Produtos 

Durante à visita à comunidade, que acontece em todos os pacotes, os comunitários expõem e 

vendem os artesanatos. * 
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Interculturalidade 

1. Compartilhamento de 

Espaços 

Não há propriamente um compartilhamento de espaço, os turistas se hospedam na pousada e a 

equipe possui um alojamento especifico enquanto trabalham. * 

2. Participação Cultural 

Todas as comunidades interessadas podem receber turistas, acontecendo as visitas em um 

esquema de escalas. Durante às visitas os turistas são recepcionados por um guia comunitário 

eleito pela comunidade para mostrar os modos de vida e contar as histórias relativas ao seu 

território e as pessoas. Quando os turistas são brasileiros, a troca cultural acontece de forma 

mais natural através do contato com os guias locais durante os passeios de barco e trilhas, sem 

a necessidade do guia naturalista para intermediar. * 

 Qualidade Ambiental 

1. Saneamento Ambiental 

A Pousada Uacari utiliza um sistema de tratamento de esgoto simplificado composto de duas 

unidades: uma fossa séptica, que recebe o esgoto bruto; e um filtro anaeróbio preenchido com 

diferentes meios filtrantes, cuja função é de complementar o tratamento. Os resíduos sólidos 

não orgânicos são levados para Tefé através de embarcações. No que se refere à 

abastecimento de água, utiliza-se um sistema hidráulico de coleta de agua do rio para afazeres 

diários, e para a higiene bucal compra-se água mineral em Tefé e a equipe utiliza-se água da 

chuva (Borges Pedro et al., 2016). 

2. Manejo dos Recursos 

Naturais 

A Pousada encontra-se dentro de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a pesca 

tradicional é permitida em algumas áreas e respeitando o período do defeso dos peixes. Cada 

comunidade possui uma área de abrangência com lagos, através de acordo feito dentro das 

comunidades, há a distinção de lago para pesca e reprodução, onde há uma rotação entre eles 

de período em período. * 

Percepção sobre o Meio e 

o Mundo 
1. Território 

Através de conversas com os ribeirinhos que trabalham na pousada, observou-se que o contato 

entre visitantes e visitados provocou um novo olhar do morador para o seu próprio território, 

que era até então para estes tão comum/usual. Pois ao ver, muitas vezes, a curiosidade e 
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empolgação e dos turistas com os animais, a natureza e até mesmo o seu modo de vida, 

fizeram muitos reavaliarem seu cuidado com o espaço, além promover o "orgulho" da origem 

e da cultura que possuem.*  

2. Si Mesmo 

A Pousada caracteriza-se por receber turistas de diversas partes do Brasil, principalmente das 

regiões sul e sudeste, além de um enorme fluxo de turistas estrangeiros. Verificou-se, através 

de conversas, que esse contato com culturas tão distintas, aumentou a noção de mundo dos 

trabalhadores da pousada, trazendo, por exemplo, a noção de que existem lugares muito frios 

ou muito desérticos, e de diferentes formas de se preparar um mesmo alimento. Noções que 

são naturais para pessoas que vivem em cidades grandes e imersas no mundo globalizado, mas 

incrivelmente diferentes para quem cresceu e mora no interior de uma reserva.                            

Identificou-se também, que a partir do trabalho na Pousada, executando trabalhos diferente 

dos tradicionais (pesca, agricultura e extração de madeira), os moradores perceberam que eles 

podem e são capazes de exercer diferentes tipos de atividade, se for do interesse deles. 

Proporcionando empoderamento e maior autoestima. * 

 

* Informações preenchidas com base nas observações e vivencia da autora deste trabalho na Pousada Uacari. 

 

Fonte: Produção própria.



38 
 

 
 

 

Tendo como referência a tabela acima e as premissas de Irving (2009), no que se refere ao 

quesito ambiental, as comunidades fortaleceram muito o sentido da proteção do meio ambiente, 

não só por sentir na pratica o aumento da biodiversidade com a criação da reserva, mas pelo 

sentimento de orgulho gerado ao mostrar o seu território aos turistas. Orgulho que promove 

diariamente à valorização da cultura local, além da afirmação da identidade e pertencimento.  

O turismo, através da taxa socioambiental e divisão dos lucros, tem proporcionado a construção 

de novas escolas e centros comunitários, promovendo benefícios que vão além do econômico 

para as comunidades envolvidas no ecoturismo e na proteção do setor.  

 

 No entanto, percebe-se que há ainda muito a desenvolver, atualmente, um dos maiores desafios 

da Pousada Uacari é a total transferência da gestão para as comunidades. Segundo Ozorio e 

Jáner (2012), alguns desafios precisarão ser superados, dentre eles: fortalecer o associativismo, 

amadurecer os espaços de tomada de decisão, melhorar as habilidades gerenciais dos 

trabalhadores, avançar no idioma inglês, melhorar o domínio da informática, envolver os 

comunitários em assuntos relacionados à comercialização e gerenciamento financeiro da 

atividade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Pousada Uacari possui uma história atípica ao que se refere aos empreendimentos de turismo 

de base comunitária no Brasil, como já abordado, o turismo era um fenômeno exógeno à região. 

Dessa forma, observa-se que o significado de turismo foi e é construído diariamente a partir da 

própria experiência dos moradores com a Pousada. No entanto, a Pousada não trouxe apenas a 

adição de mais um termo para o vocabulário dos ribeirinhos, mas diversas mudanças em todos 

os âmbitos na vida dos moradores do setor Mamirauá.  

 

Ao contrário de muitas iniciativas de TBC, onde os turistas se hospedam nas casas do 

autóctones, no caso da Pousada Uacari, os moradores compartilham a posse do meio de 

hospedagem, e mesmo apesar do processo de transferência de gestão estar longe do fim, a 

população se sente responsável e dona do empreendimento, o que promoveu uma aproximação 

entre pessoas de diferentes comunidades, incentivando o senso de comunidade e o 

associativismo através da AAGEMAM. 

 

Verifica-se que outra interferência do turismo, foi o aumento da fonte de renda da população, 

principalmente no período de cheia da Floresta de Várzea, quando as atividades tracionais como 

pesca e agricultura são mais restritas, pois os peixes se dispersam para dentro da floresta e não 

há terra para o plantio. No entanto, o turismo, apesar da baixa escala, também trouxe um maior 

movimento e fluxo de pessoas para a Reserva, o que nem sempre é visto com bons olhos pelos 

moradores. 

 

Contudo, observa-se que, talvez, a maior interferência do turismo de base comunitária na vida 

da população local, foi a partir do contato dos moradores com os turistas, foi e é a mudança de 

percepção do ribeirinho sobre o seu território e sobre si. O sentimento de orgulho gerado ao 

mostrar a várzea e a sua história aos turistas, promoveu proteção da floresta e a valorização 

cultural. A ampliação da visão do comunitário provocado a partir do contato com outras culturas 

e possibilidade, gerou novos sonhos e perspectivas.  

 

A partir dos relatos de comunitários, observa-se também que o turismo, através dos diferentes 

cargos exercidos por moradores dentro da pousada, possibilitou um maior autoconhecimento e 
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a consciência das capacidades dos moradores, promovendo uma maior autoestima na 

população. 

 

O turismo de base comunitária, como já visto no capitulo anterior, apresenta diversos desafios, 

muitas vezes relativos ao associativismo, e a dificuldade de tomar decisões quando as 

percepções são tão distintas. No entanto, observa-se que é justamente através do envolvimento 

e participação da população é que se construiu (e se tem construído) um turismo que seja 

positivo para a maior parte das pessoas, e promovendo um maior desenvolvimento local.  
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