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Resumo

O presente artigo é parte de uma caminhada que vem desde 2016 na Reserva Extrativista - 
RESEX Marinha do Delta do Parnaíba, divisa dos estados do Piauí e Maranhão, com foco 
central da pesquisa/ação de fortalecer a organização social dos extrativistas acerca da gestão 
do território e fomentar o Turismo de Base Comunitária -TBC, através do protagonismo 
das comunidades. Para isso, foi construído junto às comunidades, estratégias participativas 
de mobilização dos comunitários/lideranças das cinco comunidades. Além disso, foi feito 
um levantamento de prioridades para melhorar a gestão do território e fomentar ações para 
desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária – TBC. Os resultados da caminhada são 
exitosos nos seguintes pontos: a criação da Associação Mãe da RESEX Delta do Parnaíba, 
fortalecimento das lideranças dentro do Conselho Deliberativo da Unidade de Conservação; 
aprovação de projetos de Turismo de Base Comunitária que vem sendo implementados dentro 
do território e o processo formativo de jovens e adultos para atuarem com gestão do território 
e turismo. Percebe-se que os aprendizados da caminhada são resultados das construções 
participativas de empoderamento para defesa do território, bem como para o desenvolvimento 
e implementação do TBC na região do Delta do Parnaíba.  
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Introdução 

Na atual conjuntura política, social, econômica, cultural e ambiental que o Brasil 
vivencia, pode-se dizer que são de tempos sombrios e de descontinuidade das várias políticas 
públicas direcionadas ao povo brasileiro, em especial aos povos e comunidades tradicionais 
que estejam ameaçadas e/ou já foram extintas.  Há uma corrente em busca de “silenciar” a 
diversidade de povos e comunidades tradicionais que povoam o território brasileiro. 

É necessário observar que a discussão sobre direitos dos povos e comunidades tradi-
cionais é contemporânea no âmbito jurídico-legal do Brasil, pois até meados dos anos 1980, 
pouca importância era dada às pessoas dessas comunidades, principalmente quando se fala em 
comunidades e povos que residiam em áreas protegidas, que se percebia uma ausência mais 
presente. Eram invisibilizadas, sendo consideradas como fator antrópico, após conflitos, deba-
tes e resoluções, passaram a ser reconhecidas por seu valor conservacionista e colocados como 
“guardiãs dos seus territórios”. Com isso, somente em 2007, o governo brasileiro normatizou, 
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através do decreto nº 6040/07 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
de Povos e Comunidades Tradicionais – PCTs, o reconhecimento distinto dos povos e comuni-
dades tradicionais na sociedade, cujos direitos devem ser garantidos e respeitados (CALEGA-
RE; HIGUCHI; BRUNO, 2014). 

Definidos pelo Decreto no Inciso I do Art. 3 quem são os PCTs: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territó-
rios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práti-
cas gerados e transmitidos pela tradição”. (BRASIL, 2007).

Dado o exposto, é possível perceber que houve avanços acerca de regulamentações; 
políticas públicas; demarcações de terras indígenas; quilombolas; criações de unidades de 
conservações; etc.

 No entanto, pondera-se que o Estado ainda tem um déficit significativo em termos de 
proteção dos povos e comunidades tradicionais nos seus mais diversos aspectos de garantias 
as suas existências, dos seus territórios, seus modos e fazeres, sendo negligente, por exemplo, 
sobre tratados e convenções qual o País é signatário nesse tema.

Na perspectiva apresentada, o presente trabalho busca mostrar como os processos 
participativos precisam ser fomentados dentro dos territórios dos povos e comunidades 
tradicionais. A partir disso, será possível o fortalecimento da organização social dos extrativistas 
sobre gestão do território e para Turismo de Base Comunitária -TBC, através do protagonismo das 
comunidades, buscando criar os mecanismos e estratégias de empoderamento dos extrativistas 
das cinco comunidades da RESEX Delta do Parnaíba, em especial para a gestão da unidade de 
conservação e práticas de desenvolvimento sustentável por meio do TBC.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente artigo tem como procedimentos metodológicos a pesquisa/ação que consiste 
em uma caminhada dentro de uma área de pesquisa que se localiza na divisa dos estados do Piauí 
e Maranhão, região onde tem a RESEX Marinha do Delta do Parnaíba, unidade de conservação 
federal de uso sustentável.

A referida pesquisa consiste em um trabalho que, além de bibliográfico e documental, 
optou-se pela análise de caráter qualitativa no que tange o levantamento, planejamento e 
estratégias feitas com as próprias comunidades ao longo de encontros e reuniões participativas 
com as lideranças da UC e instituições nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Assim, o processo aconteceu de forma conjunta com os comunitários, gestão da Resex/
ICMBio e parceiros afim de possibilitar mudanças para efetivo fortalecimento da organização 
social, sendo divido em quarto eixos: Criação da associação mãe da RESEX; Levantamento das 
prioridades para desenvolvimento e fortalecimento do TBC; Processo formativo de jovens e 
adultos para atuarem com gestão do território e turismo e; Estratégias para captação de recursos 
para implementação dos planos e ações, sendo feitos usos das seguintes instrumentos/técnicas 
metodológicas práticas: Diagnóstico Rápido Participativo – DRP; se utilizou também da Técnica 
Delphi, que tem sua origine  no oráculo de Delphos, na Grécia antiga, pois se acreditava que 
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tinha condições de prever o futuro (DENCKER, 1998). Considerado um clássico dos sistemas 
de previsão, argumenta Pires (1995, p. 91) que essa técnica “trata de realizar previsões acerca de 
um assunto completamente novo ou quando os dados estatísticos não existem, são irrelevantes 
ou não são viáveis”.

No que tange a criação da associação mãe da RESEX, foi definido que deveria ser 
constituída com representantes das cinco comunidades, tendo na sua composição de gestão de 
diretoria que sempre será rotativa dos seus representantes legais comunitários. Esse formato 
possibilita também uma integração entre as cinco comunidades.

Acerca do levantamento das prioridades para desenvolvimento e fortalecimento do 
TBC, foram realizados momentos de discussões; rodas de conversas entre os comunitários/
lideranças das cinco comunidades, por meio da técnica delphi, pois foi feito um processo de 
priorização dos pontos, necessidades e ações quais os próprios comunitários e extrativistas foram 
dando conceitos do que seria mais urgente para efetiva desenvolvimento do fortalecimento 
organizacional social e implementação do TBC pelas comunidades, olhando as especificidades 
de cada localidade, mas com uma visão holística do território da RESEX do Delta do Parnaíba. 
Tal processo teve como base o contexto já vivenciado pelo turismo que vem sendo realizado 
no Delta e que a partir de concepções diversas sobre os impactos causados, as comunidades 
busquem uma concepção de turismo que seja executado pelos comunitários dentro da unidade 
conservação, seguindo uma “filosofia/prática” de turismo de priorização de regramentos/
ordenamento; criação de diretrizes de gestão entre os extrativistas e unidade de conservação 
sobre turismo e seus atores que usam o território; dentre outros.

Já sobre processo formativo de jovens e adultos para atuarem com gestão do território 
e turismo, foi feito, por meio do PRONATEC Bolsa verde, um levantamento no qual os 
comunitários colocaram quais cursos eles tinham mais necessidade conforme as características 
vivenciadas e das práticas do extrativismo na RESEX. Considera-se que o PRONATEC teve 
como objetivo apoiar o desenvolvimento sustentável por meio do fortalecimento da cadeira 
produtiva do extrativismo e a elevação de escolaridade e o combate ao analfabetismo e possui 
um público-alvo formado por extrativistas e ou Povos e Comunidades Tradicionais que vivem 
em territórios atendidos pelo Programa Bolsa Verde e extrativistas que vivem em Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável ou entorno de Unidades de Conservação de Proteção Integral. 

Sobre as estratégias para captação de recursos para implementação das ações, foram 
feitos/escritos 3 (três) projetos com os comunitários via editais de seleções públicas para 
sobre a temática de turismo e fortalecimento social dos extrativistas, buscando assim recursos 
financeiros para concretizar os sonhos desenhados nessa caminhada de 3 anos.

CONTEXTO DA RESEX DELTA DO PARNAÍBA 

A criação das Unidades de Conservação no Delta do Parnaíba (RESEX Marinha Delta 
do Parnaíba e APA Delta do Parnaíba) é um reconhecimento da importância da área deltaica do 
rio Parnaíba, que banha os estados do Maranhão e do Piauí, e ao se aproximar do mar abraça 
mais de 75 ilhas, forma o único delta em mar aberto das Américas, um santuário de reprodução 
e alimentação de peixes; caranguejos; mariscos; lagostas e camarões; manguezais; praias; 
estuários que dão vida e formam para esse território que  garante a reprodução e alimentação 
de rica e variada vida marinha, desempenhando papel fundamental no equilíbrio ecológico da 
região. 

Nesse sentido, o Brasil conseguiu concretizar a aprovação da Lei nº 9.985, de 18 de 
julho 2000, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, que abrange 
as unidades brasileiras, sendo o instrumento legal das UC, tanto em questões de criação, 



550

implantação e controle, como no tocante à gestão destas (SNUC, 2000). Essa lei foi um grande 
passo para concretizar e proteger as áreas naturais do País, território onde habita a maior 
concentração de biodiversidade do planeta.

O SNUC proporcionou uma grande integração no sentido de aglutinar todas as Unidades 
de Conservação nos âmbitos, federal, estadual e municipal. Esse sistema dividiu as unidades 
em duas categorias, as de uso integral como exemplos os parques nacionais e outras, e UCs 
de Uso Sustentável, por sua vez, como:  Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 
Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural (SNUC, 2000).

Com as riquezas socioambientais do Delta do Parnaíba, foram criadas unidades de uso 
sustentável. Assim, essas UCs contribuem para que aproximadamente 10 mil famílias possam 
viver da pesca artesanal até os dias de hoje, ainda utilizando suas técnicas tradicionais, o que 
justificou a criação, localizada dentro da APA, da RESEX Marinha Delta do Parnaíba, através 
do Decreto presidencial s/n de 16/11/2000 (BRASIL, 2000). 

A RESEX Marinha Delta do Parnaíba tem mais de 2.900 famílias que vivem nas ilhas 
que ficam dentro ou nos seus limites, cujo objetivo é proteger os meios de vida; a cultura 
dessas populações; assegurar o uso sustentável e a proteção de sua rica e complexa riqueza 
biológica, genética e de ecossistemas, caracterizada por manguezais, restingas, caatinga 
litorânea, carnaubais, dunas, praias e lagoas, que abrigam uma fauna rica e diversificada, 
algumas ameaçadas de extinção como o peixe-boi marinho, tartarugas marinhas, mero, cavalo 
marinho e aves costeiras migratórias e residentes (ICMBio, 2018).

Vale também pontuar que além da pesca, tem a cata do caranguejo, bem como os 
moradores das cinco comunidades (Canárias, Passarinho, Caiçara, Torto e Morro do Meio) 
praticam outras atividades tradicionais (cata de mariscos, ostra, agricultura familiar, artesanato, 
turismo de base comunitária). Tendo outras duas importantes cadeias produtivas locais como 
a retirada do pó carnaúba e a castanha de caju, que apesar da forte importância econômica 
local, são comercializadas individualmente, ou seja, sem uma organização produtiva formal 
que atualmente vem buscando um fortalecimento organizacional das mesmas. 

Corrobora-se com esse contexto os dados gerados pelo ICMBio (2015) quando foi 
realizado o levantamento das famílias residentes e que moram no entorno da RESEX do Delta 
do Parnaíba, mostrando o seguinte: 

Renda: 76% da população possui renda média de até um salário mínimo, sendo que 
35% tem renda de até meio salário mínimo.

Principal ocupação: 91,43% realizam atividades pesqueiras. O extrativismo vegetal é 
a principal ocupação de 20% da comunidade, sendo que 90% dessa atividade é feita através da 
organização familiar.

Desenvolvimento das atividades pesqueiras: A principal dificuldade apontada para 
o desenvolvimento da pesca é a dificuldade de “achar/pegar/pescar”, enquanto as marés 
constituem o segundo obstáculo para um melhor rendimento da atividade. Embora em menor 
quantidade, os pescadores já apontam, entre as dificuldades enfrentadas, mudanças ambientais 
como a seca e assoreamento dos rios. 

83% dos pescadores afirma adotar práticas de conservação do ambiente aquático, 
demonstrando respeito para as épocas de pesca, áreas de reprodução, proteção de manguezais, 
etc. 68% dos pescadores afirma que há espécies de peixes desaparecendo. Cerca de 40% dos 
pescadores afirmaram que a atividade pesqueira está sendo repassada para os jovens, enquanto 
84% afirmaram que adquirem os barcos (as canoas) na própria comunidade (produção 
comunitária), enquanto o resto dos materiais é de origem familiar.

Acerca da relação dos moradores com a Unidade de Conservação: 96% os 
entrevistados demonstraram interesse em permanecer no território pela segurança familiar, 
pela tranquilidade e pelos laços familiares e com o território, embora apontem a dificuldade 
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de permanência devido às limitadas possibilidades de desenvolvimento profissional, à escassa 
obtenção de renda e às limitações das atividades produtivas e extrativistas. De fato, o principal 
problema levantado foi a falta de emprego, especialmente pelos jovens que representam 46% 
das pessoas que vivem na RESEX e que são a primeira geração que está tendo acesso à educação 
formal. 98% das pessoas acima de 35% são iletrados, (ICMBio, 2015). 

Nesse sentido, acredita-se que o turismo de base comunitária é um caminho para o 
fortalecimento e empoderamento das comunidades que estão em áreas protegidas de uso 
sustentável, pois conforme foi apresentado, a referida região tem importantes riquezas 
socioambientais chaves para desenvolvimento do TBC, situação que após o levantamento de 
2014 vem sendo efetivada pelos comunitários como alternativa, complemento de renda para 
essas famílias da unidade de conservação, através da implementação de projetos e ações para 
Turismo de Base Comunitária – TBC.

No entanto, é importante colocar qual segmento de turismo que atualmente predomina 
na região do Delta do Parnaíba, ou seja, um turismo que pouco contribui para inclusão das 
comunidades tradicionais no seu bojo de crescimento. 

Essa prática permear-se desde os anos 1990, quando pode se dizer que o turismo se inicia 
na região do Delta do Parnaíba, realizado por agências/empresas do município de Parnaíba, 
segunda maior cidade do estado do Piauí, tendo como principal atração o passeio tradicional 
ao Delta do Parnaíba em embarcações de grande porte (definição local) com capacidade 
média de 60 (sessenta) pessoas seguindo um roteiro que contempla a apreciação de igarapés, 
espécies nativas da fauna e flora, paradas para banho e alimentação. Apesar da tripulação dessas 
embarcações ser formada por moradores das comunidades, as mesmas são meras espectadoras 
desta atividade, sendo muitas vezes exploradas com pagamento de baixo “salários”, acúmulo 
de lixo deixado pelos turistas, danos à fauna, ocasionado pelo barulho do som alto dentro das 
embarcações (SOARES; GALENO; ROS, 2013). 

 Desde então, pode-se dizer que o fluxo de visitação a região do Delta teve considerável 
crescimento de turistas nos últimos 10 anos após o estímulo dado pelo roteiro “Rota das 
Emoções” que une e promove os destinos de Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e 
Jericoacoara, eleito no ano de 2009 como melhor roteiro integrado do Brasil pelo Ministério do 
Turismo (SOARES; GALENO; ROS, 2013). 

No entanto, tal atividade turística ocorre em toda extensão do Delta do Parnaíba ao 
passo que 80% dos atrativos encontram-se dentro do território da RESEX Marinha do Delta do 
Parnaíba, que fica no lado maranhense, tendo a participação das comunidades tradicionais nessa 
atividade como ainda incipiente. 

A referida região recebe cerca de 100.000 (cem mil) visitantes anuais, sendo que as 
comunidades já demostraram o interesse em desenvolver atividades relacionadas ao turismo 
para complementação de renda, mas estão às margens do turismo realizado na região que vale 
ponderar, vem acontecendo de maneira desordenada, sendo algo que precisa ser disciplinado, 
com foco nas comunidades tradicionais e seus modos de saberes e fazeres, pois o Delta do 
Parnaíba é vendido e promovido na sua maior parte de campanhas de divulgação, marketing e 
promocional como um santuário de vida selvagem, lugar único e intocável e isso não é verdade.

No entanto, essa região é muito mais do que é vendida pelo governos e iniciativas 
privadas. Pode-se se dizer que o Delta do Parnaíba é um congregado de centenas comunidades 
tradicionais com saberes e fazeres extraordinários, que dão a essa região, status de conservação 
único. Assim, esses modos de vida precisam ter o seu devido reconhecimento e valorização 
pelos mais diversos setores da sociedade, em especial pelo turismo, pois o Delta do Parnaíba só é 
esse “paraíso” por causa dessas comunidades que usam seus recursos de modo conservacionista 
e agindo para futuras gerações. 
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UM OUTRO CAMINHO É POSSÍVEL

Sabe-se que o turismo é um grande movimento de pessoas que buscam conhecer lugares 
novos, culturas, em muitos casos lugares naturais. Nesse sentido, Ruschmann (1997) salienta 
que os grandes fluxos de turistas aos ambientes naturais devem ser algo de atenção presente e 
futura, visando minimizar impactos ambientais e manter a atratividade dos recursos naturais, 
devendo-se levar em consideração a capacidade de carga destes ambientes, sendo a mesma “o 
número máximo de visitantes (por dia, mês e ano) que uma área pode suportar antes que ocorram 
alterações nos meios físicos e sociais” (RUSCHMANN, 1997, apud BARRETO, 2005, p. 49).

Assim, discussões realizadas no Brasil e no mundo sobre turismo e sustentabilidade 
passaram a recomendar para a prática turística: a conservação dos recursos naturais e culturais; 
o compromisso de desenvolvimento socioeconômico e das comunidades receptoras; e a 
participação dos atores sociais em todas as etapas do processo de planejamento e implementação 
de projetos, com a geração de benefícios para a população local e sua autonomia no processo de 
decisão, Irving (2002, apud IRVING, 2009).

Nesse foco, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio 
publicou em 2018, um manual com princípios e diretrizes para o desenvolvimento do turismo 
de base comunitária em unidades de conservação que aponta a seguinte definição: 

Turismo de Base Comunitária é um modelo de gestão da visitação 
protagonizado pela comunidade, gerando benefícios coletivos, 
promovendo a vivência intercultural, a qualidade de vida, a valorização 
da história e da cultura dessas populações, bem como a utilização 
sustentável para fins recreativos e educativos, dos recursos da Unidade 
de Conservação.

Durante muitos anos, a reflexão sobre turismo de base comunitária no Brasil trazia em 
sua expressão um sentido marginal, periférico e até mesmo romântico, diante das perspectivas 
de um mercado globalizado e ávido por estatísticas e receitas (IRVING, 2009).

Esse segmento deve ser organizado e planejado de baixo para cima, ou seja, bem 
diferente da maioria dos outros tipos de segmentos turísticos (CORIOLANO, 2006). O TBC 
quer proporcionar o desenvolvimento comunitário, o fortalecimento local, por meio de uma 
conjuntura organizada no ambiente do associativismo, cooperativismo, com vista à autogestão 
da comunidade, que desenvolve ou pretende implantar esta atividade (CORIOLANO, 2006).

Além disso, as propostas de turismo comunitário (“Community-Based Tourism”) são 
propostas designadas para promover o desenvolvimento de um modelo de turismo gerido pelas 
comunidades locais, que é a transformação das mesmas em núcleos receptores do turismo, com 
o objetivo de acrescer o desenvolvimento local. 

O TBC não busca competir e nem suplantar as atividades tradicionais que têm garantido 
a sobrevivência de tais povos. É concebido como um complemento ao progresso econômico, 
social e ocupacional, de forma a potencializar e dinamizar as atividades tradicionais que as 
comunidades controlam sabedoria e maestria (MALDONADO, 2009).

Entretanto, o turismo, em qualquer de suas formas de expressão e intervenção, interfere 
na dinâmica socioambiental de qualquer destino, o turismo de base comunitária só poderá 
ser desenvolvido se os protagonistas desse destino forem sujeitos e não objetos do processo 
(IRVING, 2009).

Nesse sentido é que no manual publicado pelo ICMBio em 2018 estabeleceu vários 
princípios e diretrizes, conforme abaixo do TBC em UCs:
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1. Conservação da sociobiodiversidade: A conservação da natureza 
e a salvaguarda do patrimônio sociocultural local devem nortear as 
propostas de TBC.
2. Valorização da história e da cultura: O TBC deve ser capaz de 
desencadear um processo de reconhecimento, divulgação e valorização 
da história e cultura dos povos e comunidades locais e, quando 
necessário, envolver e estimular esses atores a compartilhar e a 
aprofundar o conhecimento sobre aspectos de sua história e memória 
coletiva.
3. Protagonismo comunitário: O TBC deve ser um modelo de 
desenvolvimento turístico com protagonismo comunitário no 
desenvolvimento das atividades e na tomada de decisões em todas as 
etapas do processo.
4. Equidade social: A partilha dos benefícios deverá ser de forma justa 
entre os atores envolvidos com a atividade, beneficiando, sempre que 
possível, a comunidade como um todo.
5. Bem comum: A solidariedade e a cooperação devem se sobrepor aos 
interesses pessoais.
6. Transparência: As informações ambientais, sociais e financeiras 
relacionadas ao TBC devem estar à disposição dos diferentes atores 
envolvidos (comunitários, gestores das UC, representantes da sociedade 
civil organizada e de instituições privadas) com a atividade.
7. Partilha cultural: O TBC deve proporcionar oportunidades de trocas 
de experiências, saberes e conhecimentos entre diferentes culturas e 
modos de vida, sempre que essas oportunidades forem de interesse da 
comunidade.
8. Atividade complementar: O TBC deve buscar ser complementar 
às demais atividades desenvolvidas pela comunidade, de forma a 
contribuir para a geração de renda e para o fortalecimento e valorização 
dos ofícios e modos de vida local.
9. Educação: O TBC deve ser concebido enquanto processo educativo 
para todos os envolvidos. As atividades oferecidas devem buscar 
proporcionar, tanto para o visitante quanto para as comunidades, 
experiências que estimulem os sentidos e a reflexão, contribuindo para 
o aprendizado e para o conhecimento do patrimônio natural e histórico-
cultural existente nas UC e influenciando positivamente experiências 
futuras.
10. Dinamismo cultural: Os projetos de TBC devem buscar valorizar 
as culturas em sua dinâmica própria, problematizando as mudanças e as 
permanências junto ao visitante e habitante.
11. Continuidade: O TBC deve ser entendido como um processo 
contínuo que se adapte à transformação da realidade da comunidade, 
da UC e do mercado.

São esses princípios que já estavam norteando os processos de discussão do TBC na 
RESEX do Delta do Parnaíba, desde 2016, antes mesmo da sua publicação pelo órgão gestor das 
unidades de conservação, pois as comunidades entendem que o turismo só será bom para elas 
quando as mesmas forem os atores principais do processo do turismo. Tais passos são possíveis 
de constatar no capítulo seguinte, apontando resultados e ações executadas pelas comunidades 
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da RESEX do Delta, mostrando os caminhos navegados desde as primeiras percepções sobre o 
turismo que vem sendo feito no Delta do Parnaíba não representa em nada para as comunidades. 
Por isso, é necessário refletir sobre a possibilidade de buscar de implementar e gerir o TBC 
como ideal de valorização das tradições e meios de vida dos extrativistas. 

RESULTADOS

Com base na caminhada navegada, pode-se se dizer que a RESEX Delta do Parnaíba 
segue uma jornada para melhorar seu desenvolvimento local feito pelos próprios comunitários e 
extrativistas. Em 2017, as lideranças extrativistas criaram a Associação Mãe das Associações da 
Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba – AMAR Delta, sendo uma representação 
social coletiva de toda a unidade de conservação e suas comunidades, tendo o papel atual de 
ser a concessionária do território, qual o Instituto Chico Mendes e a Associação Mãe da Resex 
– AMAR DELTA firmaram em 2018 com a assinatura do Contrato de Direto Real de Uso 
(CCDRU) na RESEX do Delta do Parnaíba (MA/PI). O ato beneficiou aproximadamente 2.900 
famílias da unidade de conservação (UC). Sua assinatura promove a regularização fundiária 
para as populações tradicionais, permitindo o acesso às políticas públicas e aos programas 
públicos e segurança para realização de benfeitorias voltadas à produção, como o programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Bolsa Verde, além de crédito 
mais fácil para o desenvolvimento de atividades produtivas.

Um outro objetivo de criação da AMAR DELTA é atuar como aglutinador e 
operacionalizador de projetos que beneficiem todas as Comunidades. Elencando em seu Estatuto, 
especificamente como sua atribuição, atuar junto ao ordenamento e fomento de atividades de 
turismo dentro da RESEX devido a importância do tema para as Comunidades.

Nesse sentido de ordenar o turismo, o Conselho Deliberativo da RESEX do Delta do 
Parnaíba, após discussões das comunidades, aprovou a Resolução 01 de 4 de abril de 2019, 
com regramentos para o turismo dentro dos seus limites geográficos, conforme colocado baixo 
(ICMBio, 2019):

Art. 8º Os pescadores esportivos /amadores não beneficiários precisam 
solicitar ao ICMBio, e portar em suas pescarias, a autorização para 
pescarem dentro dos limites da Reserva Extrativista Marinha do Delta 
do Parnaíba, estando sua autorização condicionada as seguintes regras: 
I – Em toda pescaria utilizar os serviços de um guia ou condutor 
credenciado da comunidade, por embarcação, com o máximo 10 
pescadores; 
II – Cada embarcação (barco/ou lancha) poderá ser autorizada a levar 
da pescaria no máximo 5kg (quilos) de pescado por embarcação; 
III – Somente poderão pescar em locais específicos, definidos e 
aprovados previamente pela Comunidade local. 
Art. 9º Barcos, lanchas e moto aquáticas devem reduzir sua velocidade a 10km 
por hora nas seguintes situações: 
I – Próximo aos pesqueiros das comunidades; 
II – Próximo aos portos das comunidades; 
III- nos Igarapés onde for permitido o seu tráfego, conforme definido 
no mapa anexo. 
Art. 10º É proibida a realização de manobras com barcos, lanchas e 
moto aquáticas nos pesqueiros das comunidades da Reserva Extrativista 
Marinha do Delta do Parnaíba; 
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Art. 11º - Fica proibida qualquer atividade de kite surf nos igarapés e 
nos rios dentro dos limites da Reserva Extrativista Marinha do Delta do 
Parnaíba. 
Parágrafo único: Nas Barras das Canárias e do Caju fica permitida a 
prática da atividade kite surf, somente na modalidade velejo de travessia. 
Art. 12º Dentro dos limites da Reserva Extrativista Marinha do Delta do 
Parnaíba, ficam proibidos no período noturno: 
I - O transito de moto aquática; 
II - O transito de embarcações sem luzes de navegação;

Além disso, o levantamento das prioridades para desenvolvimento e fortalecimento 
do turismo de base comunitária vem sendo realizado pelas comunidades junto aos parceiros 
envolvidos nesse levantamento. O fortalecimento das associações para recepcionar e gerir as 
atividades do TBC, através de capacitações para associativismo, gestão de negócios e para 
condução de turistas e intercâmbios.

Sendo feito o processo formativo de jovens e adultos para atuarem com gestão do 
território e turismo, foram capacitadas mais de 100 pessoas das comunidades em cursos: 
condução de visitantes em unidades de conservação, agrofloresta, turismo e pesca feitos em 
parceria com Pronatec Bolsa Verde e ICMBio no ano de 2018. 

No que tange as estratégias para captação de recursos para implementação das ações, 
foram aprovados dois projetos de Turismo, sendo um projeto pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio e outro o projeto “Turismo de Base Comunitária na 
RESEX Delta”, por meio do DGM Brasil, que é um fundo de apoio aos povos e comunidades 
tradicionais do cerrado, que atualmente vem fomentando o TBC na RESEX do Delta do 
Parnaíba.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caminhamos em um processo gradativo de empoderamento das comunidades sendo 
um método que vem sendo exitoso para os comunitários da RESEX do Delta do Parnaíba, 
bem como um rico aprendizado social para os extrativistas e todos os demais envolvidos. No 
entanto, tem-se a equilíbrio de ponderar que vários passos ainda serão necessários para termos 
uma concretude mais ampla do TBC dentro desse rico território que é o Delta do Parnaíba. Os 
desafios e cenários colocados, mesmo com as adversidades nas suas mais diferentes esferas 
sociais ne níveis federal, estadual, municipal e comunitário, estão sendo superados e contornados 
em prol do protagonismo comunitário.

REFERÊNCIAS 

BARRETO, Margarita. Planejamento do turismo. Campinas, São Paulo: Papirus, 2005.

BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Decreto Presidencial s/n de 26/11/2000. Criação da 
Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba. Brasília. 2000.
BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 



556

Brasília. 2007.
CALEGARE.M.G.A; HIGUCHI. M.I.G; BRUNO.A.C.S. Povos e Comunidades Tradicionais: 
das áreas protegidas à visibilidade política de grupos sociais portadores de identidade étnica e 
coletiva. Ambiente & Sociedade. V. XVII. N 3. P. 115-134. São Paulo. 2014.

CORIOLANO, Luzia Neide Menezes Teixeira. O turismo nos discursos, nas políticas e no 
combate à pobreza.  São Paulo: Annablume, 2006.

  
SNUC. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – SNUC. Lei n. 
9.985, de 18 de Julho, 2000. Disponível em:< http://www.belasartes.br/chocolatedigital/wp-
content/uploads/2010/03/SNUC.pdf>. Acesso em 12 agosto de 2019.

DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. São Paulo: 
Futura, 1998.

ICMBio. INSTITUTO DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERIDADE. Lavamento do Perfil 
das Famílias da Resex do Delta do Parnaíba. Brasília. 2015. 

ICMBio. INSTITUTO DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERIDADE. Turismo Comunitário 
em Unidades de Conservação Federais. Princípios e Diretrizes. Brasília. 2018. 

ICMBio. INSTITUTO DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERIDADE. ICMBio em foco. 
Extrativistas do Delta do Parnaíba Recebem CCDRU. Ed. 469. Ano. 11. Brasília. 2018. 

ICMBio. INSTITUTO DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERIDADE. Resolução nº 01, de 04 
de abril de 2019. 

IRVING, Marta de Azevedo. Reinventando a reflexão sobre turismo de base comunitária: 
inovar é possível?. In: BARTHOLO, R.; SANSOLO, D. G.; BURSZTYN, I. (Org.). Turismo 
de Base Comunitária: Diversidade de Olhares e Experiências Brasileiras. Rio de Janeiro: 
Letra e Imagem, 2009.

MALDONADO, Carlos. O turismo rural comunitário na América Latina: gênesis, 
características e políticas. In: BARTHOLO, R.; SANSOLO, D. G.; BURSZTYN, I. (Org.). 
Turismo de Base Comunitária: Diversidade de Olhares e Experiências Brasileiras. Rio de 
Janeiro: Letra e Imagem, 2009.

RUSCHMANN, Doris van de Meene. Turismo e planejamento sustentável: A proteção do 
meio ambiente. Campinas, São Paulo: Papirus, 1997.

SOARES, Denise dos Santos; GALENO, Luciano Silva; ROS, José Pedro da. O turismo na 
comunidade dos Tatus: conflitos socioambientais e percepção local. Turismo: Estudos & 
Práticas (RTEP/UERN), Mossoró/RN, vol. 2, n. 2, p. 133-153, jul./dez. 2013.


