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RESUMO
No escopo do turismo, com a lógica da sustentabilidade e responsabilidade, o
turismo em comunidades locais, nas suas diversas modalidades, tem como motor o
contato entre pessoas com experiências distintas, troca de saberes e
transformações pessoais. As modalidades da atividade, que mercadologicamente
assumem a lógica de novos segmentos turísticos, têm incluído experiências
denominadas de turismo de voluntariado ou volunturismo. Estas surgem com a
perspectiva de apoio e geração de riquezas, redução da pobreza para comunidades
locais a partir da perspectiva voluntária, altruísta e, embasada nas possibilidades
mútuas de aprendizado e troca de saberes com a experiência, aliado a benefícios
diversos prometidos à comunidade visitada. Diferentes definições foram encontradas
por esta pesquisa, como também, observa-se um desafio no setor em conseguir
compreender quais são os objetivos das ações, o papel da organização e do(a)
turista voluntário(a) e quais os seus possíveis impactos. As experiências
pesquisadas são recentes no Brasil, porém já se pode observar dilemas e dúvidas
sobre as ações e definições. Esta pesquisa teve como objetivo conhecer e mapear
as práticas, propósitos e os agentes que realizam o turismo de voluntariado nos
estados da Amazônia Brasileira verificando seu potencial, contradições e
dilemas/desafios. Foi escolhida a experiência da empresa Vivalá em sua atividade
no Lago do Acajatuba - AM para a observação in loco, com o objetivo de verificar as
percepções dos sujeitos sociais proponentes e participantes das ações em relação
às atividades de turismo de voluntariado. A metodologia utilizada foi a observação
direta e as entrevistas semiestruturadas com comunitários(as) locais envolvidas com
atividades de turismo de voluntariado. Estas forneceram informações que tornaram
possível identificar a complexidade do tema, seu modus operandi e contradições.
Para com os(as) turistas voluntários(as) foi aplicado um questionário ao final da
expedição. A metodologia para a coleta de dados contou também com a aplicação
de entrevistas semiestruturadas aos membros das agências e organizações que
trabalham direta ou indiretamente com atividades de turismo de voluntariado na
Amazônia Brasileira. Por meio destas entrevistas foi possível observar que estas
estão aprendendo a atuar no setor, em suas diversas facetas. A partir da observação
na visita in loco foi possível analisar a metodologia da empresa Vivalá, como ela se
relaciona com o meio, com os(as) turistas e principalmente sua relação com a
comunidade. Foi observada uma ação mais turística com atividades pontuais de
voluntariado. A comunidade local tem a percepção de uma grande melhoria nos
empreendimentos locais após as atuações da empresa, mas desafios existem. As
respostas às perguntas e o fato de serem experiências recentes no Brasil, e na
Amazônia Brasileira, implica a necessidade de se investigar mais as atividades
realizadas, para repensar os caminhos das empresas e comunidades que estão
envolvidas com o turismo de voluntariado, de forma a pensar nas possibilidades
diversas para o incremento da atividade e melhor alcance de seus resultados para
todos(as) envolvidos(as), além da própria coerência com o fazer turístico desta
modalidade, a sustentabilidade possível e os retornos à comunidade e às
experiências de voluntários(as).
Palavras-chave: Trabalho voluntário. Volunturismo. Amazônia. Vivalá. Acajatuba.

ABSTRACT
In the scope of tourism, with the logic of sustainability and responsibility, tourism in
local communities, in its various modalities, is driven by contact between people with
different experiences, exchange of knowledge and personal transformations. The
modalities of activity, which from the market take on the logic of new tourist
segments, have included experiences called voluntourism. These arise from the
perspective of support and generation of wealth, poverty reduction for local
communities from a voluntary, altruistic perspective, based on the mutual possibilities
of learning and exchanging knowledge with experience, combined with various
benefits promised to the visited community. Different definitions were found in this
research, as well as a challenge in the sector in being able to understand what the
objectives of the actions are, the role of the organization and the volunteer tourist and
what their possible impacts are. The experiences researched are recent in Brazil, but
it is already possible to observe dilemmas and doubts about actions and definitions.
This research aimed to know and map the practices, purposes and agents that carry
out voluntourism in the states of the Brazilian Amazon, verifying its potential,
contradictions and dilemmas/challenges. The experience of the company Vivalá in its
activity in Lago do Acajatuba - AM was chosen for in loco observation, in order to
verify the perceptions of social subjects proposing and participating in the actions in
relation to voluntourism activities. The methodology used was direct observation and
semi-structured interviews with local community members involved in voluntary
tourism activities. These provided information that made it possible to identify the
complexity of the theme, its modus operandi and contradictions. A questionnaire was
applied to volunteer tourists at the end of the expedition. The methodology for data
collection also included the application of semi-structured interviews to members of
agencies and organizations that work directly or indirectly with voluntourism activities
in the Brazilian Amazon. Through these interviews, it was possible to observe that
they are learning to act in the sector, in its various facets. Based on the observation
of the in loco visit, it was possible to analyze the methodology of the Vivalá company,
how it relates to the environment, tourists and especially its relationship with the
community. A more touristic action was observed with occasional volunteer activities.
The local community perceives a great improvement in local projects after the
company's actions, but challenges exist. The answers to the questions and the fact
that they are recent experiences in Brazil, and in the Brazilian Amazon, imply the
need to further investigate the activities carried out, to rethink the paths of companies
and communities that are involved with voluntourism, in order to think about the
different possibilities for the increase of the activity and better reach of its results for
all involved, besides the coherence with the tourism of this modality, the possible
sustainability and the returns to the community and to the experiences of volunteers.
Keywords: Volunteer work. Voluntourism. Amazon. Vivalá. Acajatuba.
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APRESENTAÇÃO
A proposta de pesquisa a seguir, tem como base uma experiência inicial e
pessoal da pesquisadora que, por dois anos seguidos - entre os anos de 2016 e
2017, realizou atividades de cunho voluntário com o intermédio de uma Organização
Não Governamental (ONG), o Núcleo de Apoio às Populações Ribeirinhas da
Amazônia (NAPRA)1, nas temáticas de saúde, educação e geração de renda.
As atividades de voluntariado foram realizadas dentro da Reserva Extrativista
do Lago do Cuniã, em Rondônia, em conjunto com as comunidades ribeirinhas
locais, e a partir desse processo de estreitamento de relações, conversas e
observações das ações realizadas pelos(as) voluntários(as), foram gerados
questionamentos e reflexões que posteriormente culminaram no tema desta
pesquisa.
Dentre os dilemas e questionamentos por parte da pesquisadora e da
orientadora, após os períodos em que foram realizadas as atividades voluntárias,
estão os aspectos dos desafios e potencialidades das propostas de voluntariado
quando realizadas em conjunto com as comunidades locais e os impactos
socioambientais, negativos ou positivos, das atividades. Assim o que se coloca em
questão não é apenas a prática do voluntariado, mas sim do turismo de voluntariado
ou volunturismo.
Uma questão importante para iniciar as reflexões desta pesquisa, sem a
tentativa de esgotar o assunto, diz respeito às diferentes visões acerca das relações
ser humano-natureza ao longo da história da humanidade, retratadas como
antropocentrismo e ecocentrismo, e como estas correntes de pensamento
influenciaram e influenciam as diferentes perspectivas e percepções em temas,
como desta pesquisa, em turismo de voluntariado.
Alguns autores(as) se debruçaram sobre o tema do distanciamento do
homem com a natureza e como este distanciamento se relacionada com olhar
mercadológico da natureza e territórios, entre eles Diegues (2008), Mariano e
colaboradoras (2011), Abreu e Bussinguer (2013), retratam este histórico e
exemplificam, na visão antropocêntrica o distanciamento humano da natureza é
seguido de uma alta exploração dos recursos naturais, estes vistos como um bem a

1

https://napra.org.br/
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serviço do homem. A natureza então começa a ser percebida como um bem de
consumo, algo externo ao ser humano, como meio de satisfazer suas necessidades.
Mariano e colaboradoras(es) (2011) citam o sistema capitalista e seus
impactos a partir do aspecto entre relação de trabalho e geração de renda e a
exploração desenfreada dos chamados “recursos naturais”, desencadeando

a

necessidade da busca de alternativas e soluções que visem um desenvolvimento
que tenha um menor impacto ambiental e social. Os impactos ambientais gerados
por essa perspectiva antropocêntrica sinalizam a necessidade de se estudar e
refletir acerca dos paradigmas atuais em diversos campos de atuação, e no setor do
turismo e do voluntariado não se torna diferente.
No setor do turismo, a partir da perspectiva de uso dos meios pelo ser
humano, Fazito (2015) reflete sobre como o turismo se incorpora nas localidades
transformando-as em destinos de interesse do mercado, quando a modernização
turística transforma os lugares “não modernizados” em destinos a serem explorados,
produtos a serem consumidos e que quando fomentados por esta lógica mercantil
geram impactos negativos à biodiversidade e comunidade local.
Nesta mesma lógica, Santos e Ferreira (2016) evidenciam os processos de
impactos negativos que são gerados a partir da comercialização da paisagem
natural em detrimento do turismo, a transformação dos territórios e consumo do
espaço. Em relação aos aspectos homem-natureza, Valença (2015) ressalta que a
natureza e a paisagem se tornam um valor ao mercado a partir de seu viés turístico,
do espaço e do desejo de consumo turístico.
O turismo se torna um símbolo de desejo e significado para a sociedade de
consumo, visto que a partir da mercantilização da paisagem e da natureza, ele se
estabeleceu como um produto, tornando-se mais que uma atividade socioeconômica
(CÂMARA, 2017).
Assim, a utilização do critério de avanço econômico a partir do turismo para
uma região é tido muitas vezes como um fator positivo, com a promessa de geração
de renda para a comunidade local, porém o que se observa é que os benefícios
estão mais focados nos atores externos do que nos(as) moradores(as), que muitas
vezes recebem poucos recursos, ou mesmo não são incluídos(as) no planejamento
das atividades e nem nas decisões, o que demonstra a necessidade de um
planejamento local com a participação de todos os atores sociais (PELICIONI;
TOLEDO, 2010).
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No setor do voluntariado observa-se também um viés de um olhar mais
focado aos proponentes da ação do que ao território, Holmes (2021) cita que a
maioria das pesquisas, no tema de voluntariado, que foram mapeadas tem como
objetivo compreender as motivações dos(as) voluntários(as) para realizar ações.
Nesta lógica, pesquisas surgem na intenção de compreender as relações
entre turismo e causa social a partir do voluntariado, o aspecto da mercantilização
das paisagens, como também a comercialização da ação solidária por meio do
turismo de voluntariado.
Na tentativa de minimizar os impactos negativos do setor turístico, diversas
formas alternativas de realizá-lo são propostas e implementadas na busca de obter a
chancela da sustentabilidade via melhores práticas em várias de suas atividades. É
nesta lógica que são anunciados novos segmentos de turismo, entre eles o de
voluntariado.
Primeiramente deve-se compreender que o turismo de voluntariado, ou
volunturismo, surge como uma alternativa de unir ao setor do turismo as ações
sociais (NASCIMENTO, 2012), gerar um impacto positivo ao mesmo momento em
que se realiza uma viagem para conhecer uma localidade.
Ao mesmo tempo em que são anunciadas e implementadas, estas propostas
merecem olhar reflexivo e crítico visto que muitas dicotomias, contradições e dilemas
podem ser encontrados neste fazer, a depender da forma como são realizados.
Abreu e Bussinguer (2013) afirmam que as visões de preservação ambiental na
perspectiva antropocêntrica, apesar da preocupação com os impactos, estão
atreladas aos interesses econômicos dos seres humanos.
No setor do voluntariado, apesar de se ter uma perspectiva de ações sociais,
deve-se atentar para os fundamentos que estão por trás das práticas, observar
como esse trabalho voluntário irá se expressar nos projetos, pois dependendo do
viés do projeto os impactos gerados podem ser diferentes e não significar
efetivamente um projeto de participação comunitária (MACEDO, 2011).
Quando abordado o tema de turismo de voluntariado esta questão é
particularmente importante porque, como mostram Tomazos e Butler (2009), deve-se
analisar as motivações das empresas e organizações para que não se tornem
apenas um novo segmento de mercado, vendendo a imagem de um voluntariado
solidário e altruísta, mas que ao fim seguem a mesma lógica do turismo de massa,
com foco na lucratividade.
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E na mesma lógica, quando observa-se os(as) turistas voluntários(as) e suas
motivações, deve-se questionar sobre quais são os conhecimentos que essas
pessoas têm sobre o tema, quais informações que estão sendo mobilizadas e
compartilhadas, e qual o real poder de transformação desses projetos para estas
comunidades que recebem as ações (MENDES; SONAGLIO, 2013).
Por esses questionamentos e outros, organizações de fora do Brasil criaram
guias e manuais de boas práticas no setor, com a ideia de se repensar as ações e
seus reais impactos, como exemplo pode-se citar o “The International Voluntourism
Guidelines for Commercial Tour Operators”2 (2012).
Porém, apesar desses movimentos que vêm ocorrendo, as pesquisas sobre o
tema precisam continuar em busca de mais informações, como os(as) autores(as)
Wearing e Mcgehee (2013) sugerem, com investigações mais aprofundadas acerca
das ações que são realizadas no turismo de voluntariado, e quais dessas merecem
o apoio e atenção. E como afirma Stainton (2016), existe a necessidade de se
reavaliar o que é considerado como turismo de voluntariado, e buscar pesquisas que
analisem os diferentes nichos do setor para uma melhor compreensão no tema.
Como também é citado por Holmes (2021), ainda existe uma lacuna de
pesquisa e necessidades do setor em estudar o turismo de voluntariado em outros
contextos e em outras localidades, já que as estatísticas sobre o turismo de
voluntariado em diferentes contextos e realidades são desiguais.
Desta forma, e pelo fato de já existirem atividades de turismo e voluntariado
no Brasil e pelo mundo, justifica-se a necessidade de se pesquisar e aprofundar
reflexões sobre este fazer, este segmento, o turismo de voluntariado e, em especial
aquele realizado nos estados da Amazônia Brasileira, visto que o número de
pesquisas específicas na região brasileira é reduzido (MARQUES, 2017). Além
deste motivo, não foram localizados artigos ao se utilizar os descritores específicos
“amazon voluntourism” e “volunturismo amazônia" na base da CAPES e Scielo.
Partindo do contexto do trabalho voluntário conectado ao aspecto territorial,
no caso aqui retratado a Amazônia Brasileira, algumas perguntas geradoras foram
formuladas e trazidas para esta pesquisa: Quem são os atores sociais envolvidos
nas atividades turísticas de cunho voluntário na Amazônia Brasileira? Como as
atividades de voluntariado e turismo podem impactar a região e as comunidades que
ali vivem? Quais as pesquisas que existem nesta temática?
2

Disponivel em https://issuu.com/ecotravel/docs/voluntourism-guidelines/5
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Diante disso, esta pesquisa, de caráter qualitativo, teve como objetivo
conhecer e mapear as práticas, propósitos e os agentes que realizam o turismo de
voluntariado nos estados da Amazônia Brasileira verificando seu potencial,
contradições e dilemas/desafios. Como também verificar as percepções dos sujeitos
sociais proponentes e participantes das ações em relação às atividades de turismo
de voluntariado.
Nesta pesquisa, a partir da utilização de diferentes termos por diversos(as)
autores(as), decidiu-se utilizar como objeto de pesquisa e de uso frequente ao longo
do texto o termo “turismo de voluntariado”3.
A partir desta pesquisa espera-se que os resultados e a sistematização das
ações que estão sendo realizadas em turismo de voluntariado, provoquem reflexões
sobre o tema com base neste panorama e auxiliem as organizações e o setor
turístico na construção de projetos com reais impactos positivos a todos(as)
envolvidos(as).
Para compreender o turismo de voluntariado na Amazônia Brasileira,
primeiramente partimos da visão de diferentes agentes que atuam em organizações
e empresas de turismo de voluntariado na Amazônia Brasileira, observando suas
práticas, desafios e reflexões, para que a partir deste panorama geral, fosse possível
selecionar uma organização para observar uma experiência in loco.
As perguntas que nortearam a coleta dos dados com os diferentes atores
sociais foram geradas primeiramente a partir da criação de um panorama das
atuações e organizações que trabalham com o tema na Amazônia Brasileira,
buscando compreender: (i) Os motivos de atuação das organizações em turismo de
voluntariado na Amazônia Brasileira; (ii) Como as organizações planejam as
viagens: baseando-se em demandas das comunidades locais (endógeno) ou com
base na demanda externa (exógeno)?; (iii) Qual o entendimento e base da
organização para atuação com turismo de voluntariado.
Com o uso das múltiplas fontes de dados acerca do fenômeno em questão,
sendo retratado como a compreensão das contradições e dilemas do turismo de
voluntariado na Amazônia Brasileira, utilizou-se a metodologia de triangulação de
dados (YIN, 2015), possibilitando uma abordagem e análise ampla de perspectivas e
evidências observadas que nesta pesquisa unem: (i) as discussões do tema de
3

Nesta pesquisa compreendemos os termos “turismo de voluntariado” e “volunturismo” como
sinônimo. Para um padrão de uso utilizamos, ao longo do texto, o termo “turismo de voluntariado".
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turismo de voluntariado segundo a literatura; (ii) as entrevistas com as organizações
que atuam com turismo de voluntariado e, (iii) a reflexão da experiência in loco com
a empresa Vivalá.
Desta forma as reflexões da pesquisa no tema de turismo de voluntariado,
partiram de uma experiência específica, por meio da visita in loco, realizada a partir
do acompanhamento da pesquisadora para com as ações da organização Vivalá, na
expedição para o Lago do Acajatuba - Amazonas, local em que a Vivalá realiza
ações de turismo de voluntariado desde 2016.
A visita in loco relatada nesta pesquisa teve como objetivo realizar a
observação direta durante atividade e assim coletar dados para analisar as
motivações e percepções dos(as) turistas voluntários(as) para com o turismo de
voluntariado bem como o entendimento de membros da comunidade local sobre as
atividades de turismo de voluntariado na região.
O Lago do Acajatuba, localizado no município de Iranduba - Amazonas, a 80
km de Manaus, está situado na Unidade de Conservação - Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro. As Unidades de Conservação
(UC) são uma das estratégias adotadas para a proteção e uso sustentável dos
recursos, visto que áreas como a da Floresta Amazônica vêm passando por
pressões socioambientais, transformações dos ambientes naturais há muito tempo,
causando impactos diretos a todos(as) que residem na região (BORGES;
PINHEIRO, 2001).
As áreas no entorno de abrangência do Rio Negro, por sua proximidade com
Manaus - Amazonas, tem uma procura dos(as) turistas por belezas naturais da
região (BORGES; PINHEIRO, 2001), e no Lago do Acajatuba não é diferente, é uma
das regiões que recebe demanda turística.
Segundo dados de pesquisa de Simonetti (2015), Iranduba possui 42
comunidades, com a estimativa populacional de de 49.718 (IBGE, 2021)4. No
entorno do Lago do Acajatuba encontra-se a Comunidade Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, local onde moram 85 famílias (aproximadamente 220 pessoas), e
é o local onde são realizadas a maior parte das atividades de turismo de
voluntariado da Vivalá, melhor detalhadas ao longo da dissertação.
Para que parte dessa pesquisa fosse realizada, a pesquisadora entrou em
contato com organizações sem fins lucrativos que pudessem apoiar financeiramente
4

Dados retirados em setembro/2021: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/iranduba.html
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e com isso, efetivar a pesquisa in loco em uma das comunidades que recebem
grupos de turistas voluntários(as). A parceria foi efetivada conjuntamente com a
ONG brasileira NAPRA, organização em que a pesquisadora fez parte como
voluntária por três anos, e com uma Associação sem fins lucrativos5 da Alemanha
que doou o valor dos custos para a viabilização da visita in loco, parte importante da
pesquisa, que foi realizada no mês de fevereiro de 2020, um mês antes da
pandemia do Coronavírus impedir a circulação e novas possíveis coletas de dados.
A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico e documental para o
referencial teórico e na coleta de dados em campo a metodologia utilizada foi a de
aplicação de entrevistas semiestruturadas com as agências e organizações que
trabalham direta ou indiretamente com atividades de turismo de voluntariado na
Amazônia Brasileira. Para a identificação destas agências e organizações, além de
pesquisa com mapeamento via busca na internet, foi aplicada a metodologia de bola
de neve com base em Vinuto (2014).
Para a pesquisa in loco foi utilizada a metodologia de observação direta
intensiva, que segundo Lakatos e Marconi (2003), se refere a técnica que inclui a
observação e a entrevista. No caso desta pesquisa utilizamos a entrevista
semiestruturada com os(as) comunitários(as) local do Lago do Acajatuba- AM e com
os(as) turistas voluntários(as) foi aplicado um questionário ao final da expedição.
Como forma de identificar os diferentes atores sociais ao longo do texto, tanto
no referencial teórico, como nos resultados, foram utilizados os seguintes termos: (i)
“Representante + nome da organização”: refere-se aos(às) representantes das
organizações proponentes de ações de turismo de voluntariado, entrevistados(as)
por esta pesquisa; (ii) “Comunitário(a) + número”: comunitários(as) do Lago do
Acajatuba que foram entrevistados(as); (iii) “Turista Voluntário(a) + número”: turistas
voluntários(as) que participaram da expedição da Vivalá e responderam o
questionário aplicado por esta pesquisa.
Para organizar melhor o percurso desta dissertação ela está estruturada da
seguinte forma: apresentação, referenciais teóricos temáticos apresentados nos
capítulos 1, 2 e 3 e, procedimentos metodológicos no capítulo 4.
O primeiro capítulo faz uma contextualização do que é o trabalho voluntário e
como as ações e suas motivações foram se modificando ao longo dos tempos, com
uma reflexão das perspectivas e fundamentos do voluntariado nos diferentes
5

S3 Science, site de referência: https://s3-science.org/
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contextos existentes em contradição com o que se conhece por voluntariado
solidário.
Posteriormente, no capítulo 2 o foco é o turismo, não na tentativa de se
encontrar definições, porém em uma reflexão das diferentes perspectivas sobre o
tema, na tentativa de compreender como as práticas do setor do turismo se
relacionam com os territórios, desde os diferentes segmentos, os possíveis
impactos, e os atores sociais, que, no caso desta pesquisa, organizações atuantes
com turismo na Amazônia Brasileira.
Na busca de se criar um panorama, o capítulo 3 traz a perspectiva do turismo
de voluntariado ou volunturismo, a partir da conceituação do termo até as
observações, dilemas e potencialidades do segmento.
Os

tópicos

presentes no capítulo 4 apresentam os procedimentos

metodológicos utilizados ao longo das diferentes fases da dissertação, pesquisa
documental, entrevistas com as organizações e a observação direta no caso da
região do Lago do Acajatuba.
Os capítulos anteriores buscam criar um panorama sobre o tema para que, a
partir dos resultados, possa-se discutir e refletir sobre os dilemas e desafios do
turismo de voluntariado a partir da experiência das organizações entrevistadas e da
visita in loco, e compreender como os diferentes atores sociais percebem estas
ações. Desta forma nos capítulos 5 e 6 são descritos os resultados e discussões da
pesquisa.
Por fim, apresentam-se as conclusões, sugestões do estudo, e as referências
utilizadas na pesquisa, seguidas dos apêndices.
1

VOLUNTARIADO: DEFINIÇÕES E PARTICULARIDADES

1.1

Contextualizando o trabalho voluntário
Segundo Makanse e Almeida (2014) o trabalho voluntário é composto por

atividades, que tem por objetivo o benefício de terceiros, com ações sem
remuneração financeira ao(à) voluntário(a), podendo ser realizadas em diversas
organizações, religiosas ou não, e com diversos perfis de público alvo.
Segundo os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD), realizada em 2019, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), no Brasil as atividades voluntárias foram realizadas por 6,9
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milhões de brasileiros no ano de referência. Essas atividades são regulamentadas
pela Lei Federal nº 9608, de 1998, a qual define o trabalho voluntário como:
“atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de
qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa”.
Primeiramente, deve-se distinguir as variações acerca do voluntariado.
Segundo o estudo de Amato (1990), as ações de ajuda ao(à) próximo(a) podem ser
divididas em três tipos: ajuda formal, informal e espontânea, sendo que a ação de
ajuda ao próximo de forma espontânea ocorre sem planejamento prévio.
Parboteeah, Cullenb e Lim (2004), utilizando como base as pesquisas de
Amato (1990) e as teorias de Wilson e Musick (1997), distinguiram as atividades
voluntárias somente com base em sua formalidade: informal e formal. Segundo os
autores, o voluntariado informal está relacionado a comportamentos como por
exemplo ajudar vizinhos(as) ou idosos(as), constando tanto as ações planejadas
quanto as espontâneas. No voluntariado formal, essas ações podem estar incluídas,
mas pertencem a ações no âmbito de uma organização, sendo institucionalizado.
Em relação ao ator social da ação, de acordo com a resolução da
International Labour Organization (ILO) de 2013, o(a) voluntário(a) pode ser
definido(a) como: “todos(as) aqueles(as) em idade produtiva que durante uma breve
referência de tempo, realizam qualquer atividade não remunerada e não obrigatória
na produção de bens ou fornecimento de serviço para outros”.
Mundialmente, os números das ações de voluntariado são altos, segundo as
estimativas do estudo de Salamon, Sokolowski e Haddock (2011), cerca de 971
milhões de pessoas realizam ações voluntárias ao ano no mundo, sendo 36% delas
por meio de organizações e 64% delas por conta própria em ações para pessoas
fora de seu círculo familiar.
Diversos autores(as) citam o trabalho voluntário como gerador de benefícios
e, por isso, vem ganhando espaço. Aurelio (2015) define alguns benefícios para o(a)
voluntário(a) relacionados à melhoria na autoestima após a ação voluntária, bem
como, também, aponta as atividades de voluntariado como a oportunidade de se
adquirir habilidades de trabalho em equipe, além de aprender novos saberes.
Na pesquisa de Thoits e Hewitt (2001), a promoção do bem-estar, após as
ações voluntárias, é citada como um aspecto positivo observado pelos(as)
voluntários(as), mas também encontra desafios que devem ser verificados, como por
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exemplo na seleção dos(as) voluntários(as) que irão realizar as ações, visto que por
muitas vezes não são realizadas etapas para a escolha do(a) voluntário(a) e,
dependendo da ação que está sendo realizada, podem ser gerados conflitos durante
o percurso das atividades.
1.2

Histórico do voluntariado no Brasil
Inicialmente o trabalho voluntário surgiu com caráter assistencialista e com

viés de caridade, tendo uma conotação de dependência daqueles(as) que exerciam
a atividade e os(as) que recebiam. Com o passar dos anos a sociedade foi se
modificando, o papel do mercado, dos governos, e as prioridades no papel do
voluntariado também se modificaram. O trabalho voluntário, que antes era realizado
em sua maioria das vezes, por entidades religiosas, passa a ganhar força em outras
instituições (NASCIMENTO, 2012).
O processo do voluntariado relacionado à solidariedade social teve como
objetivo o enfrentamento das desigualdades sociais ao longo dos tempos, tendo
como principal ação a caridade pela parte daquele(a) que age. A igreja católica,
durante séculos, teve a preocupação com a justiça social e com as populações que
estavam à margem do modelo de desenvolvimento, atuando na busca por reparação
das injustiças sociais (ARAUJO, 2008).
Araujo (2008) cita a atuação do Padre Antônio Vieira no Brasil, século XVII, o
qual lutava pelos direitos de indígenas, negros(as) e judeus/judias, como um
exemplo de vários outros que ocorreram durante os séculos através da assistência
exercida pela igreja católica. Porém, foi somente nos anos de 1930, que o país
começou a olhar para as questões sociais, não somente como um fator religioso,
mas também como uma preocupação política com a assistência social,
principalmente pelo cenário econômico no qual se encontrava historicamente o país:
um aumento populacional e a baixa renda financeira.
E é nesse aspecto que surgem as atividades de cunho voluntário, numa
perspectiva de disponibilizar seu tempo livre atuando em prol das populações menos
favorecidas. No Brasil, esses programas se iniciaram prioritariamente por meio de
iniciativas do Estado, muito diferente do que vemos hoje em dia, realizados por
organizações privadas e do terceiro setor (CAVALCANTE et al, 2015).
Uma das primeiras instituições a ser fundada pelo Estado foi a Legião
Brasileira de Assistência (LBA), em 1942, instituída por lei (BRASIL, 1942) com o
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objetivo de prestar assistência social a partir do trabalho voluntário no cuidado e
amparo dos soldados brasileiros e familiares, principalmente pelo fato histórico que o
Brasil e o mundo viviam naquele momento, a segunda guerra mundial (OLIVEIRA;
ALVES, 2020).
Com uma grande participação e êxito da LBA, originou-se uma cultura de
voluntariado no país, criado em 1979, o Programa Nacional do Voluntariado
(PRONAV), o qual foi extinto no início da década de 1990. Isto levou à origem de
uma nova ação voluntária, iniciativas de outras frentes, não mais do Estado, mas
agora do setor privado e do terceiro setor (CAVALCANTE et al, 2015; ARAUJO,
2008).
De acordo com Pelliano (2010) os anos de 1990 no Brasil foram de mudanças
em diversos processos, como por exemplo, no que se refere ao comportamento
empresarial, focando em programas sociais e divulgando ao público essas ações
que visavam o fortalecimento da sociedade civil nesse processo e o maior
envolvimento de ONGs. O assistencialismo e a caridade passam a ser questionados
e conceitos como solidariedade ganham espaço e novos(as) protagonistas.
Em outros países, a questão sobre o voluntariado não foi muito diferente, por
muito tempo este foi considerado uma questão de baixa prioridade, não dedicando
atenção às possíveis contribuições, por muitas vezes enxergado como um fator
isolado do contexto social em que se vivia (ANHEIER; SALAMON, 1999).
Desta forma, organizações de diversas localidades começaram a se unir para
criar metodologias, ferramentas e formas de se estabelecer um voluntariado ao
redor do mundo de forma justa, atingindo de fato as principais questões e problemas
existentes. A International Association for Volunteer Effort6 (IAVE), fundada em 1970,
é uma organização internacional que reúne líderes do voluntariado, com o objetivo
de apoiar, desenvolver e valorizar esta prática em todo o mundo.
Em 1990, líderes de países foram convocados pela IAVE para a aprovação da
“Declaração Universal do Voluntariado”7, sendo revisada posteriormente em 2001,
definindo critérios, objetivos e responsabilidades dos atores envolvidos no trabalho
voluntário, funcionando também como um convite para discussões sobre o tema.
No Brasil, existem plataformas que têm como objetivo unir o(a) voluntário(a)
às ações de diversas organizações, mobilizando e facilitando os projetos existentes.
6
7

Informações retiradas do site em outubro/2020: https://www.iave.org/about-iave/
Disponível em https://www.iave.org/advocacy/the-universal-declaration-on-volunteering/
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Como exemplo tem a Plataforma Atados8, com o objetivo de mobilizar pessoas
gerando transformações positivas por meio do voluntariado em projetos sociais, em
empresas e fortalecimento de rede, e a Plataforma da Pátria Voluntária9, que é uma
rede de voluntariado conectando os diferentes atores das ações.
Tratando-se do voluntariado formal, Ferrarino (2003) observa este tipo de
voluntariado sendo realizado por diversos setores, como por exemplo: no setor
corporativo, dentro das organizações do terceiro setor e nas organizações
voluntárias.
Porém, apesar de continuar com as mesmas finalidades que se tinha antes,
como mostram Ferrarino (2003) e Nascimento (2012), com o foco nas relações
humanitárias, crescimento do indivíduo e relação de valores éticos no trabalho,
também se observa uma lógica de gestão, uma profissionalização, com priorização
do estudo dos impactos e resultados, que, se usadas de forma positiva, tendem a
gerar valor às atividades e impactar no engajamento social, construindo a
sustentabilidade que irá auxiliar nas ações voluntárias.
Em contraponto, observa-se que os estudos acerca dos benefícios do
trabalho voluntário voltam-se muito em favor do voluntário e menos no
questionamento e reflexão de como essas ações afetam as comunidades locais,
aqueles que recebem as ações, e como essas organizações podem de fato agir em
favor das necessidades locais. Este é um aspecto observado na pesquisa de Selli e
colaboradores(as) (2008), no qual para os(as) entrevistados(as) da pesquisa, os(as)
voluntários(as) são os(as) maiores beneficiados(as) à frente das questões sociais
locais.
Mais do que uma gestão eficiente, o trabalho voluntário deve visar um
impacto social e promover um comprometimento solidário e ação participativa de
todas as partes envolvidas (SELLI; GARRAFA, 2006) para que dessa forma, a partir
da construção coletiva das atividades junto com os espaços de realização e reflexão,
as transformações socioambientais ocorram (DIAS, 2014).

8
9

Informação retirada do site em outubro/2020: https://www.atados.com.br/sobre
Informação retirada do site em outubro/2020: https://patriavoluntaria.org/pt-BR
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1.3

O voluntariado como promotor de ações solidárias
Os avanços e as mudanças no padrão de voluntariado estão relacionados a

um novo estímulo organizacional, participativo, que tem como objetivo a promoção
da cidadania (CORULLÓN, 2002).
Parte da contribuição para esse movimento, como também o seu maior
reconhecimento político, foi a mobilização social em favor da realidade de muitos
países, criando um movimento internacional de atuação. No entanto, apesar dos
avanços, observa-se também uma modificação nos significados e sentidos do
trabalho voluntário em relação àqueles que o realizam, como exemplo uma menor
conexão e motivação do(a) voluntário(a) em agir em prol a objetivos de sua
nação/país, e muito mais interligado as ações a partir das necessidades e interesses
individuais (ANHEIER; SALAMON, 1999).
O trabalho voluntário então surge em oposição e resposta aos resultados que
o sistema capitalista gerou nas sociedades e no meio ambiente, emergindo de uma
necessidade de se combater e agir em prol das questões sociais, tornando- se um
precursor de ação (MACEDO, 2011).
Apesar das transformações e ampliações de atuação, ainda se observa no
Brasil uma lacuna nas formas de se realizar o voluntariado nas organizações, como
também do significado do que é o trabalho voluntário. Segundo Ramos e Domingues
(2016), há a necessidade de se estudar mais sobre o tema pelo fato de existir um
campo amplo de discussão, de pesquisa e de atuação, aprimorando a gestão de
voluntariado nos diversos setores.
Dentro do setor corporativo, o trabalho voluntário ganhou força com as áreas
de

responsabilidade

social

nas

organizações,

onde

os(as)

próprios(as)

trabalhadores(as) das empresas têm a oportunidade de se engajar em causas
sociais, projetos filantrópicos durante o seu horário de trabalho. Uma questão
comumente tratada diz respeito ao questionamento sobre o entendimento se as
empresas, de fato, estão engajadas nas ações, com um novo modelo de cultura ou
se utilizam das ações como mero discurso de mercado, em ações de marketing
institucional, com vantagens de diversos tipos, inclusive financeiras - para além de
sua imagem (REIS, 2007).
E é nessa perspectiva que Caldana e Figueiredo (2008) relatam a contradição
existente ao se observar o voluntariado empresarial, visto que suas ações focam em
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resolver problemas gerados pelo sistema que a empresa está instaurada e muito
menos em questionar os processos que geraram tais problemáticas.
Macedo (2011), na busca por compreender os aspectos por trás do
voluntariado, reflete sobre os fundamentos da solidariedade, exemplificando suas
formas de expressão no trabalho voluntário, com destaque à solidariedade que é
vivenciada nos dias atuais, sendo esta focada no imediatismo, na lógica do consumo
e na perspectiva do individualismo, não significando efetivamente a ação de ser
solidário a partir de uma participação social e política.
Dado este observado por Caldana e Figueiredo (2008) em sua pesquisa com
funcionários de empresas que realizaram o voluntariado empresarial. Algumas das
motivações citadas pelos(as) respondentes foram: “reconhecimento” e “necessidade
de estima”.
E quando se trata das ações que são realizadas pelos diferentes setores, é
necessário observar como a solidariedade e os objetivos do trabalho voluntário vem
se instaurando. Segundo Holanda (2003) no terceiro setor, as atividades voluntárias
são a base de suas ações, visto que a principal característica dessas organizações é
de se ter recurso escasso, tanto financeiro, como de mão de obra, assim, para que
os projetos sejam realizados o trabalho voluntário se torna parte fundamental.
E para que se tenha um real impacto das ações, com a lógica solidária,
deve-se atentar não somente às definições e motivações do voluntariado, mas sim
suas formas de mediação e compromisso, estas baseadas na participação
organizada e coletiva (MACEDO, 2011).
Dessa forma as organizações que se propõem a atuar com o trabalho
voluntário devem estar preparadas, visto que muitas vezes, pode-se existir uma
resistência

na

utilização

dos

modelos

participativos,

podendo

ser

por

desconhecimento da realidade local em que se atua e suas metodologias, como
também pelo conservadorismo institucional, como exemplo dado por Macedo (2011)
em organizações do terceiro setor,
Na temática do voluntariado alinhado ao turismo, Sin (2009) observou que
entre as motivações “contribuir” e “viajar”, o aspecto “viajar” era comumente
encontrado entre os(as) turistas voluntários(as), como o fator principal de motivação
para a realização das ações de turismo de voluntariado, quando o turismo de
voluntariado em comunidades locais se torna um dos meios de se viajar e conhecer
culturas diferentes.
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Na análise de Sin (2009), quando os(as) turistas voluntários(as) têm como
foco o objetivo individual, do “eu”, o turismo de voluntariado pode se afastar de seu
objetivo principal, que é a perspectiva altruísta, o pensamento coletivo crítico para a
mudança social, e em contrapartida, se aproxima das ações de turismo
convencionais.
Na presente pesquisa, os(as) voluntários(as) que participavam das ações de
turismo de voluntariado, relataram informações das suas expectativas em relação a
ação de voluntariado, onde uma das ideias centrais/categorias encontrada foi
“expectativa em contribuir com conhecimento”, identificadas por meio do uso das
palavras: “ajudar a comunidade” (Turista Voluntário(a) 14); “mudar profissionalmente
a comunidade” (Turista Voluntário(a) 35); “realmente deixar um legado tangível”
(Turista Voluntário(a) 28), demonstrou uma motivação de voluntariado focada no
imediatismo através da ação individual, aspecto este que pode complementar a
perspectiva encontrada por Sin (2009).
A partir deste entendimento, Macedo (2011) cita diferentes movimentos e
modelos de solidariedade que surgem da busca individual por promover um
movimento social e de cidadania para mudanças a longo prazo da realidade em que
se instaura a sociedade, sendo um compromisso de colaboração comunitária, que
contrapõe a lógica anterior do olhar individual. As ações solidárias não são somente
o fim, mas sim toda a parte do processo, a reflexão e ação, em que todos
aqueles(as) presentes são protagonistas na resolução dos problemas.
Porém quando falamos da atuação do voluntariado em comunidades locais,
para que se consiga impactar positivamente todos os atores envolvidos é necessário
conhecer a realidade local e repensar sua atuação nos territórios, pautado na ação
coletiva (MACEDO, 2011).
Neste sentido, de ampla ação do voluntariado em diversas áreas e temáticas,
dentro da perspectiva do voluntariado como ação solidária em territórios, na área do
turismo podem ser encontradas algumas iniciativas, tais como a abordagem
Pro-Poor Tourism, que tem como principal característica colocar as pessoas “pobres”
no centro das ações do turismo (ASHLEY; ROE; GOODWIN, 2001).
Segundo Ashley e colaboradores(as) (2001) o objetivo dos projetos dentro do
Pro-Poor Tourism é apoio às comunidades locais ao mesmo tempo em que
proporciona um maior contato dos(as) voluntários(as) com a realidade local, o que
pode gerar mecanismos para abertura de oportunidades de renda com o turismo
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junto às comunidades.
O exemplo citado busca a lógica da solidariedade em suas ações quando
afirma

que

tem

como

objetivo

apoiar

comunidades

menos

favorecidas

economicamente por meio do voluntariado, como também gerar esforços para atuar
em diversas escalas com diferentes atores sociais.
No entanto seguindo o contexto de solidariedade trazido na pesquisa de
Macedo (2011), deve-se buscar entender a fundo qual o tipo de solidariedade e
atuação que está sendo realizado, se segue a ideia do imediatismo, com resultados
a curto prazo sem investigação das causas e impactos, ou se segue a lógica da
ação solidária de participação social e comunitária.
Dessa forma, para que se consiga entender esses aspectos e seus
desdobramentos torna-se necessário entender como o turismo vem sendo realizado
e visto a partir da perspectiva de diferentes autores(as), em relação ao seu impacto
e sua relação com os territórios e com os diferentes sujeitos sociais, tema explorado
no capítulo a seguir.
2

TURISMO COMO FENÔMENO SOCIAL

2.1

Turismo entre a perspectiva econômica e social
Ao longo da história, a partir do seu viés mercadológico, o turismo é

considerado um dos setores com atividades que vem gerando renda e potencial
econômico aos países, além da contribuição de outros benefícios, como os
ambientais e sociais (IRVING et al, 2005; MAKANSE; ALMEIDA, 2014).
Ao mesmo tempo observa-se que o turismo não tem uma definição única,
depende da perspectiva sobre o tema de cada autor(a), localidade, território, atores
sociais envolvidos, porém o que as definições tradicionais citam em comum é que o
turismo, como a Organização Mundial do Turismo (OMT) (2010) coloca, é a
movimentação das pessoas, usualmente chamados(as) de viajantes, para fora do
seu local de residência.
Porém o que se observa nas diferentes definições e dados é o distanciamento
para com as questões dos territórios e os possíveis impactos ambientais, como cita
Sampaio (2007), ao mostrar que as definições focam somente nas motivações de
quem se desloca, não dando a devida importância às comunidades anfitriãs e os
recursos naturais nos planejamentos, como se esses tivessem que estar à
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disposição dos(as) turistas, não considerando as externalidades.
Como exemplo podemos observar os dados do Instituto Brasileiro de Turismo
(Embratur) (2020), segundo os quais o levantamento realizado sobre o número de
chegadas de turistas ao Brasil em 2019 foi de 6.353.141 de visitantes, que segundo
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)10, fez
movimentar financeiramente, em 2019, um total de 238,6 bilhões de reais, mas ao
mesmo tempo não são citados na pesquisa os dados de impactos, o foco é o
elemento econômico.
Este dado justifica o que Magalhães (2008) enfatiza em sua pesquisa que o
turismo é pensado e estudado em sua maioria a partir do viés econômico, como um
produto a ser comercializado, e esquecendo de olhar o turismo na perspectiva
social, através da ciência histórica e seus impactos na sociedade como um todo.
Fato esse pode ser observado, também, ao se apresentar as definições e
dados encontrados sobre o turismo, como por exemplo a lei brasileira nº 11.771 de
2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define turismo como: “as
atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares
diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, com
finalidade de lazer, negócios ou outras”. A mesma definição, criada e indicada pela
OMT para fins estatísticos.
Os autores Lage e Milone (2009), também, conceituam o turismo sob o ponto
de vista econômico, visto que para eles, qualquer motivação de viagem, férias,
eventos, lazer ou mesmo trabalho, é considerada como uma ação turística.
Em seu livro, Cooper e colaboradores (2008) abordam esse mesmo viés,
evidenciando o fato de muitos(as) pesquisadores(as) definirem o turismo somente
como de lazer e de férias, e acrescentam que qualquer finalidade de visita, desde
negócios a eventos científicos refere-se a turismo.
As definições e observações pautadas na lógica econômica do turismo de
Cooper e colaboradores (2008) e Lage e Milone (2009) podem estar relacionadas
com a perspectiva histórica capitalista em que o turismo se instaurou, reflexão
trazida por Magalhães (2008) ao citar que nas pesquisas sobre turismo o viés social
não vem sendo o foco, mas sim o olhar comercial.
A
10

relação

turismo

e trabalho, historicamente, é observado que a

Disponível em:
http://cnc.org.br/editorias/turismo/noticias/turismo-no-brasil-aumenta-faturamento-em-22-em-2019
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comercialização

do

turismo

se

pauta

no

tempo livre disponível dos(as)

trabalhadores(as), e com as mudanças que vêm ocorrendo na distinção de tempo de
ócio e trabalho no mundo atual, novos segmentos surgem como forma de ampliar a
comercialização no setor, como por exemplo o turismo de negócios e eventos
(MAGALHÃES, 2008).
Desta forma, os novos segmentos e tipos de turismo que surgem, a partir
desse viés econômico, são em função da demanda ou da oferta, mais relacionados
ao mercado e às necessidades do marketing em atingir o(a) consumidor(a),
oferecendo experiências aparentemente diferenciadas de turismo (BARRETO;
REJOWSKI, 2009).
A partir dessa perspectiva, deixa-se de lado o viés das interações sociais, as
possíveis interferências, os impactos, às populações residentes, visto que em
qualquer atividade e segmento de turismo, haverá um processo de interferência nos
lugares, tanto em questões culturais/sociais quanto ambientais, podendo ocasionar
impactos negativos dependendo da forma com que são realizadas as ações
(IRVING, 2009).
O tipo de impacto que será gerado no local, positivo ou negativo, vai
depender do planejamento e gestão dessas atividades pelos(as) envolvidos(as),
podendo ocasionar e intensificar os impactos negativos, nos âmbitos mencionados
acima, quando o foco está no potencial econômico do setor como ponto principal de
sucesso, como se é visto no turismo de massa (RAMALHO; SILVA; RABINOVICI,
2010).
Segundo as autoras, os principais impactos do turismo de massa nos
territórios são: desgaste dos recursos naturais; especulação imobiliária e
consequentemente a elevação de preços na região; segmentação territorial;
desrespeito ao território e cultural local.
Já no sentido contrário, existem outras formas de se realizar o turismo, que
têm como característica um turismo local, com participação comunitária no
planejamento e gestão, a maximização dos impactos positivos, um olhar mais atento
aos possíveis impactos negativos tanto sociais como ambientais e uma distribuição
de renda por meio do turismo de uma forma justa e transparente (RAMALHO; SILVA;
RABINOVICI, 2010).
Diante dessa perspectiva, assim como a divisão que é realizada por
muitos(as) autores(as) entre turismo de massa e turismo alternativo, como dois
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grandes agrupamentos (COOPER et al, 2008; BARRETO; REJOWSKI, 2009;
IGNARRA, 2017), o denominado turismo sustentável comumente agrupa diversos
segmentos ou tem sido tratado como sinônimo de várias denominações de turismo
(CANDIOTTO, 2009).
Dentre as principais segmentações encontradas, discutidas pelos(as)
autores(as) citados(as) a seguir, estão: responsável (BURSZTYN, 2014); ecoturismo
(MEIRELLES FILHO, 2005; PERALTA, 2012); de base local (BURSZTYN;
BARTHOLO; DELAMARO, 2009); base comunitária (VITÓRIO; VIANNA, 2016);
social,

de

voluntariado

ou

volunturismo

(CAMPANIÇO,

2010;

WEARING;

MCGEHEE, 2013), entre outros.
Para Meirelles Filho (2005), Peralta (2012) e Santos e colaboradores(as)
(2012) o objetivo principal do turismo sustentável é o de fortalecer as diversas
formas de economia das regiões promovendo a conservação dos recursos naturais
e dos modos de vida locais.
No entanto, independente do nome dado, para Candiotto (2009) deve-se
evitar usar o termo unido ao sustentável, pelo fato do turismo atualmente ainda estar
pautado na exploração social e ambiental, em uma lógica do consumo de paisagens,
de uma visão mercadológica e que pouco se preocupa com a localidade, se
tornando apenas uma ampliação para o mercado de atuação.
Deve-se então, mais do que generalizar, compreender as questões que
envolvem a prática do turismo e seus impactos, para a busca de melhores práticas,
mitigação de impactos ambientais considerados negativos e a geração de renda às
comunidades (CANDIOTTO, 2009; MERTENS; BURGOS, 2015).
A contestação do turismo em sua faceta contra-hegemônica e anticapitalista
são importantes discussões, restritas a poucos tipos de turismo, entre eles o de base
comunitária ou comunitário e o solidário, quando não tratados como mais um
segmento turístico, quando de fato trazem a discussão mencionada e se propõem a
atuar de forma diversa.
O turismo de base comunitária (TBC) é uma forma de se pensar e fazer
turismo, em que os aspectos do território, participação e envolvimento comunitário
estão no centro da atuação, a favor dos laços coletivos e sociais de uma localidade
(IRVING, 2009).
Segundo Marques (2009), o turismo solidário tem em seu centro o
envolvimento e a iniciativa das comunidades locais pautadas na solidariedade entre
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moradores(as) e visitantes. Se caracteriza por ser um turismo de pequena escala,
com menor impacto na estrutura da sociedade local, valorização dos recursos locais,
com atuação coletiva na lógica de rede, sendo que o que move as ações locais é a
solidariedade, se tornando um projeto de desenvolvimento por todos(as) que ali
estão.
Dessa forma, deve-se entender que, para cada território, os impactos vão se
manifestar de maneiras diferentes. Dependendo do tipo de comunidade e de seu
tamanho, maior serão os impactos sociais, como é mostrado na pesquisa de Marulo
e colaboradoras (2016) no qual traz exemplos de construções e empreendimentos
mal planejados, ou mesmo sem planejamento e como estes modificam os territórios
e geram impactos às comunidades locais, ressaltando a importância do
planejamento com a participação das comunidades locais em todo o processo.
Mais do que os significados, definições e estatísticas, outros aspectos devem
ser considerados, pois a importância do estudo do turismo está na capacidade e sua
relação com os territórios, nas diferentes formas de reordenamento deles para sua
realização e consequentemente, nas políticas que existem (CRUZ, 1999).
2.2

O turismo no contexto dos territórios: Amazônia Brasileira
Segundo Coriolano (2006), os territórios são resultados históricos da

interação da sociedade com o espaço, a partir das lutas, das modificações que
ocorreram ao longo dos tempos e que vem se modificando até os dias atuais. Então
para que se compreenda os territórios é necessário observar as histórias e os
diferentes atores sociais que ali atuam.
E quando se trata do turismo e dos territórios deve-se entender que sua
manifestação está ocorrendo de diferentes formas e escalas, considerado como um
fenômeno complexo, com diferentes atores sociais (FRATUCCI, 2000). Por isso sua
atuação nos territórios deve ser ponto principal de discussão, como mostrado por
Coriolano (2006) ao exemplificar as mudanças e lutas ocorridas nas regiões
litorâneas do Brasil com a chegada do turismo de massa ao longo da história do
território.
Observa-se que as políticas do turismo e discussões colocam temas como
preservação e conservação ambiental como pontos importantes no planejamento a
ser realizado, porém entre as principais preocupações por trás dessas ações está a
importância econômica e ambiental para a continuidade do turismo nos territórios,
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com a comercialização da paisagem ou mesmo como recurso necessário para o
mesmo turismo ocorrer (SANSOLO, 2009).
E nesse aspecto, a Amazônia Brasileira, uma região com relevância
internacional e de importância global, principalmente pelas suas características
ambientais e sociais, atrai diversas organizações do Brasil e de outros países para
atuar na região (HIGUCHI; HIGUCHI, 2012; PEREIRA; MYKLETUN, 2012).
O enorme potencial natural, ecológico, econômico da Amazônia carrega um
histórico de conflitos por terras, desmatamento desordenado, práticas de uso do solo
inadequadas, desequilibrando o ecossistema, tanto ambiental, como gerando
problemas sociais (LOUREIRO, 2002; HIGUCHI; AZEVEDO; FORSBERG, 2012;
SOUZA; SILVA; GOMES, 2020).
Existem diferentes percepções e referências dos aspectos geográficos,
ecológicos e sociais em relação a definição do termo Amazônia (GOMES JUNIOR,
2018). No caso aqui retratado, a Amazônia Brasileira como locus de estudo,
evidencia as diferentes ideias e definições do que é a Amazônia, seu imaginário, as
diferentes percepções que cada pessoa pode ter ao se retratar o assunto como
também as construções teóricas e conceituais.
Como forma de gerenciamento das áreas da Amazônia pelo Estado, o
território da Amazônia Brasileira inicialmente foi delimitado pela lei n°1.806 de 1953,
lei revogada e posteriormente alterada, sendo reconhecida a partir da Constituição
de

1988 como Amazônia legal, tendo seu conselho transferido para a

Vice-Presidência da República com a edição do decreto nº 10.239 de 2020.
O território da Amazônia legal, presente no dispositivo da lei complementar nº
124 de 2007, engloba 772 municípios, composto pelos estados de Rondônia, Acre,
Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, totalizando
uma área de 5.015.067,749 km², segundo dados do site do IBGE11, sendo que
destes 4.196.943 km² representam o Bioma Amazônico, patrimônio nacional.
Apesar das diferentes denominações, dados e números encontrados, quando
se fala da Amazônia um padrão parece ser encontrado por meio das imagens e
ideias que surgem na mente das pessoas acerca do termo. A forma como a
Amazônia é vista nos dias atuais está relacionada à construção histórica desse

11

Dados acessados em setembro/2021:
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t
=o-que-e
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imaginário, das narrativas que foram contadas e que estão presentes nos livros
escolares, meios de comunicação em massa, filmes, tornando o que é conhecido
como Amazônia em um conceito, uma construção social (COELHO, 2012).
Segundo Mendes (2016), a Amazônia sempre esteve presente no imaginário
das pessoas, sendo o imaginário aqui definido como todas as imagens que são
designadas em relação a um termo que está no inconsciente de uma sociedade.
Assim, as experiências e associações pessoais de cada indivíduo, geram
significados, que ao se materializarem em palavras, imagens ou signos criam o
imaginário, que vai se diferenciar de uma pessoa a outra através das perspectivas e
vivências (COELHO, 2012).
Segundo Sa (2000), algumas palavras são encontradas dentro desse
imaginário do que é a Amazônia, a partir dessas narrativas que foram contadas ao
longo da história, tais como: paraíso perdido, inferno verde, pulmão do mundo.
Esses termos são encontrados em diversas pesquisas que buscam
compreender como o imaginário sobre a Amazônia foi construído até os dias atuais.
Bueno (2002) traça uma linha cronológica em sua pesquisa buscando compreender
como esses fatos podem, até hoje, influenciar a visão que temos sobre a Amazônia.
Para a pesquisadora o principal fator é que a história vem sendo contada e narrada
a partir da visão exógena, uma visão daqueles que não vivem na região, um olhar de
fora para dentro.
Esse tipo de visão se iniciou antes mesmo da chegada dos Europeus na
América, pois esses já traziam em seu imaginário história e mitos do que
imaginavam encontrar, uma invenção histórica, que posteriormente passou para
relatos, imagens estereotipadas, estigmatizadas, que influenciaram aqueles(as) que
não conheciam a região, passando-se a criar o imaginário (BUENO, 2002;
LOUREIRO, 2002; COELHO, 2012; MENDES, 2016; MANFREDO, 2017).
Atualmente, observa-se que o imaginário acerca da Amazônia ainda está
influenciado por fatos ocorridos no século XVI, porém com os meios de
comunicação, mídias e acontecimentos políticos do século XX mudanças de visão
ocorreram, como também reforçam estereótipos, de uma região frágil, que precisa
ser preservada e salva pela sociedade, natureza se torna o foco (BUENO, 2002).
Este imaginário deve, então, ser entendido como uma construção social de
um olhar de fora, a mídia trouxe a natureza como o foco, mas deixou de lado as
questões sociais, o olhar das populações que ali residem (BUENO, 2002), deixando
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de fora das discussões a complexidade do território, sendo considerada nos planos
governamentais no viés de uma Amazônia homogênea em seus quase cinco
milhões de km², como exemplificado por Loureiro (2002).
Este fato pode ser observado na pesquisa de Gomes Junior (2018) em que as
organizações internacionais estudadas tendem a utilizar um discurso acerca da
Amazônia resumindo-a como um santuário verde, ignorando as populações
tradicionais que ali residem, como também as relações socioculturais reforçando
estereótipos.
Outro aspecto a ser considerado, discutido na pesquisa de Coelho (2012) e
constatado na pesquisa de Gomes Junior (2018), se refere ao imaginário em relação
aos povos da Amazônia, no qual a partir da construção social os povos indígenas
são colocados como a imagem de representação da região, o que reverbera no
imaginário de que os povos indígenas vivem somente nas regiões dos estados da
Amazônia Brasileira, como também uma exclusão dos diferentes povos que
compõem hoje a população residente da Amazônia Brasileira.
Como é relatado no estudo feito pela Consultoria de Pesquisa Alternativas
Socioambientais (ALSO) (2020) os grupos residentes da Amazônia Brasileira são
caracterizados por diferentes povos, como: povos indígenas, comunidades
quilombolas, povos e comunidades tradicionais, urbanos, entre outros. É importante
destacar que os povos e comunidades tradicionais, segundo o decreto nº 6.040 de
2007 são definidos como:
Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, Decreto
6.040. Art. 3º I).

Estes aspectos e visões se relacionam com o turismo, tanto no fato da forma
que é vendida a imagem da Amazônia, como também no imaginário do turista
(COELHO, 2012). Bueno (2002) aborda em sua pesquisa que expressões utilizadas
no século XVI para designar o Novo Mundo como “paraíso” são vistas, ainda hoje,
sendo utilizadas para designar a Amazônia na venda de pacotes turísticos, como
também a visão dos(as) turistas em relacionar os indígenas somente à região
Amazônica.
Dado este, também, encontrado na pesquisa de Pereira e colaboradores(as)
(2012), na qual as imagens que vem em mente dos(as) futuros turistas da região
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estão relacionadas a um território natural, rústico, ocupado por populações
indígenas e caboclas.
O turismo é um setor que vem crescendo na região da Amazônia Brasileira,
com a estimativa do Ministério do Turismo Brasileiro (MTur) de 14 milhões de
visitantes nos estados da Amazônia Legal no ano de 2019, realizado por diversos
tipos de segmentos.
Os números demonstram uma alta procura turística para a região, sendo que
uma das principais motivações, trazidas por Coelho (2012) pode estar relacionada a
imagem que a Amazônia no geral tem para o(a) turista à procura de um lugar
exótico, um espaço de fuga das cidades para um local paradisíaco, se apropriando a
partir de um viés capitalista das tradições locais e históricas para se vender os
pacotes turísticos.
Esta informação citada por Coelho (2012) pode estar relacionada com o que
foi observado nesta pesquisa, visto que as motivações e expectativas para com a
viagem de turismo de voluntariado estavam relacionadas - para alguns(mas) turistas
voluntários(as) - a um possível imaginário, porém existe a necessidade de investigar
os discursos para de fato afirmar que existe esta relação entre motivação e
imaginário, o que não foi o objetivo desta pesquisa.
Entre os termos encontrados, nesta pesquisa, nos discursos dos(as) turistas
voluntários(as), estão: “Exploração do lugar” (Turista Voluntário(a) 5); “Proposta de
interagir com uma comunidade” (Turista Voluntário(a) 3); “Conhecer as pessoas
locais” (Turista Voluntário(a) 6); “Entender o modo de vida da comunidade” (Turista
Voluntário(a) 25); “Conhecer essa região do país em sua real maneira” (Turista
Voluntário(a) 23); “Ficar encantada com a natureza” (Turista Voluntário(a) 1); “Estar
próximo da vida local” (Turista Voluntário(a) 12); “Conhecer a vida das pessoas da
região amazônica” (Turista Voluntário(a) 13); “Região Inexplorada” (Turista
Voluntário(a) 3); “Locais e nativos” (Turista Voluntário(a) 9).
Em

razão do patrimônio sociocultural da Amazônia e de toda a

sociobiodiversidade encontradas no local, diversidade ecossistêmica e cultural da
região, emergem diversas potências para a geração de renda, sendo necessário
repensar como estas vêm sendo realizadas, a partir de um viés exploratório ou com
formulação de políticas públicas que tenham como foco os impactos positivos à
sociobiodiversidade local (LOUREIRO, 2002).
Desta forma, o turismo é uma alternativa comumente trabalhada e diversos
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projetos de ONGs propõe atividades de turismo, especialmente o de Turismo de
Base Comunitária (TBC) como possibilidade importante para geração de renda,
ponto de vista cultural e ambiental e alternativa para a sustentabilidade das
comunidades.
Organizações da Sociedade Civil (ONGs), como o Instituto Socioambiental
(ISA), Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Instituto Mamirauá, Conservação
Internacional, World Wide Fund for Nature (WWF), Conservação Internacional,
Instituto Peabiru, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena - Iepé, Associação de
Silves pela Preservação Ambiental e Cultural (ASPAC), Projeto Bagagem, Projeto
Saúde e Alegria entre outras, todas com parcerias diversas com comunidades,
universidades e outros projetos, coletivos e organizações locais, espalhados pelos
diversos estados amazônicos brasileiros, propuseram diversos modelos de atuação,
com inclusão social, parcerias, protagonismo comunitário e inovação.
Estas experiências são emblemáticas e serviram como base ao trabalho de
empresas de turismo, assim como as experiências pioneiras com os “hotéis de
selva”12, que são comuns e constam do imaginário das pessoas que viajam, no caso
da Amazônia Brasileira, especialmente por turistas estrangeiros, com recursos
financeiros necessários, já que as visitas possuem alto custo (RABINOVICI, 2009,
2010 e 2011, SANSOLO, 2003, PERALTA, et al, 2016, PORTO, 2014).
2.3

Organização comunitária e a atuação de empresas turísticas na
Amazônia Brasileira
O imaginário amazônico, como colocado por Coelho (2012), pode ser

provocado por meio da venda dos pacotes turísticos, a partir da demonstração de
uma Amazônia alinhada a um território "paradisíaco", com a presença da
tradicionalidade nas comunidades e cultura local, o que motiva e gera uma procura
de visitação por parte dos(as) turistas.
Para Manfredo (2017), a entrada das empresas e agências turísticas nas
comunidades surge então dá decorrência da curiosidade dos(as) turistas e viajantes,
em vivenciar este imaginário, no qual as demandas se transformam em pacotes e
destinos turísticos que atraem, cada vez mais, turistas.

12

O termo hotel de selva foi criado pela EMBRATUR em 1987 e, apesar de revogado, o termo
continua a ser utilizado para designar empreendimentos com classificação de hospedagem ambiental
e ecológica (TEIXEIRA, 2006).
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Retratando novamente, aqui, a relação entre consumo e territórios e uma
visão exógena, Manfredo (2017), a partir de seus resultados, evidencia como as
próprias agências corroboram para o reforço do imaginário da Amazônia por meio
das vendas dos pacotes, como também os próprios atores locais, a partir da
adaptação do território e dos desejos e expectativas do(a) turista, recriam esse
imaginário durante as vivências.
Na busca por outra forma de se fazer turismo, realizado a partir da demanda
local, com ações e participações locais, na tendência de se gerar resultados
positivos e uma maior proximidade com as realidades locais, se encontra o TBC,
que tem como característica não ser um segmento, mas sim um modo de se fazer
turismo.
O turismo de voluntariado também busca em suas ações gerar novas formas
de atuação e reflexão para os(as) viajantes a partir do trabalho voluntário. Porém, na
busca de discutir o tema do turismo de voluntariado na Amazônia Brasileira,
percebe-se que não existem pesquisas específicas que evidenciam as práticas para
a realidade da Amazônia. Desta forma, no entendimento da importância do turismo
comunitário no contexto dos territórios e comunidades da Amazônia Brasileira,
evidenciou-se resultados e experiências do TBC como forma de ampliar o tema e
servir como inspiração para as práticas de turismo de voluntariado.
No Brasil as iniciativas de TBC vêm se destacando pela valorização dos
elementos culturais locais, preservando suas características naturais e condições
sociais, como também a proteção dos recursos naturais dos ecossistemas,
possibilitando o mínimo de impacto na região e beneficiando os(as) envolvidos(as)
(IRVING, 2009; MENDONÇA; MORAES, 2012).
Como ponto de partida a demanda direta da comunidade para uma proposta
de desenvolvimento local, o TBC propõe a participação da população local em todo
o processo, desde o planejamento, implementação e avaliação, para que se propicie
no decorrer dos trabalhos um sentido coletivo de valorização da cultura local
pelo(as) próprios(as) moradores(as) (IRVING, 2009; BARTHOLO et al, 2016; SILVA,
MATTA, SÁ, 2016).
Mesmo sabendo que o TBC tem como principal base a demanda endógena,
com a comunidade participando dos diferentes processos, como afirma Irving
(2009), é necessário compreender que cada localidade terá uma dinâmica diferente,
a depender de cada realidade local, por muitas vezes sendo necessária a parceria
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com organizações, podendo elas serem públicas, privadas ou do terceiro setor, a
depender da especificidade de cada território e de seu propósito:
É também fundamental que se compreenda que os processos participativos
são lentos, envolvem custos adicionais nem sempre considerados nos
orçamentos em planejamento turístico, e exigem um elevado investimento
em formação de recursos humanos e construção de arcabouços
metodológicos capazes de lidar com as especificidades locais e gerar
respostas. Sendo assim, não se pode imaginar iniciativas de curto prazo
com o objetivo de mobilização dos atores locais para o turismo de base
comunitária, principalmente pelas questões culturais envolvidas, tanto no
plano institucional da gestão pública quanto sob a ótica da dinâmica social
do lugar turístico. (IRVING, 2009, p. 114).

Para que se alcance a participação e envolvimento comunitário é necessário
um amplo planejamento e dedicação da comunidade local, pois é um projeto de
longo prazo que necessita de organização comunitária, governança interna, isto é,
regras internas de gestão e monitoramento que vão auxiliar nas tomadas de
decisão, e uma geração de renda que seja sustentável para todos(as) envolvidos(as)
(MIELKE; PEGAS, 2013).
Assem, segundo Fabrino e colaboradores(as) (2016), as propostas de TBC
tendem a surgir em comunidades que já estão inseridas em contextos de
mobilizações

comunitárias e territoriais, como exemplo, mobilizações para

conservação dos recursos naturais locais, desta maneira é necessário se atentar às
formas como são planejadas e construídas estas parcerias e como estas se
relacionam com as organizações comunitárias já existentes nos territórios e suas
necessidades locais.
Na pesquisa de Barreto e Tavares (2016), a comunidade de Anã em
Santarém - Pará, iniciou suas ações de TBC na busca de uma maior organização
local do turismo em razão do alto impacto negativo do turismo exógeno na região. O
que os(as) autores(as) constataram foi que, o TBC na região partia de uma
necessidade endógena, mas a organização, discussões e planejamento das ações
estavam sendo coordenados, em maior parte, pela ONG escolhida como parceira,
uma visão exógena e que por este motivo, seria questionável ser considerado TBC.
A questão em tela é importante e precisa ser discutida. Experiências diversas
de TBC espalhadas pelo Brasil mostram inúmeras possibilidades de organização do
TBC, considerando o contexto histórico local, o momento e as diferentes interações
possíveis, indicando que nem sempre é possível categorizar o TBC segundo uma
definição pura e totalmente em consonância com as definições e premissas deste.
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Há comunidades empoderadas e organizadas que, no entanto, preferem deixar a
cargo de terceiros (ONGs, universidades e agências entre outros) determinadas
atividades, sendo fundamental que as decisões sobre o que fazer sejam debatidas e
decididas pelos(as) comunitários.
Peralta e colaboradores(as) (2016) evidenciam a necessidade de se
compreender, inicialmente, as condições e os contextos sociais dos territórios para
que, posteriormente, se consiga realizar uma análise do processo participativo da
comunidade no desenvolvimento das atividades turísticas, e com isso compreender
as principais dificuldades e necessidades dos atores sociais envolvidos.
Desta maneira, deve-se ter em mente que os atores externos, também podem
atuar como mediadores, como parte do processo, e as comunidades não devem
ficar dependentes deles, considerando que processos de rede locais e coletivas
podem se tornar uma alternativa para o TBC, como afirmam Moraes e colaboradoras
(2018) no estudo sobre levantamento de redes na América Latina.
Segundo os resultados encontrados pelas pesquisadoras, as redes podem ter
diferentes objetivos, desde o compartilhamento de informações e práticas, como
também a mobilização e articulação social, sendo que seu modo de organização irá
depender dos interesses dos grupos de TBC presentes, como também os atores
sociais envolvidos.
Outro aspecto acerca das Redes de TBC é que, como Urano e colaboradores
(2016) mostram, a população local fica à frente das decisões, definindo as ações
para o desenvolvimento das atividades locais, enquanto as organizações externas,
empresas, agências, poder público e turistas estejam presentes, mas como parte do
apoio e parceria.
Dentre os exemplos existentes de TBC na Amazônia, a partir de projetos em
redes, Peralta (2012) cita o ecoturismo de base comunitária na Pousada Aldeia dos
Lagos - AM na Amazônia, que na época do projeto gerou resultados positivos na
conservação dos recursos naturais, pois além de ter gerado renda para as
comunidades locais, parte do faturamento teve como destino custear a proteção dos
lagos da região, local de subsistência e de importância ambiental para os
ecossistemas.
Algumas agências e operadoras de turismo, também, atuam como parceiras
dos projetos de ONGs na localidade que, embora não sejam caracterizados como
turismo de voluntariado, possuem missões parecidas, com foco na geração de renda
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local, no fortalecimento da autonomia e governança comunitária e valorização
cultural. Além disso é reconhecido o fato de que a presença de turistas pode inibir
atividades depredadoras do ambiente local, tais como garimpo e desmatamento, à
medida que a circulação de pessoas nos territórios, sendo elas de diversas origens,
ocupa espaços, movimenta e divulga e publiciza os locais.
Nesse aspecto, ao se buscar organizações atuantes a partir das premissas de
um turismo comunitário na Amazônia Brasileira, como também instituições, ONGs e
empresas que estejam, de alguma forma, conectadas a projetos desta temática, é
possível encontrar diversas organizações. Entre organizações da sociedade civil
(ONGs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), fundações
e institutos podemos mencionar

o Projeto Bagagem, a Fundação Amazonas

Sustentável (FAS); a Garupa e o Instituto Mamirauá; cada qual com um formato
diferente, às vezes unidas em parcerias e alianças.
Entre as agências e operadoras que atuam na Amazônia Brasileira e podem
ser mencionadas estão: Estação Gabiraba13, Katerre14, Untamed Amazon15, Terra
Nativa16, Roraima Adventures 17 entre outras.
Como exemplo de projeto em rede pode-se citar o Serras Guerreiras de
Tapuruquara18, uma iniciativa de turismo comunitário que é realizada em território
indigena, desenvolvida por organizações da sociedade civil em conjunto com a
comunidade local e que tem como parceiros agências de turismo que comercializam
a expedição, ajudando a divulgar o projeto.
Porém, mais do que se quantificar, é necessário buscar entender as
motivações por trás das organizações, para que não ocorra, como colocado por
Rabinovici (2010) no exemplo das atuações de ONGs em comunidades, uma
relação de dependência da comunidade com a ONG como também com as
atividades turísticas, ambos gerados a partir de planejamentos pautados em
demandas externas.
Na busca de se conhecer as organizações e empresas atuantes com turismo
de voluntariado na Amazônia, como também compreender suas práticas,
indicadores e impactos, notou-se uma dificuldade em encontrar discussões sobre o
13

https://estacaogabiraba.com.br/
http://www.katerre.com/portal/index.php
15
https://u-amazon.com/index-pt.html
16
https://www.terranativa.com.br/
17
https://roraimaadventures.com.br/
18
https://www.serrasdetapuruquara.org/
14
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tema a partir da realidade dos territórios da Amazônia Brasileira.
Dessa forma, tornou-se necessário, primeiramente, definir o que se entende
por turismo de voluntariado, seus desafios e contradições, para posteriormente
realizar um levantamento das organizações atuantes com turismo de voluntariado na
Amazônia Brasileira, melhor detalhado nos próximos capítulos.
3

CONEXÕES E DILEMAS DO TURISMO DE VOLUNTARIADO

3.1

Conceitos e objetivos
Da união do voluntariado e do turismo surge o turismo de voluntariado,

também denominado de “volunturismo”, tendo como definição a relação de viagem
com motivação turística, porém focada em causas sociais, um novo tipo de
experiência (NASCIMENTO, 2012; MAKANSE; ALMEIDA, 2014), sendo o tema
desta pesquisa.
O turismo de voluntariado traz diversos benefícios, segundo alguns
autores(as), tanto para quem está realizando a ação, como também para as
comunidades locais que recebem as ações e para o ecossistema e meio envolvidos
(COGHLAN, 2005; BRIGHTSMITHA, STRONZAB; HOLLEC, 2008; CAMPANIÇO,
2010; BENSON; HENDERSON, 2011; LUPOLI, 2013; MAKANSE; ALMEIDA, 2014).
Em relação turismo de voluntariado e as comunidades locais são
considerados: a) benefícios econômicos (novas alternativas de renda, de trabalho,
de distribuição da renda e de abertura, caso desejável, para novos mercados)
(BRIGHTSMITHA, STRONZAB; HOLLEC, 2008; BENSON; HENDERSON, 2011); b)
benefícios relacionados à capacitação e desenvolvimento da comunidade, melhoria
da qualidade e dos processos de participação social e de decisão e organização
coletiva interna da comunidade para fazer frente às parcerias com agentes externos
(BENSON; HENDERSON, 2011); c) possibilidades de aprendizado para a mitigação
de impactos ambientais e culturais considerados negativos (COGHLAN, 2005;
BRIGHTSMITHA, STRONZAB; HOLLEC, 2008; BENSON; HENDERSON, 2011) e d)
aprendizado ou técnicas relacionadas ao planejamento e relacionamento com
agentes

externos

do

mercado

para

construção

de

parcerias

futuras

(BRIGHTSMITHA, STRONZAB; HOLLEC, 2008; BENSON; HENDERSON, 2011;
LUPOLI, 2013).
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Em relação aos(as) turistas voluntários(as) os benefícios são: relacionados às
relações interculturais (respeito pelas diferentes culturas, laços de amizade e
reflexões) e ao crescimento pessoal, momentos de autoconhecimento e de
transformação (CAMPANIÇO, 2010; LUPOLI, 2013).
Lupoli (2013) mostra que o turismo de voluntariado apesar de ter benefícios,
não pode ser considerado como uma única solução para os problemas locais. Essa
dicotomia de benefícios e malefícios é sempre questionável. Lupoli afirma, ainda,
que os benefícios vão depender de cada abordagem, caso a caso.
Por este motivo, estudos sobre impactos do turismo são sempre necessários,
pois como observado nesta pesquisa, dentre as cinco organizações atuantes com
turismo de voluntariado entrevistadas apenas uma mostrou ter um processo
ordenado para a análise do impacto de suas ações, porém todas demonstram saber
da importância de se monitorar e analisar os impactos, principalmente no aspecto
dos impactos negativos.
Nascimento (2012) ressalta em seu estudo, ao dialogar com outros(as)
autores(as), que apesar do potencial positivo do turismo de voluntariado, existem
práticas realizadas que geram o efeito contrário ao proposto, por uma falta de foco
na gestão ou por uma má conduta, priorizando somente os(as) turistas, deixando os
interesses das comunidades locais de lado.
Dessa forma, existem poucos dados e estudos realizados no Brasil, como
confirmado por Makanse e Almeida (2014), que explicitam a necessidade de um
maior aprofundamento na realidade brasileira. Como mostra o International Labour
Organization (ILO)19 (2019), apesar das contribuições positivas às questões sociais e
ambientais, existe pouco esforço e estudos sobre o turismo de voluntariado na
mensuração desses dados.
Esta é uma afirmação, também, feita por Nascimento (2012), de que não
existiam artigos sobre o assunto nas revistas científicas brasileiras pesquisadas, o
que fez com que ele buscasse nos periódicos científicos internacionais para sua
discussão no tema.
A questão sobre impactos, mesmo com indicadores, é sempre delicada e
19

O International Labor Organization (ILO) é uma organização internacional com importância na
cooperação entre governos e organizações de empregadores e trabalhadores na promoção do
progresso
social
e
econômico.
Disponível
em:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm
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deve ser pensada considerando o quanto há de subjetivo, cultural e que pode ser
relativizado, a depender das perspectivas para se considerar impactos e
transformações como benéficos ou não e sob o ponto de vista de quem. O mesmo
impacto, o mesmo indicador, a depender de quem olha, e até do momento, pode ser
tido como bom ou ruim, por isso a lógica dual não é ideal, mas a avaliação constante
e o monitoramento são fundamentais e muito pouco utilizados por empresas e
ONGs que atuam com turismo (RABINOVICI, 2009)
3.2

Diferenças entre turismo de voluntariado e voluntariado
O turismo de voluntariado, ou volunturismo, por muito pode ser confundido

com as ações de voluntariado, podendo causar incertezas por parte daqueles(as)
que procuram alguma dessas atividades, podendo também ser um desafio para as
organizações em comunicar o que elas realmente fazem.
Segundo pesquisa realizada por Mendes e Sonaglio (2013), existem
diferenças importantes entre as duas atividades que devem ser consideradas, dentre
elas nos aspectos de motivação, localização, temporalidade e fator financeiro. A
primeira questão a se entender, colocada pelas autoras, é que o turismo de
voluntariado é um nicho de mercado do turismo que une o voluntariado às suas
viagens, mas que ambos têm suas especificidades.
Em relação ao aspecto motivacional, tanto o voluntariado como o turismo de
voluntariado têm sua motivação no desenvolvimento pessoal, mas ações de
voluntariado estariam mais relacionadas à solidariedade e o turismo de voluntariado
em motivações altruístas. Já ao aspecto de localização e temporalidade, o turismo
de voluntariado ocorre em uma comunidade externa sendo realizado principalmente
durante viagens nos períodos de férias ou outras ocasiões, enquanto o voluntariado
pode ocorrer a qualquer momento e local, não sendo necessário viajar (MENDES;
SONAGLIO, 2013).
Outro aspecto a ser analisado é em relação aos termos “voluntourism” e
“volunteer tourism”, os quais são encontrados na maioria das pesquisas como
sinônimos, mudando basicamente a forma de escrita ou fala, tendo assim a mesma
definição, porém, segundo a pesquisa de Marques (2017), pode existir uma
diferença entre os termos.
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Em sua pesquisa, Marques (2017), encontrou a definição de “volunteer
tourism”, tradução livre “turismo voluntário”, como um nicho amplo e diverso de
atividades de turismo e voluntariado, enquanto que “voluntourism”, tradução livre
“volunturismo”, seria uma das variações desse nicho, tida como a atividade oferecida
por agências de viagens turísticas, se diferenciando no aspecto motivacional
comparado aos outros por ter uma parcela menor de tempo dedicada ao
voluntariado.
Wearing (2001) é um dos autores mais citados em artigos sobre o tema. Ele
utiliza o termo “volunteer tourism” como estudo em suas pesquisas. Em seu livro, ele
define a atividade como aquela em que os(as) turistas, por motivos diversos, se
voluntariam de forma organizada para realizar férias com o objetivo de ajudar ou
aliviar a pobreza material de alguns grupos da sociedade, fazer restauração de
certos ambientes, ou atuar para fins de pesquisa nas áreas de sociedade ou meio
ambiente, definição está muito parecida com a de voluntariado.
Em um artigo de 2013, Wearing e McGehee utilizam como sinônimos os
termos “volunteer tourism” e “voluntourism” para o levantamento de dados,
afirmando que atualmente já se expandiu a conceituação, e citam a definição para
volunturismo encontrada no site “Voluntourism.org”: “sendo está a combinação
integrada do voluntariado e viagem para um destino por meio do turismo
contribuindo financeiramente para o local”.
Dentre os artigos brasileiros encontrados, o de Dantas e Bárcia (2017) traz
um olhar diferenciado sobre o tema: para eles o turismo voluntário, ou volunturismo,
é como uma ramificação do turismo de intercâmbio, em que das 418 agências de
intercâmbio encontradas, 357 delas oferecem como produto programas de turismo
voluntário.
Outra definição encontrada no guia do(a) viajante da Lonely Planet20,
intitulado “Volunteer: A Traveller’s Guide to Making a Difference Around the World”
(2010), cita que o turismo de voluntariado/volunturismo se encaixa no grupo
Programas de Voluntariado Organizado no tipo “Férias Voluntárias” em que as
organizações ficam responsáveis por planejar todo o roteiro e os custos das
expedições, diferentemente do que é observado em outras atividades. Segundo o
guia, outra característica deste tipo de atividade é que as ações são realizadas em
um tempo mais curto, o que pode gerar um comprometimento menor por parte
20

A Lonely Planet é uma editora de guia de viagens. Disponível em: https://www.lonelyplanet.com/
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dos(as) voluntários(as) comparado ao chamado voluntariado internacional.
Dentro desse aspecto, diversos(as) autores(as) e projetos encontrados
nomeiam cada qual de uma maneira. Como exemplo, a pesquisadora Kate Simpson
criou o “The ethical volunteering guide” o qual, posteriormente, se desdobrou em um
site21 que traz explicações e informações de como realizar um voluntariado
internacional de forma mais ética, tanto para anfitriões como para os(as) viajantes.
Nota-se que no guia utiliza-se muito o termo “volunteering”, referenciando as
atividades de voluntariado, mas ao mesmo tempo são citados muito aspectos de
viagem e objetivos muitos parecidos ao turismo de voluntariado, como pode-se ver
no trecho retirado do guia: “O voluntariado internacional pode ser uma maneira
maravilhosa de explorar outro país, conhecer novas pessoas, aprender coisas novas
e ter novas aventuras” (ETHICAL VOLUNTEERING, p.1).
Entre as empresas, também, se observa nomeações e definições diferentes,
como exemplo na empresa social People and Places22, organização que atua no
recrutamento de voluntários(as) para projetos de localidades diferentes no mundo,
suas ações são definidas como “responsible volunteering” visto que suas atividades
são baseadas em melhores práticas e de forma mais ética. Destaca-se que, em
nenhum momento, no site, o termo turismo de voluntariado/volunturismo é
mencionado, apesar de também realizarem ações muito parecidas com as
encontradas nas definições do turismo de voluntariado/volunturismo.
O que se observa no site da People and Places é que no campo de
“feedbacks”,

diversos

comentários

de

voluntários(as)23

utilizam

o

termo

“voluntourism” descrevendo as atividades realizadas, como também foi encontrado o
termo em um comentário24 do anfitrião.
Tomazos e Butler (2009), diagnosticaram o número de projetos de “volunteer
tourism” comparando com dados de pesquisas anteriores, sendo que para o Brasil
foram encontrados 96 projetos em 2007, comparado com 15 projetos em 2003,
demonstrando um aumento das atividades.
A pesquisa de Tomazos e Butler (2009) traz dados importantes sobre o
aumento das ações e principalmente quais os países que vêm recebendo maior
número de programas e projetos de voluntariado de pessoas de fora de seu país,
21

http://www.ethicalvolunteering.org/about.html
Informação retirada do site em out/2020 https://travel-peopleandplaces.co.uk/about/how-we-started
23
Disponível para consulta em: https://travel-peopleandplaces.co.uk/FeedbackView.aspx?id=144
24
Disponível para consulta em: https://travel-peopleandplaces.co.uk/FeedbackView.aspx?id=105
22
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com os tipos de projetos. Dessa forma, é necessário distinguir o que é considerado
volunturismo/turismo de voluntariado no aspecto das organizações que atuam, pois
como os próprios autores citam, muitas das organizações estudadas não têm
informações claras, o que pode confundir quem pretende realizar a atividade.
Dessa maneira existe um desafio muito grande em se definir o que é
considerado uma organização que atua com turismo de voluntariado ou não, sendo
melhor discutido nos resultados.
Assim, nesta pesquisa, entendendo a limitação de estudos na área e a
utilização dos termos por diversos(as) autores(as), decidiu-se utilizar como objeto de
pesquisa o termo “turismo de voluntariado”, e como sinônimo para os dados
analisados “volunturismo” também.
3.3

Potencialidades e desafios
O turismo de voluntariado pode ser realizado em diversos campos de

atuação, como mostram Makanse e Almeida (2014), os quais percorrem desde
atividades de conservação da fauna e flora, projetos de vivência cultural, projetos
sociais com atendimento a diversos grupos etários, porém todos com o mesmo
objetivo de integrar a prática humanitária com a vivência em uma nova região e com
culturas distintas.
O que se observa é que o turismo de voluntariado vem ocorrendo há muito
tempo, mas começou a ser mais discutido pela população após notícias de jornais,
em 2018, como o The Guardian publica “The business of voluntourism: do western
do-gooders actually do harm?”25 no qual traz casos de projetos de turismo de
voluntariado em vários países, com exemplos de ações, como os autores do artigo
afirmam, que não se pautam em práticas humanitárias como dizem fazer, mas sim
como um mercado para países em desenvolvimento.
Na sequência, o jornal El País publica o artigo “Volunturismo: o risco do
turismo de voluntariado que movimenta milhões”26 no qual, de forma bem crítica,
trata do turismo de voluntariado como mais uma falácia, depois o artigo publicado
em 2019, na BBC Brasil, intitulado “O que é turismo de orfanato e porque a autora

25

https://www.theguardian.com/news/2018/sep/13/the-business-of-voluntourism-do-western-do-gooder
s-actually-do-harm
26
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/11/eps/1544541087_701313.html
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de Harry Potter pede seu fim”27. Este último tem como base uma discussão sobre a
opinião e visão da autora de livros J. K. Rowling a respeito dos impactos negativos
do turismo de voluntariado em países do continente africano, e traz exemplos de
organizações que estão na busca de acabar com o “turismo de orfanatos”28.
Estas reportagens trazem um olhar crítico para o tema de turismo de
voluntariado em orfanatos ao questionar as ações, visto que, como coloca a autora
do texto do The Guardian, as intenções por trás das ações podem ser positivas,
porém estão pautados em um sistema econômico negativo, que privilegia
financeiramente as empresas, com experiência para os(as) turistas voluntários(as), e
muito pouco resultado para as comunidades locais.
Tomazos e Murdy (2020) publicam um artigo no The Conversation com o
texto intitulado “COVID-19's effect on volunteer tourism business: what can be
done”29, no qual fazem uma pesquisa e reflexão sobre como a pandemia do
COVID-19 impactou o setor de turismo de voluntariado. Segundos os(as)
autores(as), a procura no setor diminui em cerca de 78% por conta da pandemia e
com isso impactou muitos dos projetos sociais, porém eles percebem que as
organizações precisam pensar em novos modelos de turismo de voluntariado, com
projetos mais sérios, voluntários capacitados, para gerar uma mudança no setor.
Não somente notícias de jornais vêm sinalizando estes possíveis olhares,
pesquisadores, como exemplo, Wearing e McGehee (2013) realizaram um estudo
que reúne os principais tópicos que estão em discussão na temática do volunteer
tourism.

No

quesito

“turismo de voluntariado e comunidade anfitriã”, os

pesquisadores levantaram alguns impactos negativos do setor nas comunidades,
como exemplo: comunidades se tornarem dependentes das organizações; atritos
entre comunidade e turistas voluntários(as); a lógica do turismo de voluntariado
mercantilizado pode gerar uma perspectiva de “poder” do(a) turista voluntário(a).
Ainda nesta perspectiva, se as organizações que atuam com o turismo de
voluntariado tiverem como base os modelos tradicionais de turismo, com base no
lucro e na mercantilização, os resultados observados serão um foco cada vez menor

27

https://www.uol.com.br/nossa/viagem/noticias/bbc/2019/10/28/o-que-e-o-turismo-de-orfanato-e-porq
ue-a-autora-de-harry-potter-pede-seu-fim.htm
28
O termo turismo de orfanato é utilizado na notícia do jornal BBC Brasil se referindo às ações do
turismo de voluntariado em orfanatos.
29
https://theconversation.com/covid-19-has-devastated-the-popular-but-flawed-volunteer-tourism-busin
ess-heres-what-needs-to-be-done-141912
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nas comunidades, porém com uma maximização dos impactos negativos locais
(WEARING; MCGEHEE, 2013).
Freidus (2016), ao realizar um estudo com turistas voluntários(as) a partir das
experiências em orfanatos em Malawi, país do continente africano, observou a falta
de preparo destes(as) com as ações, como também olhares equivocados sobre a
realidade local, pontuações estas que se alinham com a lógica dos impactos
negativos que podem ser gerados quando o foco não está na comunidade, mas sim,
na experiência para os(as) turista voluntários(as).
Apesar destes artigos e notícias trazerem apenas exemplos do turismo de
voluntariado no nicho internacional, como também, nas ações em orfanatos, essas
críticas podem ser importantes para reflexões de outras ações, em outros locais e de
temas diferentes, para se repensar e buscar possíveis alternativas.
O tema ainda tem muito o que ser estudado, e em 2021, já se encontram
várias discussões sobre o assunto e, a pesquisa de Wearing e McGehee (2013), traz
pontos de desafios encontrados no setor, como exemplo: os fundamentos teóricos
das atividades; as motivações de turistas voluntários(as); discussões sobre o papel
das organizações e suas reais intenções. Como, também, discussões das possíveis
potencialidades: o potencial de ter a comunidade no centro das atividades; e o papel
que o(a) turista voluntário(a) pode vir a ter.
Na pesquisa realizada pela The International Ecotourism Society (TIES)30
(2011), foi citado que o turismo de voluntariado vem sendo uma tendência crescente,
trazendo consigo desafios, complementando os citados acima pelos(as) autores(as),
que são: preocupações com os desenvolvimentos dos projetos; impactos nas
comunidades anfitriãs; habilidades e experiências dos(as) viajantes.
A TIES, ainda, realizou um levantamento inicial, com base em dados internos,
de organizações de turismo de voluntariado e foram divididas em categorias para um
mapeamento das ações do setor. As categorias descritas são: acadêmicos;
operadores turísticos; ONGs ou projetos locais; ONGs internacionais; praticantes de
negócio local; praticante de negócios internacionais; provedor de turismo de
voluntariado (com base no país de saída dos(as) turistas voluntários(as));

30

Organização sem fins lucrativos dedicada à promoção do ecoturismo, por meio de serviços de
afiliação,
extensão
da
indústria
e
programas
educacionais,
disponível
em:
https://ecotourism.org/ties-overview/
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organizações parceiras de turismo de voluntariado local (com base no país de
destino dos(as) turistas voluntários(as)).
O que se percebe é que nesse levantamento inicial da TIES (2011) de 1109
pessoas31, que atuam em organizações do setor de turismo de voluntariado, a
atuação está mais concentrada em negócios locais (373 pessoas) e operadores
turísticos (300 pessoas). Apesar disso, o estudo mostra que existe uma diversidade
grande de tipos de organizações no setor, o que pode ser uma potencialidade. Mas
ao mesmo tempo, como observado nas experiências citadas na pesquisa de Dantas
e Bárcia (2017), quando se tem a venda de pacotes por agências não
especializadas pode haver uma falta de práticas focadas nos impactos positivos
para as comunidades locais, mas sim mais voltadas para o(a) consumidor(a).
Esse fator pode vir a ser um desafio do turismo de voluntariado, pois como
pode-se observar, ainda existem muitas discussões sobre as definições e objetivos
do setor. Ou seja, quanto mais organizações atuam, pode-se ter algumas
dificuldades de pesquisa, como exemplo: ao papel da organização; as ações que
serão realizadas; o papel do(a) turista voluntário(a) e aos impactos do setor, pois
como vimos, em Irving (2009), qualquer ação turística gera uma interferência no
lugar visitado, que deve ser analisada no planejamento das ações.
Para Estima e colaboradoras (2013), cada qual tem suas responsabilidades
no âmbito da sustentabilidade nas ações turísticas. Segundo as autoras, os(as)
turistas têm que realizar uma auto-reflexão sobre seu papel no local visitado, desde
o momento de interação com as comunidades envolvidas como, também, as trocas
com o meio ambiente para a minimização dos impactos que possam vir a ser
gerados.
Há, ainda, os outros atores sociais envolvidos, que são as comunidades
locais, que têm um papel primordial nos momentos de decisões, de como as ações
serão realizadas, dos impactos a serem gerados, e das mudanças envolvidas nesse
processo (ESTIMA et al, 2013).
Conceitos e discussão sobre o turismo e sustentabilidade podem ser trazidos
para a reflexão no tema, como Sansolo (2003), ao afirmar que para que ocorram
ações sustentáveis no turismo, em relação ao tema de conservação ambiental, é
31

Pela dificuldade de respondentes a pesquisa não teve dados da amostra total, apenas de 7% (76
respondentes).
Disponível
em:
https://issuu.com/ecotravel/docs/voluntourism_guidelines_survey_summary_report/23
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necessário que os atores sociais envolvidos saibam quais são os seus objetivos
para com o tema e, a partir disso, criar conexões e parcerias, este como um desafio
do setor. Assim, a sustentabilidade das ações é de responsabilidade de todos(as),
cada qual com sua parcela de contribuição, para que os(as) turistas possam se
beneficiar da experiência da viagem, ao mesmo tempo em que os benefícios
ambientais e sociais, nas comunidades, tenham a mesma importância e sejam
beneficiados.
As organizações e empresas de turismo têm que ter essa preocupação e
necessitam realizar práticas de monitoramento e de avaliação das atividades
visando a minimização dos impactos considerados negativos e potencializar os
aspectos positivos (IRVING et al, 2005; ESTIMA et al, 2013).
Em relação ao(à) turista, Irving (2005) complementa afirmando que quando o
turismo utiliza da valorização da participação social e política, passa a ter um(a)
turista que seleciona o local pelas características do potencial impacto positivo às
comunidades, tornando-se parte da transformação, e não somente um(a)
consumidor(a) do produto. Dessa maneira, tem um perfil de turismo baseado na
responsabilidade ambiental e social, no qual as organizações vão lidar com a
competitividade, porém ao mesmo tempo, precisarão focar na qualidade ambiental e
social dos locais, das comunidades e das experiências.
Tratando especificamente do turismo de voluntariado, Lupoli (2013) contribui
com a discussão, ao explicitar um fator que deve ser analisado, relacionado ao foco
dos benefícios. Trata-se de perceber em cada ação, suas prioridades, para que a
experiência do turismo de voluntariado possa ou não atingir seu potencial total:
Por exemplo, quando os viajantes voluntários obtêm benefícios pessoais,
mas os vínculos não são formados com os locais de destino e os benefícios
locais são mínimos, os voluntários podem ver a pobreza de maneira
superficial, não entender suas raízes e se perceberem como salvadores em
uma posição colonialista. Por outro lado, quando a ênfase excessiva é
colocada na geração de benefícios locais mensuráveis, o poder
transformador da experiência intercultural pode ser negligenciado e a
experiência pode não promover uma maior compreensão das questões
globais para os participantes. (LUPOLI, 2013, p. 190. Traduzido pela própria
pesquisadora).

E uma das linhas de pesquisa em turismo de voluntariado, que se relaciona
com os diferentes impactos das ações, são os estudos das motivações dos(as)
turistas voluntários(as). Callanan e Thomas (2005) criaram um conceito de
classificação dos(as) turistas voluntários(as), com base em seis critérios: o foco da
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experiência; importância do destino; duração do projeto; qualificação que oferece a
ação; participação ativa ou passiva; e nível de contribuição para a comunidade local.
Wearing e McGehee (2013) observam a necessidade do entendimentos, das
empresas e organizações, em relação a motivação dos(as) turistas voluntários para
que ocorra um foco e um entendimento das necessidades de cada ação, como
também do perfil das pessoas que estarão fazendo parte do projeto ou expedição.
Como também, os autores afirmam que para que o turismo de voluntariado
tenha um caráter mais solidário e de sucesso, as práticas necessitam estar
relacionadas com práticas sustentáveis, porém estas pautadas no aspecto social e
no ambiental, para que ao final não se tornem práticas meramente comerciais e
lucrativas.
Entendendo esses desafios e como forma de minimizar os impactos
negativos e maximizar os impactos positivos, a TIES com apoio da Planeterra
Foundation32 criaram o “International Voluntourism Guidelines for Commercial Tour
Operators” (2012). Trata-se de um guia que tem como objetivo trazer ferramentas e
metodologias para um planejamento e desenvolvimento de um turismo de
voluntariado mais responsável e sustentável, tendo como público alvo os(as)
operadores(as) e organizações que atuam com o tema.
No guia, eles trazem diretrizes sobre determinados assuntos para as
organizações refletirem suas práticas, entre os tópicos listados estão as práticas de
gestão da organização desde a atuação com as comunidades, com os(as)
voluntários(as), até a melhor forma de comunicarem suas ações. A avaliação dos
impactos e a transparência das ações é destacado como um ponto importante a ser
realizado, este aspecto também citado na pesquisa da TIES (2011), na qual os(as)
respondentes trouxeram essa questão como uma das necessidades do setor.
Dentre as reflexões importantes em relação às organizações para com as
comunidades que recebem o turismo de voluntariado estão: a organização deve
entender se a venda de pacotes de turismo de voluntariado se encaixa na missão
que se tem; a missão da empresa deve estar alinhada às necessidades daqueles
que recebem as ações, e não somente as necessidades dos(as) viajantes e da
empresa; os programas devem ser desenvolvidos com base em benefícios de longo
32

Organização de turismo comunitário que trabalha para reduzir a pobreza em todo o mundo.
Disponível em: https://planeterra.org/about-us/
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prazo; entender se o turismo de voluntariado é a melhor opção de apoio a
localidade, visto que podem existir outras formas de se atingir o objetivo (TIES,
2011).
Dessa maneira, com pesquisas sendo realizadas e discussões sobre os
principais desafios, organizações vêm se mobilizando para criar ferramentas de
melhores práticas para o setor, como por exemplo a ferramenta criada pela PEPY
Tours para ajudar operadores turísticos, empresas e turistas voluntários(as) a
realizarem melhores práticas no turismo de voluntariado.
No Brasil, não se encontrou guias ou discussões mais aprofundadas sobre o
tema na perspectiva dos ecossistemas e comunidades brasileiras. O que se
encontram são informações em sites populares, como exemplo o texto publicado no
portal IG em 2019 intitulado “Fazer trabalho voluntário durante a viagem é tendência:
conheça o volunturismo”, no qual faz uma descrição do que é o turismo de
voluntariado de forma breve sem trazer uma discussão sobre o tema.
Apesar dos desafios encontrados, esse aumento da procura por ações pode
mostrar uma tendência das pessoas em quererem contribuir mais com os lugares
visitados, minimizando os impactos do turismo de massa. O que se deve atentar é
que todos os setores trazem impactos, e levar esse olhar para os atores envolvidos
é a proposta desta pesquisa.
4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com o objetivo de compreender e mapear as práticas e as organizações que

atuam com o tema de pesquisa na Amazônia Brasileira, como também verificar as
percepções e entendimento sobre o tema dos atores sociais, foi utilizada a
perspectiva da pesquisa qualitativa, na qual, segundo Yin (2016), tem como
característica o estudo e representações das visões e perspectivas das pessoas,
abrangendo as condições contextuais no processo investigativo.
Entendendo que as pesquisas de turismo de voluntariado na Amazônia
Brasileira são reduzidas e que o número de organizações atuantes no tema é
incipiente, esta pesquisa foi do tipo exploratória, que tem como objetivo gerar uma
maior familiaridade com um determinado fato a ser pesquisado, proporcionando
maiores informações sobre o problema de pesquisa (GIL, 2008), no caso desta
pesquisa a temática sendo o turismo de voluntariado na Amazônia, ou volunturismo.
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Seguindo a premissa do número de pesquisas reduzido, foi necessário uma
investigação in loco partindo de uma experiência local para a melhor compreensão
do tema e obtenção dos dados primários, utilizando assim a observação direta.
Nesta pesquisa entende-se o fenômeno como sendo o turismo de
voluntariado, e o contexto referenciando-se as comunidades da Amazônia Brasileira
que recebem as ações de turismo de voluntariado, como forma de refletir sobre o
tema, foi realizado um estudo de uma experiência específica de turismo de
voluntariado realizado por uma organização que atua em comunidades da Amazônia
Brasileira, com o objetivo de explorar diferentes fontes de evidências e contactar
atores sociais chave para a pesquisa.
Inicialmente, como metodologia de estudo, utilizou-se da etapa do
recolhimento de informações, realizada por meio de levantamento bibliográfico e
documental sobre os temas: turismo, voluntariado, turismo e voluntariado e
experiências destes na Amazônia Brasileira, nas plataformas online, em livros e
periódicos. Desta forma, foram utilizadas as bases de dados Google Scholar, Scielo
e CAPES, em dois idiomas majoritários, sendo eles o inglês e português, com os
seguintes descritores: ‘’turismo de base comunitária’’, ‘’volunturismo’’, “voluntourism”,
‘’turismo

de

voluntariado”,

“desenvolvimento

local

na

“voluntary

tourism”,

amazônia”,

“volunteer

‘’turismo
tourism”,

na

amazônia”,

“voluntariado”,

“volunteering”.
Os descritores foram utilizados como forma de levantar o maior número de
achados sobre o tema, não se limitando ao contexto brasileiro, mas com um foco em
artigos e pesquisas que tivessem o tema do turismo do voluntariado alinhado às
ações com comunidades locais. Pelo não achado de artigos e documentos que
tivessem o tema de turismo de voluntariado na Amazônia Brasileira, utilizou-se
pesquisas no tema de voluntariado ou turismo de forma isolada para se criar um
panorama do setor no contexto aqui estudado.
Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se da triangulação de dados,
metodologia que segundo Yin (2015) usa a combinação de múltiplas fontes de
dados, o que permite o(a) pesquisador(a) abordar diferentes aspectos e integrar
diferentes perspectivas a serem investigadas acerca do estudo de um mesmo
fenômeno.
A escolha da triangulação de dados como metodologia de pesquisa deu-se
por ser um estudo de caráter exploratório, possibilitando a análise das múltiplas
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fontes de evidência, visto que o fenômeno aqui retratado, turismo de voluntariado na
Amazônia Brasileira, tem um conjunto de diferentes atores sociais e diferentes
perspectivas a serem analisadas, e com isso a possibilidade do uso de diversas
abordagens metodológicas para a coleta de dados.
A partir das perguntas e objetivos de pesquisa, foram mapeados os atores
chave para o levantamento de dados, sendo: organizações que realizam turismo de
voluntariado na Amazônia Brasileira; representantes de uma comunidade local na
Amazônia e turistas voluntários(as).
As abordagens metodológicas de coletas de dados foram realizadas de
acordo com os diferentes atores sociais da pesquisa, sendo coletadas em momentos
diferentes, como mostrado a seguir:
-

levantamento nas bases públicas acerca das organizações que atuam com
turismo de voluntariado na Amazônia Brasileira;

-

seleção das organizações e empresas a entrarem na amostra da pesquisa;

-

realização das entrevistas semiestruturadas com os(as) representantes das
empresas e organizações;

-

escolha de uma das organizações/empresa para a realização da pesquisa in
loco;

-

caso estudado in loco via observação direta, entrevistas semiestruturadas e
questionários.
Cada etapa da pesquisa será melhor detalhada nos tópicos a seguir,

evidenciando os procedimentos metodológicos de cada unidade de análise a partir
da coleta e análise dos dados.
4.1

Entrevistas com organizações e empresas atuantes com turismo de
voluntariado
Como forma de compreender o número de iniciativas e empresas que

realizam turismo de voluntariado, com interesse naquelas que atuam ou que já
atuaram com o destino na Amazônia Brasileira, foi realizado um levantamento e
mapeamento, para posteriormente entrar em contato para a participação da
pesquisa por meio das entrevistas.
A seleção das organizações foi por meio da busca nas bases públicas, e a
partir da técnica da bola de neve ampliou-se a amostra inicial, com a intenção de
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entrevistar todas as organizações que atuam com turismo de voluntariado na
Amazônia brasileira.
Conforme Vinuto (2014) a metodologia de bola de neve (Snowball) utiliza
referência do(a) entrevistado(a) para se aumentar a amostragem, tornando-se viável
sua utilização quando se estuda grupos de difícil acesso ou poucos conhecidos.
O primeiro passo na metodologia bola de neve é encontrar os indivíduos
(público alvo da pesquisa), entrar em contato para a realização das entrevistas.
Posteriormente, ao final da entrevista, pede-se que o(a) entrevistado(a) indique um
outro contato possível que se encaixe no escopo da pesquisa. Quando os(as)
entrevistados(as) começam a se repetir, é dada a amostra (SNIJDERS, 1992;
VINUTO, 2014).
No caso da pesquisa é de grande importância a utilização deste método, visto
que o tema é recente no Brasil e ainda se desconhece todas as organizações que
vem atuando na temática. No entanto, o que foi possível observar é que a cada
entrevistado(a) os mesmos projetos e organizações eram citados, não abrindo um
número amplo de amostras de pesquisa.
Para a coleta de informações, foi realizada por meio de entrevistas
individuais, semiestruturadas, baseadas em um roteiro de perguntas e temas
previamente definidos de acordo com levantamento inicial dos(as) entrevistados(as),
formulando-se novas perguntas e excluindo outras, conforme o contexto de cada
realidade (APÊNDICE A). Segundo Lakatos e Marconi (2003), a entrevista tem como
objetivo obter informações acerca de um assunto específico, mediante um encontro
entre duas pessoas, sendo utilizado na investigação social.
O convite para a pesquisa foi realizado por meio do contato pessoal com cada
participante.

As

entrevistas

ocorreram

mediante

assinatura do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)33 (APÊNDICE D), o qual contém uma
breve explanação sobre o mesmo e sobre o projeto de pesquisa.
Todas as organizações levantadas foram contatadas, sendo que das sete
organizações mapeadas foram realizadas entrevistas com cinco34 destas, via google
meet. As entrevistas ocorreram via ferramentas digitais/aplicativos, no período de
33

Conforme identificadas, as autorizações foram enviadas via email para os(as) entrevistados(as) das
organizações, assinadas e assim, dando início a pesquisa.
34
A representante da Collab Tour disse estar em um momento atarefado sem tempo para participar
da pesquisa. A representante da Iris Social disse que por conta da pandemia ficou afastada das
atividades, também não participou da pesquisa.
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novembro de 2019 a novembro de 2020, sendo as respondentes os(as)
representantes da Vivalá, Exchange do Bem, Amazone-se, Braziliando e Raízes
Desenvolvimento Sustentável.
Os áudios das entrevistas foram gravados com a autorização dos(as)
participantes e posteriormente transcritos para a realização da análise, aproveitando
as falas e citações dos(das) entrevistados(as).
As questões constantes do roteiro, conforme Apêndice A, foram elaboradas
com o intuito de conhecer e analisar: (i) as práticas de turismo voluntário realizadas
pelas organizações; (ii) potenciais e desafios destas práticas; (iii) a existência e a
forma de planejamento das atividades em conjunto com a comunidade visitada, e
(iv) a existência e a forma de avaliação de impactos das atividades realizadas. Além
disso, foram levantadas informações sobre o perfil das organizações, tais como área
de atuação e tamanho da organização.
A metodologia que foi utilizada na análise das entrevistas é a Análise de
Conteúdo que segundo Bardin (2011) é um conjunto de técnicas com o objetivo de
inferir sobre os conhecimentos do(a) emissor(a), no caso o(a) entrevistado(a), e a
situação em que se situa, a partir da mensagem gerando indicadores.
Para isso será dividido em três etapas com base em Bardin (2011): (i)
pré-análise: através da leitura flutuante, levantamento de hipóteses, indicadores e
preparação do material; (ii) exploração do material e (iii) tratamentos dos resultados,
inferência e a interpretação: seleção dos resultados, análise dos dados e
interpretações de forma crítica.
4.2

O turismo de voluntariado no Lago do Acajatuba
Entendendo que o fenômeno pesquisado é o turismo de voluntariado,

especificamente as ações das organizações na Amazônia Brasileira, fez-se
necessário, após a realização das entrevistas, com base no levantamento preliminar
e nas informações dadas, escolher uma ou mais organizações levantadas para a
realização da pesquisa in loco, como forma de refletir o tema a partir de uma
experiência específica.
A distância, a programação escassa de atividades no período programado
para a visita in loco, os altos custos para a visitação, acabaram por definir uma das
empresas disponíveis e que aceitou a participação na atividade. Após o
levantamento do investimento necessário, foi captado recurso juntamente a uma
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organização não governamental que disponibilizou o valor correspondente para que
a pesquisa fosse realizada.
A visita foi feita em 2020 e, logo após, a pandemia de Covid-19 impediu a
circulação e encerrou as atividades turísticas para a proteção de todos(as). Desta
forma, a coleta de dados desta pesquisa ficou restrita a uma atividade e a tudo o que
ela pode ofertar de dados.
No caso aqui relatado, o entendimento do contexto em que cada expedição
de turismo de voluntariado é realizada faz-se fundamental para a pesquisa, visto que
pouco se conhece na literatura sobre as ações, planejamentos e os impactos do
turismo de voluntariado em comunidades da Amazônia Brasileira, dessa forma a
escolha da organização teve como base:
-

aceite da organização para a realização do estudo;

-

o tempo de atuação da organização no mesmo território;

-

número de expedições realizadas;

-

número de viajantes/turistas voluntários(as) por expedição;
A partir dos pressupostos, a organização escolhida35 para a pesquisa in loco,

com o objetivo de acompanhar e observar uma viagem de turismo de voluntariado
foi a Vivalá36, expedição esta que teve como local de atuação o Lago do Acajatuba –
Amazonas, sendo este o locus da pesquisa, melhor detalhado a seguir.
4.2.1 Contexto de atuação da empresa Vivalá
A Vivalá é uma empresa que realiza venda de pacotes e roteiros de turismo
de voluntariado para diversos locais do Brasil, sendo que o maior número de
expedições tem como local de atuação a região amazônica.
Segundo informações encontradas no site da Vivalá37 (2020) “As Expedições
da Vivalá são oportunidades de empoderar comunidades e ressignificar a relação
que você tem com o Brasil enquanto viaja para um local incrível. Roteiros de
Volunturismo. Viagens com Natureza. Viagens com Voluntariado”.
Dentre os pacotes de turismo de voluntariado que são comercializados para
os estados da Amazônia Brasileira estão: Floresta Nacional dos Tapajós - PA
35

Para acompanhar a atividade in loco, a empresa selecionada deu sua autorização a partir da
assinatura do termo de participação
36
https://vivala.com.br/
37
Acesso em março/2020: http://experiencias.vivala.com.br/rio-negro-janeiro-2020
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(Expedição Rio Tapajós) e Manaus - AM (Expedição Rio Negro), cada uma com seu
roteiro de atividades turísticas a depender da região. Mas o que as expedições da
Vivalá têm em comum são as atividades de voluntariado a serem realizadas nas
comunidades.
As atividades de voluntariado que a empresa propõe, dentro do pacote de
turismo de voluntariado, são as chamadas “mentorias de negócios” ou capacitação
profissional para negócios locais, que segundo a Vivalá “tem como objetivo
aprimorar a atividade profissional dos(as) ribeirinhos(as) e evoluir sua qualidade de
vida”38.
No acesso ao site da Vivalá39, em janeiro de 2020, na busca de mais
informações acerca das expedições oferecidas pela empresa, foi possível encontrar
a explicação de um roteiro resumido, citando as atividades de mentoria, mas sem
explicações detalhadas dos projetos que acontecem, sua continuidade, as principais
características do negócio, ou mesmo explicando melhor o que seria o turismo de
voluntariado segundo a Vivalá. Para saber as características mais exatas deve-se
entrar em contato ou adquirir o pacote, conforme informa o site.
Desta forma, o(a) turista voluntário(a) ao comprar o pacote de turismo de
voluntariado recebe antes da viagem o roteiro da expedição e materiais de
apresentação da metodologia da Vivalá, em formato pdf, contendo explicação de
como funcionará o momento de mentoria “Momentos que duram de 6h a 12h,
distribuídos em 1 e 2 dias em que voluntários e participantes realizam um momento
imersivo, dividido em três grandes momentos: Diagnóstico; Passagem do Material;
Co-criação e Plano de ação”40.
Juntamente com esses materiais, são enviados vídeos explicativos de como
funcionarão todos os processos, com o tema da mentoria e passagem da apostila
que será utilizada na mentoria. No caso da expedição escolhida para a visita in loco,
os materiais foram enviados no período dos dez dias que antecederam a expedição,
sendo: Metodologia Vivalá; Mandamentos do Voluntário Vivalá; Explicação do
Roteiro; Ficha de diagnóstico da mentoria; Apostila Mentoria Negócios.
38

Informações retiradas do material de apoio enviado aos turistas voluntários antes da viagem de
turismo de voluntariado em fevereiro/2020
39
Na data desta pesquisa, junho/2021, o site da Vivalá passou por uma reformulação, onde
constavam informações sobre a visão da Vivalá sobre o tema de turismo de voluntariado, informação
esta que não estava disponível antes da visita in loco.
40
Informações retiradas do material de apoio enviado aos turistas voluntários antes da viagem de
turismo de voluntariado em fevereiro/2020
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Segundo a Vivalá, estes materiais funcionam como um treinamento
preparatório a ser assistido por todos(as) os(as) participantes da expedição, porém,
além do envio perto da data da expedição, pouco foi abordado sobre as
características locais e da comunidade, e acerca do tema de turismo de voluntariado
e voluntariado em comunidades ribeirinhas.
Acerca da atuação do(a) turista voluntário(a), segundo o site da Vivalá (2021),
o(a) turista voluntário(a) atuará ajudando a empoderar negócios familiares locais:
“Acompanhamos

quase

200

empreendimentos,

entre

pequenas

pousadas,

restaurantes, canoeiros, artesãos, guias, confeiteiros, dançarinos, entre tantos
outros, que buscam solidificar cada vez mais suas iniciativas”41.
Segundo o representante da Vivalá presente na expedição acompanhada
pela pesquisadora na visita in loco, a metodologia utilizada durante as ações das
mentorias entre os(as) turistas voluntários(as) e os(as) empreendedores locais é
chamada de “Universidade Vivalá de Negócios”42, na qual a cada mentoria realizada
o(a) empreendedor(a) local recebe uma apostila de apoio da temática específica do
módulo que auxiliará na construção do plano de ação.
Ao final, ao participar de todos os módulos, o(a) empreendedor(a) está
preparado(a) para dar continuidade aos negócios, mas ainda com o apoio da Vivalá
em acompanhamentos periódicos quando for necessário. Segundo informações
fornecidas pelo Articulador Local da Vivalá durante a expedição, para os(as)
empreendedores que não passaram por todos os módulos, após as mentorias
ocorrem reuniões de acompanhamento, demandas e sugestões para os próximos
encontros, como forma de melhoria e escuta das necessidades da comunidade.
A expedição escolhida como objeto de estudo foi para o Rio Negro no
Amazonas, mais especificamente para o Lago do Acajatuba, com um roteiro de
quatro dias e três noites. A escolha deu-se por ser uma região em que a
organização atua desde o início de suas ações e pela compatibilidade da data com a
disponibilidade da pesquisadora.
Desta forma a pesquisa in loco acompanhou a 14ª expedição da Vivalá para a
região do Lago do Acajatuba, na data entre os dias 21/02/2020 a 25/02/2020 com a

41

Acesso em junho/2021, disponível em https://vivala.com.br/como-funciona/
Em fevereiro/2020 a informação não estava disponível nas redes e mídias da empresa. No acesso
em junho/2021 esta informação já está descrita no site da instituição
42
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presença de 47 turistas voluntários(as), os(as) quais compraram o pacote para a
realização do roteiro o qual prevê atividades de turismo de voluntariado.
O roteiro da viagem foi enviado previamente, sendo dividido entre atividades
turísticas e a atividade de voluntariado, como mostra o quadro a seguir:
Quadro 1 - Roteiro da Vivalá
Data

Atividades
Chegada dos(as) turistas voluntários(as) no hotel em Manaus

21/02

Passeio a parte: Encontro das águas
Saída do grupo: de Manaus para o Lago do Acajatuba
Chegada no Caboclo’s House: Boas vindas da equipe da Vivalá

22/02

Almoço no Caboclo’s House
Ida para a Vila de Acajatuba - iniciar a pré-mentoria
Passeio de interação com os botos
Jantar e pôr do sol no Flutuante do Shell / Banho de rio
Observação noturna de estrelas no Rio Negro
Ida para a Vila de Acajatuba: Parte 1 Mentorias
Feirinha dos empreendedores
Almoço no Vista do Lago Jungle Lodge

23/02

Parte 2 Mentorias
Retorno para a pousada - Roda de aprendizados e feedbacks
Jantar no Caboclo’s House
Nascer do Sol no Rio Negro
Trilha na Selva Amazônica com técnicas de sobrevivência
Almoço no Açaí Guest House

24/02

Oficina de Artesanato na Casa Japiim
Visita a Casa de Farinha
Jantar no Caboclo’s House
Festejo na Vila de Acajatuba
Fechamento e agradecimento geral com os(as) Voluntários(as)

25/02
Retorno para Manaus
Fonte: Dados da pesquisa
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Com base nos(as) 35 turistas voluntários(as) presentes na expedição e que
responderam o questionário desta pesquisa, estes ficaram sabendo sobre a
expedição de turismo de voluntariado por: amigos/terceiros (51,43%); Internet
(28,57%); Instagram (11,43%); através do Vivalá (8, 57%).
Referente ao critério de escolha de empresa para realizar a viagem, das 66
citações observadas foi possível dividir em 7 ideias centrais/categorias. As ideias
centrais que tiveram o maior número de respostas foram: a escolha da empresa pela
proposta de projeto de turismo de voluntariado (27,27%), pela recomendação ou
comentários (21,21%) como também pelo destino que a empresa oferta (21,21%),
de forma bastante isonômica.
A quarta opção também é bastante significativa (15,15%), que é pelo fator
preço do pacote da expedição. Já as menos citadas foram: conteúdo do
pacote/roteiro e datas (7,58%); profissionalismo da empresa (6,06%) e selo de
confiança/sustentabilidade (1,52%).
4.2.2 Apresentação da área de estudo: Lago do Acajatuba
O Lago do Acajatuba está situado na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Rio Negro43 (RDS Rio Negro), uma Unidade de Conservação (UC)
que abrange 19 comunidades ribeirinhas, incidindo nos Municípios de Iranduba,
Manacapuru e Novo Airão, com um total de 1030,86 km².
A região, conhecida como Lago do Acajatuba, está localizado no município
amazonense de Iranduba, município que faz parte da Região Metropolitana de
Manaus (RMM), com estimativa de 48 mil habitantes e uma área aproximada de
2.217 km², segundo dados do IBGE de 2019, estando a margem direita do Rio
negro, como mostra a imagem.

43

Disponível em: https://uc.socioambiental.org/arp/5036
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Figura 1 - Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do Lago do Acajatuba, Iranduba - AM

Fonte. SILVA; TELLO; PEREIRA; PEREIRA, 2020

Para chegar até o Lago do Acajatuba, e nas comunidades de seu entorno, é
necessário, a partir de Manaus, fazer a travessia da Ponte Rio Negro (Ponte
Phelippe Daou) sobre o Rio Negro de carro e depois embarcar em barcos. Segundo
relato do articulador local, todo o trajeto tem aproximadamente 80 km e duração de 2
horas.
A Ponte Rio Negro foi inaugurada em 2011 com o intuito de melhorar a
logística da região e gerar um aumento na economia local, visto que antes o acesso
ao município de Iranduba era realizado por uma balsa, em um trajeto com duração
de 30 minutos, ou por meio de canoas/barcos. Porém o que se observa é que após
sua construção, houve também um aumento nos conflitos de terras, especulações
imobiliárias, impactos ambientais e aumento da visita de turistas às regiões do
entorno, podendo gerar impactos a região se não bem planejados (VIEIRA;
MONTEIRO; CAMPOS, 2019).
Segundo os moradores locais, no entorno do Lago do Acajatuba residem
outras comunidades, com uma estimativa aproximada de três mil moradores44,
44

Embora um comunitário tenha relatado o número aproximado de moradores da região do Lago do
Acajatuba, apuramos as comunidades do entorno e segundo dados do PGRDS (2016), o número de
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destas 85 famílias (aproximadamente 220 pessoas) moram na Comunidade Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, também chamada de Vila de Acajatuba, local onde
são hospedados os(as) turistas voluntários(as) e onde são realizadas a maior parte
das atividades de turismo de voluntariado da Vivalá.
A Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi fundada oficialmente
em 1976, mas somente em 2007 que obteve luz elétrica, tendo em sua infraestrutura
uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma escola municipal, um centro comunitário,
um campo de futebol, quatro igrejas, poço artesiano, rede de internet (SIMONETTI;
NASCIMENTO; CHAVES, 2016), como mostrado na fotografia (fotografia 1) tirada do
quadro que representa a comunidade.
Fotografia 1. Pintura em quadro da representação da Comunidade Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

Segundo dados do Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Rio Negro (PGRDS) de 2016, dentre as comunidades da RDS Rio
Negro, a Comunidade Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro conta com um ensino
completo que engloba o Ensino infantil, Ensino fundamental, Ensino médio e Ensino
de jovens e adultos (EJA), e é a única que tem uma Unidade Básica de Saúde. Já
um fator em comum para com as outras comunidades é a presença de uma
residências em cada comunidade é: Nossa Senhora da Fátima - 67 residências; Nossa Senhora da
Conceição - 66 residências; São Francisco do Bujarú - 66 residências; Santo Antônio do Acajatuba 38 residências; São Tomé - 48 residências; entre outras.
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Associação Comunitária de Moradores, a Associação dos Moradores do Perpétuo
Socorro.
Os primeiros moradores da comunidade tinham como principal meio de vida a
extração de madeira e a produção de carvão (SIMONETTI, 2015), e com o passar
dos anos a agricultura. Antes esta que era, somente como fonte de subsistência, se
torna também a atividade econômica da região, junto com a exploração de madeira
(MOTA; COSTAS; CAMPOS, 1998).
Segundo relato dos(as) moradores(as) locais, o turismo também era uma
fonte de renda na região com maior expansão nos anos de 1990, a partir do
surgimento de hotéis na região com um público de fora do Brasil numeroso, e na
inclusão das comunidades em seus roteiros turísticos. Segundo pesquisa de Mouco
(2010), foi nesse período que a produção de artesanato na região se fortaleceu,
unindo os grupos de artesãs, que hoje ainda se mantém com o grupo Japiim.
Um dos destaques na região era o hotel Ariaú Amazon Towers, que segundo
o articulador local, foi o local em que ele iniciou sua atividade com o turismo, mas
que também era o responsável pela geração de renda para muitos(as) moradores na
região.
Foi durante os anos 2000 que a situação se modificou com a diminuição do
público estrangeiro, os hotéis começaram a fechar, como também conflitos entre
moradores(as) e donos(as) de hotéis, caso citado na pesquisa de Simonetti (2015),
o que pode ter gerado o afastamento dos(as) visitantes da região.
Segundo relato dos(as) moradores(as) locais para esta pesquisa, o tipo de
turismo já não era mais o mesmo após esse período. A região vinha sendo utilizada
por um turismo considerado por eles(as) como não sustentável, com desrespeito às
comunidades locais e à região, motivo pelo qual os(as) fez irem à busca de novas
alternativas com parceiros e governo.
Outro fator citado por comunitários locais é a passagem da novela “Força do
Querer” (2017), da emissora Globo como sendo um impulsionador de mudança na
região a partir da visibilidade que se alcançou e pela procura da região a partir de
turistas brasileiros(as) principalmente.
No relatório PGRDS (2016) é citado a área que abrange a RDS Rio Negro
como potencial turístico a partir das suas características de biodiversidade, as trilhas
nas florestas, passeios de canoas, praias naturais, como também pela infraestrutura
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da comunidade para receber os(as) turistas, como sendo um deles os restaurantes
com alimentação local, como exemplo o Restaurante Vista do Lago.
Segundo relato da comunidade local, atualmente, o turismo vem sendo
realizado com o apoio do governo, apoio de organizações do terceiro setor e
parcerias com o setor privado, como o caso da Empresa Vivalá. A partir dessas
movimentações o turismo na região vêm se modificando juntamente com os
empreendimentos locais.
Um exemplo disto pode ser observado na pesquisa de Simonetti (2015), na
qual é citado que o turismo na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro era
caracterizado pelo tipo “lazer”, pela ausência de pousada e hotéis, sem a
possibilidade de ter o pernoite na comunidade.
No entanto, o que se observa hoje a partir da visita in loco e pelo relato da
comunidade local, é o aumento do turismo na região e consequentemente o
aumento dos empreendimentos de moradores(as) locais na comunidade, como
exemplo o Restaurante Vista do Lago que expandiu para além de restaurante, hoje
se chamando Vista do Lago Jungle Lodge45 recebendo turistas para hospedagem
também.
A pousada Vista do Lago Jungle Lodge é um dos empreendimentos
particulares presentes na comunidade que recebe turistas para hospedagem,
oferecendo refeição no local, situada na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, local onde os(as) turistas voluntários(as) da Vivalá se hospedam. Outro
empreendimento é o Açai Guest House, local que serve alimentação e segundo a
comunitária a ideia é no futuro ser um local para hospedagem.
Entre os empreendimentos turísticos visitados durante a pesquisa foram o
Hotel Caboclo’s House46, local onde os(as) turistas voluntários(os) se hospedaram e
que oferece refeição no local e, próximo ao local, ocorre as oficinas de preparo da
tapioca na Casa de Farinha da família, onde o articulador local contou um pouco
sobre o processo do plantio da mandioca até o processo de fazer a farinha de
tapioca, com momento de degustação (Fotografia 2).

45
46

https://vistadolagojunglelodge.com.br/
https://cabocloshousecolodge.com/
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Fotografia 2 - Comunitária preparando tapioca para degustação

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

Um dos empreendimentos na região que está no roteiro da Vivalá é um
flutuante no meio do Rio Negro. Este é o momento de interação com o boto, espécie
Inia geoffrensis, que ocorre em um local no qual os visitantes podem entrar no rio e
ter uma aproximação com os animais. Porém, como explicado pelo articulador local,
existem algumas regras estipuladas para que esse passeio turístico seja possível,
como por exemplo os(as) turistas não podem tocar nos animais.
O último empreendimento visitado durante a expedição da Vivalá foi a Casa
Japiim, local que vende os artesanatos produzidos pelo grupo Japiim, que é
composto por trinta e cinco comunitários(as) de sete comunidades do entorno, entre
coletores e produtores. Na Casa Japiim, também, ocorrem as oficinas de artesanato
local, com a explicação do processo de beneficiamento das sementes e com a
possibilidade dos(as) turistas produzirem seus próprios artesanatos (Fotografia 3).
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Fotografia 3 - Colares de sementes produzidos pelo Grupo Japiim

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

4.2.3 Coleta e análise dos dados
Nesse sentido, entendendo o caráter qualitativo da pesquisa, a perspectiva
adotada buscou levantar primeiramente os diferentes sujeitos sociais do contexto a
ser estudado. Na pesquisa in loco os sujeitos sociais identificados são os membros
da comunidade local, os(as) turistas voluntários(as) e a empresa proponente da
expedição, a Vivalá.
Em função dos objetivos da pesquisa, em analisar as motivações e
percepções dos(as) turistas voluntários(as) para com o turismo de voluntariado bem
como o entendimento de membros da comunidade local sobre as atividades de
turismo de voluntariado na região, foi utilizada a metodologia de observação direta
intensiva que, segundo Lakatos e Marconi (2003), é aquela em que utiliza duas
técnicas, a observação e a entrevista.
● Observação direta
A coleta a partir das observações teve como objetivo inicial analisar as
relações existentes entre o representante da empresa de turismo de voluntariado
com a comunidade local, sua relação com o objetivo proposto pela empresa, como

65

também observar o contexto e atividades propostas para com os(as) turistas
voluntários(as), de que forma eram transmitidas e realizadas as atividades.
As observações pautaram, também, nos aspectos das atividades de turismo
voluntário realizada pelos(as) turistas voluntários(as) com a comunidade local,
buscando coletar as percepções dos diferentes sujeitos sociais para com as
atividades realizadas.
As anotações das observações eram realizadas em dois momentos distintos:
quando se tinha a possibilidade de se anotar na hora, fazia-se por meio de um diário
de campo. Em momentos em que não era possível a anotação imediata,
palavras-chave eram anotadas e logo em seguida descritas com melhor
detalhamento para que não se perdessem as informações.
● Entrevistas com membros da comunidade local
As entrevistas semiestruturadas, conforme Apêndice B, foram realizadas com
membros da comunidade local que têm relação com as atividades de turismo de
voluntariado na região, seguindo um roteiro previamente definido, adequando as
perguntas à realidade local. As perguntas foram organizadas de forma a captar as
percepções da comunidade local sobre a organização e as atividades realizadas por
elas.
Por esta razão, foi importante saber sobre o tipo de empreendimento que
cada um tinha e como era impactado com as ações de turismo de voluntariado, visto
que o objetivo das mentorias é dar um suporte e trazer conhecimento para os(as)
empreendedores(as) e, consequentemente, melhorar a geração de renda na região,
como a própria Vivalá mostra em seus meios de comunicação.
O objetivo era entrevistar o maior número de pessoas da comunidade local,
porém algumas limitações apareceram. Para se conhecer quem deveria ou não
participar da pesquisa, foi necessário inicialmente interpretar e observar as relações
existentes, e tentar criar um vínculo antes de realizar as entrevistas. O alojamento
em que ficaram hospedados turistas e a pesquisadora ficava numa parte isolada,
fora da comunidade principal, onde mora a maior parte dos(as) moradores(as),,
dessa forma a aproximação foi dificultada limitando o número de entrevistados.
Os atores sociais escolhidos para participarem das entrevistas foram aqueles
identificados como empreendedores locais atuantes e presentes desde o início do
projeto, por isso, inicialmente, se fez necessário levantar as Informações acerca dos
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empreendimentos e tempo de atuação, informações estas relevantes pelo contexto
das atividades de turismo de voluntariado na região, para posteriormente poder
entrar em contato com os mesmos para as entrevistas.
Foram entrevistadas seis pessoas da comunidade, dentre estas estão o
presidente da associação de moradores, a fundadora da comunidade e o articulador
local da Vivalá, nascido e criado na comunidade, mas que atualmente mora em
Manaus, como mostra o quadro 2 a seguir.
Quadro 2 - Perfil dos(as) comunitários(as) entrevistados(as)47
Comunitária 1
Empreendimento: Carimbó da Amazônia
Como funciona: Oficina de Carimbó48 e trabalha no Caboclo’s House. A oficina de carimbó
surgiu em 2017, começou a cobrar e oferecer em dezembro de 2019.
Pessoas envolvidas: Irmãs e mãe
Comunitária 2
Empreendimento: Casa de Artesanato Japiim e Oficina de Biojoias
Como funciona: Trabalha há 35 anos com artesanato. Seu empreendimento é uma casa de
artesanato do Grupo Japiim49. Ela tem um local para beneficiar as sementes. Fundou a
comunidade com 16 anos. Moravam na região e ao se casar fundaram a comunidade.
Pessoas envolvidas: Marido, Nora, Filho, Netos
Comunitário 3
Empreendimento: Posto do Shell
Como funciona: O empreendimento é uma casa flutuante que serve almoço, jantar, e
também banho de rio com vista para o pôr do sol.
Pessoas envolvidas: Ele e sua mulher
Comunitária 4
Empreendimento: Cheiro da floresta
Como funciona: Venda de sabonetes e cosméticos naturais
Pessoas envolvidas: Somente ela

47

Seguindo o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, decidiu-se por não identificar
os(as) entrevistados(as).
48
A oficina de carimbó surgiu em 2017 quando a novela “Força do querer” foi fazer suas gravações
na região e ela dançou, só que ainda não oferecia para os clientes.
49
O grupo é composto por pessoas da região (7 comunidades) que levam seus produtos para expor.
O grupo tem 35 pessoas entre coletores e produtores.
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Comunitário 5
Empreendimento: Pousada e restaurante Vista do lago
Como funciona: Hospedagem com venda de atividades turísticas, almoços, jantares.
Pessoas envolvidas: Esposa, primo
Comunitário 6
Empreendimento: Acajatuba turismo
Como funciona: Agência de turismo com o objetivo de fortalecer o turismo de base
comunitária na região
Pessoas envolvidas: Somente ele
Fonte: Dados da pesquisa

As perguntas foram abordadas de forma dialogada permitindo o levantamento
das principais motivações para a participação das mentorias, desafios do início do
projeto e como este vem sendo construído com a comunidade local. À medida que a
conversa avançava, procurou-se questionar os(as) entrevistados(as), trazendo os
motivos pelos quais posicionaram-se de forma positiva ou não em relação às
atividades e seus principais questionamentos dos avanços, dilemas e continuidade
das ações.
As perguntas norteadoras dos diálogos foram: (i) Perfil do(a) entrevistado(a);
(ii) Se participa das mentorias da empresa e desde quando; (iii) Quais foram os
resultados após as mentorias para os empreendimentos; (iv) Relação da
comunidade local e as atividades de turismo de voluntariado pela empresa.
As entrevistas ocorreram mediante assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D). Os áudios das entrevistas foram
gravados com autorização dos(as) participantes e posteriormente transcritos para a
realização da análise, aproveitando as falas e citações dos(as) entrevistados(as).
● Questionário aplicado aos(às) Turistas Voluntários(as)
Partindo do pressuposto da data limitada da pesquisa, e como forma de
utilizar diferentes fontes de evidência, para com os(as) turistas voluntários(as) foi
utilizado o questionário com perguntas abertas (APÊNDICE C) como forma de
captar as motivações e percepções sobre o turismo de voluntariado, como também
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foram levantadas informações sobre o perfil dos(as) turistas voluntários(as), tais
como idade, sexo, profissão, com o intuito de caracterizar os grupos.
O questionário é uma técnica de investigação e coleta de dados, composta
por uma série de perguntas em uma ordem pré-definida, sem a presença do(a)
entrevistador(a), sendo as perguntas abertas, possibilitando uma resposta livre do(a)
participante (LAKATOS; MARCONI, 2003; GIL, 2008).
Segundo Yin (2015) o questionário apesar de não possibilitar uma observação
direta de cada respondente, consegue trazer diferentes percepções acerca do
assunto, sendo que no caso desta pesquisa se torna suficiente o uso dessa técnica
de coleta de dados.
A expedição de turismo de voluntariado tinha um total de 47 turistas
voluntários(as), de diferentes localidades do Brasil, em sua maioria de São Paulo
(78,72%), Rio de Janeiro (10,63%), Santa Catarina (6,38%), Recife (2,13%) e
Roraima (2,13%). O grupo era composto majoritariamente por mulheres, com
78,72%, e os homens, com 21,28%.
Os(as) turistas voluntários(as) estavam divididos(as) em duas equipes
diferentes, hospedadas em alojamentos distantes: um grupo estava no alojamento
fora da comunidade principal, presentes 33 voluntários(as), e o outro grupo estava
no alojamento na comunidade principal, com 14 voluntários(as).
No penúltimo dia da expedição de turismo de voluntariado, pelo fator divisão
dos grupos, os questionários foram entregues apenas para aqueles(as) que estavam
no alojamento fora da comunidade, o mesmo da pesquisadora, questionários este
impresso com assinatura presencial do TCLE. Destes(as), 22 entregaram os
questionários respondidos no mesmo dia.
De forma a alcançar o maior número de respostas possíveis, logo após a
volta para São Paulo, foi formulado um questionário no formato online (google
forms), e enviado para os(as) voluntários(as) que não tinham recebido, como
também para aqueles(as) que não tinham respondido presencialmente. O formulário
continha as mesmas perguntas e TCLE anexado nas explicações. Dessa forma
obteve-se 13 questionários online respondidos, todos com o aceite após leitura do
TCLE.
Desta forma o estudo obteve 35 respondentes, sendo destes 27 do sexo
feminino e 8 do sexo masculino, todos(as) com ensino superior completo. A idade
dos(as) turistas voluntários(as) tem como média 28 anos, variando de 19 a 53 anos.
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O questionário era composto por nove questões, sendo que a última visou
coletar comentários ou opiniões a mais. A escolha da metodologia para a análise
dos resultados foi a das Representações sociais com a técnica do Discurso do
Sujeito Coletivo, que segundo Lefevre e Lefevre (2012) é possível resgatar as
opiniões ou expressões individuais agrupando-as com base em categorias de
sentidos semelhantes formando um depoimento, um discurso coletivo, referente às
perguntas do questionário em questão.
Dessa forma, cada pergunta foi analisada individualmente, com a leitura
flutuante das falas dos respondentes, observando os principais termos que
apareciam recorrentemente entre as citações que apontem para uma ideia central.
Como Lefevre e Lefevre (2012) colocam, a ideia central é uma expressão ou palavra
que descreva o sentido da citação, não é uma interpretação da fala, no qual para
cada resposta/fala pode-se ter mais de uma citação, que pode corresponder a
mesma ideia central ou a ideias diferentes.
Após a fase da leitura, os critérios foram criados para a formulação da ideia
central propriamente dita, aquela a ser utilizada para criar o Discurso do Sujeito
Coletivo, no qual para cada grupo de citações com ideias semelhantes as ideias
foram categorizadas de forma a refletir as diferentes citações e percepções sobre
um determinado assunto.
Dentro das oito perguntas que constam no formulário, para cada
categoria/ideia central, foram criados os discursos sínteses, como forma de
interpretar e observar as percepções e motivações em relação ao turismo de
voluntariado e as atividades por eles(as) realizadas. As citações individuais também
foram utilizadas ao longo dos capítulos.
No apêndice E, estão presentes os quadros formulados após o uso da
metodologia para cada uma das oito perguntas com as ideias centrais e a
quantidade de citações levantadas ao lado. No apêndice F, estão os quadros dos
respectivos discursos para cada ideia central.
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5

TURISMO DE VOLUNTARIADO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: PANORAMA

DE PRÁTICAS E ATUAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES
As organizações de diversos setores vêm se apropriando das práticas de
voluntariado como modelo de negócio ou mesmo como parte de suas ações
(FERRARINO, 2003), no caso estudado o voluntariado está alinhado ao setor do
turismo, o turismo de voluntariado.
A delimitação das organizações a serem pesquisadas se torna um fator
chave, principalmente pelo citado acima, devido os diversos setores e ações dentro
do mesmo campo do turismo de voluntariado, afirmado por Stainton (2016) como
este sendo um dos desafios dos estudos no setor, pelas diferentes abordagens
conceituais existentes, o que dificulta um olhar mais específico do que está a ser
estudado.
Para esta pesquisa, foi decidido que estariam dentro do perfil para participar
das entrevistas: as organizações que tenham, diretamente ou indiretamente em seu
escopo de trabalho, o turismo de voluntariado. As ações delas estariam previstas já
na venda do pacote por meio do qual as atividades de turismo e de voluntariado
estariam unidas.
Como estratégia, foram escolhidas para fazer parte dessa pesquisa as
organizações que têm algum projeto auto-intitulado como sendo de turismo de
voluntariado na Amazônia Brasileira, como também aquelas que já realizaram
alguma atividade em algum momento.
Os resultados encontrados, a partir das entrevistas com as organizações e
informações coletadas em bases públicas, tem como finalidade criar um panorama
das organizações e suas práticas como também das potencialidades, dilemas e
desafios dessas atuações no contexto da realidade da Amazônia Brasileira.
Como resultado, o subcapítulo a seguir apresenta o panorama do
levantamento preliminar realizado por esta pesquisa, evidenciando as contradições
que podem existir na delimitação do termo na prática.
Nos subcapítulos seguintes são apresentados os resultados e discussões das
entrevistas realizadas com os representantes de cada organização, nos seguintes
tópicos: perfil das organizações, o tipo de turismo de voluntariado a ser realizado por
cada uma destas, como, também, um olhar da perspectiva do tema pelos(as)
representantes entrevistados(as); seguido das discussões acerca do planejamento

71

das ações a partir de um olhar do território e comunidades locais, dentre os dilemas
e desafios citados pelos(as) representantes entrevistados(as) e como estes se
relacionam com a literatura encontrada sobre o tema.
5.1

Levantamento das práticas de turismo de voluntariado na Amazônia

Brasileira
Como forma de compreender o número de iniciativas e empresas que
realizam turismo de voluntariado, com interesse naquelas que atuam ou que já
atuaram na Amazônia Brasileira, foi realizado um levantamento preliminar a partir de
bases públicas, site das organizações, como forma de caracterizar a organização e
entender previamente quais delas se enquadram no perfil do estudo.
Primeiramente, é necessário compreender a definição das ações realizadas
pelas organizações, pois algumas se auto-intitulam como realizadoras de projetos de
turismo de voluntariado, no entanto outras não utilizam esse termo na divulgação.
Por esta razão foi necessário iniciar com a definição do perfil do que estamos
tratando na pesquisa como ações de turismo de voluntariado e, posteriormente, por
meio do contato inicial, definir qual organização entraria na amostra.
Ao procurar definições de organizações e projetos de turismo de voluntariado,
foram encontradas misturas de termos, dando a entender que na literatura ainda não
existe um consenso, ou mesmo uma regra exata das características das ações de
turismo de voluntariado, ficando a cargo das organizações definirem o que
entendem sobre o assunto e a forma de realizá-lo.
Como exemplo pode-se citar a Universidade Amor50, organização social sem
fins lucrativos que tem como uma de suas ações as Expedições Solidárias para
comunidades do Amazonas, expedições estas pagas pelos(as) voluntários(as), que
segundo roteiro disponibilizado no site unem momentos de ações voluntárias e
momentos de visitação e vivências na região amazônica.
Apesar da expedição da Universidade Amor ter uma característica parecida
com a definição de turismo de voluntariado de Nascimento (2012) e Makanse e
Almeida (2014), ao entrar em contato com a organização a representante desta
informou que a organização não define suas ações como tal, mas estando sim
alinhado ao voluntariado solidário.
50

https://universidadedoamor.org.br/
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Mendes e Sonaglio (2013), pontuam o aspecto financeiro ao diferenciarem as
características de volunturismo e voluntariado, visto que organizações que atuam
com turismo de voluntariado tendem a cobrar pelo pacote de viagem, existindo uma
agência mediando e oferecendo os serviços, diferentemente do voluntariado que
tem na sua base a ação gratuita, gerenciada pela própria organização na maioria
das vezes, podendo ou não ter uma ajuda de custo para o voluntário.
Fazer uma delimitação do que aqui considera-se como organização de
turismo de voluntariado é importante visto que muitas organizações têm dentro de
seus projetos o pagamento por parte de voluntários(as) para participar das ações,
porém ao entrar em contato foi informado que elas não se reconhecem como
promotoras do turismo de voluntariado e sim, dentre as respostas, como promotoras
de ações de voluntariado; serviço ao próximo unido à missões religiosas; expedições
solidárias.
Dessa forma, a partir do levantamento preliminar nas bases públicas (sites
das organizações; sites de empresas parceiras com informações sobre os projetos;
materiais oficiais das organizações), como meio de criar um banco de dados, foram
mapeadas sete organizações que definem ter algum tipo de projeto e ações de
turismo de voluntariado na Amazônia Brasileira, ou mesmo já terem realizado
atividades, em algum momento, como mostrado no quadro 3, a seguir:
Quadro 3 - Organizações que atuam com turismo de voluntariado
Nome da
organização

Vivalá51

51

Tipo de negócio

Sociedade
Empresarial
Limitada - Fundada
em 2017

Local de Atuação
do Turismo de
voluntariado

Missão

Manaus
AM;
Santarém - PA

“Somos um negócio social que
tem a missão de ressignificar as
relações das pessoas com o
turismo no Brasil, empoderando
comunidades e transformando
percepções.”

Informações retiradas do site em maio/2021: https://vivala.com.br/
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Iris Social52

Empresário
Individual Fundada em 2017

Santarém - PA

“Difundir um conceito de turismo
mais responsável socialmente,
que tenha como objetivo, não
apenas
a
experiência do
viajante, mas o impacto social
positivo para a comunidade e
organizações anfitriãs.”

Braziliando53

Sociedade
Empresarial
Limitada - Fundada
em 2018

Manaus - AM

“Promover possibilidades de
transformações positivas através
de experiências de viagem
autênticas e responsáveis.”

Exchange do
bem54

Sociedade
Empresarial
Limitada - Fundada
em 2016

Manaus - AM

“Fomentar
o
voluntariado,
conectando voluntários com
diversos projetos ao redor do
mundo.”

Collab tour55

Empresário
individual Fundada em 2019

Rondônia;
PA

Belém-

“Promover viagens e intercâmbio
de trabalho e impacto social
fomentando
ações
de
voluntariado, turismo sustentável
e de base comunitária.”

Raízes
Desenvolvimento
Sustentável56

Sociedade
Empresarial
Limitada - Fundada
em 2006

Ilha de Marajó - PA;
Barcarena - PA;
Abaetetuba - PA;
Cametá - PA

“Cocriamos
soluções
para
problemas diversos usando a
sustentabilidade
como
premissa.”

Amazone-se57

Um projeto dentro
de uma Associação
Privada - Fundada
em 2019

Região
do
Arapiuns - PA

“Propósito de escutar e apoiar a
longo prazo os povos da
Amazônia, além de conhecer
sua
biodiversidade
e
a
importância de preservá-la.”

Rio

Fonte: Dados da pesquisa

Entre as organizações encontradas apenas uma delas se enquadra como um
projeto social, que é a Amazone-se, ocorrendo dentro de uma associação privada
sem fins lucrativos. A maior parte das atuações com volunturismo para a Amazônia
52

Informações retiradas do site em agosto/2020: https://www.iris.social/
Informações retiradas do site em agosto/2020: https://braziliando.com/pt/
54
Informações retiradas do site em agosto/2020: https://exchangedobem.com/
55
Informações retiradas do site em agosto/2020: https://collabtour.com/
56
Informações retiradas do site em agosto/2020: https://raizesds.com.br/pt/
57
Informações retiradas do site em agosto/2020: https://www.basecolaborativa.org/amazone-se
53
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Brasileira se constitui de empresas privadas, estas se autodenominando como:
agências de turismo e viagem (Iris Social e Braziliando); empresa social/ negócio
social (Exchange do Bem; Raízes Desenvolvimento Sustentável; Vivalá) e negócio
de impacto (Collab Tour).
O levantamento do tipo de negócio se fez necessário visto que, pelo caráter
solidário e potencial de ação social do voluntariado (MACEDO, 2011) e pelo motivo
de algumas organizações do terceiro setor, como as ONGs e Institutos, terem uma
cultura de voluntariado como forma de potencializar suas ações sociais (HOLANDA,
2003), em primeiro momento imaginou-se que iriamos encontrar mais organizações
deste setor para com o turismo de voluntariado.
Como citado anteriormente, organizações do terceiro setor tem uma atuação
ampla na região dos estados da Amazônia Brasileira, dentre estas pode-se citar o
NAPRA, que têm como missão realizar projetos em conjunto com comunidades
ribeirinhas da Amazônia com apoio de voluntários em todas suas ações, porém não
se denominam como atuantes no turismo de voluntariado.
O levantamento realizado evidencia a atuação de agências de turismo e
negócios sociais para com o turismo de voluntariado, corroborando com a pesquisa
da TIES (2011) citada anteriormente, e evidenciando, como citado por Tomazos e
Butler (2009) a necessidade em compreender as motivações por trás das
organizações com as atividades, para que não seja um novo segmento de mercado
que vende a imagem de ação social, mas que no fim seu foco é o lucro.
Destas, as que hoje se encontram atuando com turismo de voluntariado na
Amazônia como parte principal de suas ações são: Vivála; Iris Social; Collab Tour;
Exchange do Bem e Amazone-se. A Raízes Desenvolvimento Sustentável atua com
turismo de voluntariado em um projeto social pontual e a Braziliando atualmente está
em processo de estruturação de suas ações com turismo de voluntariado, sendo
cada uma melhor caracterizada nos resultados desta pesquisa.
Muitas das informações acerca do tipo de atividade, planejamento e a relação
das organizações com os aspectos socioambientais não eram possíveis de serem
encontrados diretamente no site e bases públicas, sendo necessário contato com
os(as) representantes das organizações para que se criasse um panorama das
atuações, desta forma parte desta pesquisa teve como objetivo realizar as
entrevistas com estas empresas e posteriormente uma visita in loco para maior
aprofundamento no tema.
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5.2

Organizações de turismo de voluntariado identificadas
Vivalá58
A Vivalá é uma empresa brasileira, com sede em São Paulo - SP, do tipo

negócio social, fundada em 2017 com a missão, segundo o representante
entrevistado, de “conectar os voluntários com o Brasil através das viagens de
volunturismo e diminuir a desigualdade no país”.
Sua atuação está pautada nas expedições de turismo de voluntariado e
viagens com significado em duas regiões da Amazônia Brasileira, sendo uma delas
em uma comunidade do município de Iranduba-AM e outra em Santarém-PA, com
atividades turísticas diferenciadas para cada região e que unificam atividades de
mentoria de negócios sociais com foco de voluntariado da empresa.
A equipe da Vivalá é composta por pessoas contratadas e pelos(as)
articuladores(as) locais, que são comunitários(as) da região que ficam responsáveis
por organizar a viagem, levantar demandas com a comunidade local e serem os(as)
guias das expedições.
Segundo relato do entrevistado, a empresa faz toda a organização das
viagens junto com os(as) articuladores(as) locais a partir das demandas das
comunidades,

vendendo

pacotes

de

turismo

para

grupos

fechados

com

programação pré-estabelecida, tendo a duração de aproximadamente quatro dias.
Também, criam projetos específicos para empresas e organizações que queiram
vivenciar o turismo de voluntariado.
Em relação a escolha de atuação com o tema de turismo de voluntariado, o
entrevistado relatou que a ideia inicial da Vivalá era ser uma ponte entre
voluntários(as) e organizações. Após uma das viagens de uma das integrantes para
o Rio Negro - AM, ao conhecer um dos comunitários e conversarem com ele, fez
com que se inspirassem para a criação de um novo modelo de negócio.
“A partir de 2017 iniciamos as atividades, sabíamos que queríamos atuar
com tema de educação e um público de adultos, gerando o modelo em
trabalhar empreendedorismo e negócios com microempreendedores em
comunidades tradicionais, capacitando-os sobre as temáticas e apoiando-os
na melhoria de seus negócios” (Representante da Vivalá, 2020).

58

Entrevista realizada na data de 08 de nov. 2019.
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No momento em que foi realizada a entrevista, foi citado que em média são
realizadas dez expedições por ano, variando entre quinze a vinte e cinco turistas
voluntários(as) por expedição.
A Vivalá não tem um perfil pré-definido de voluntário(a) que busca as suas
expedições. Segundo eles, não é necessário ter um conhecimento específico nos
temas que serão trabalhados nas mentorias, pois é um processo de aprendizado em
conjunto e esse processo cria uma experiência e tira os(as) voluntários(as), como
relatado pelo entrevistado, da “zona de conforto”.
Antes da viagem, a equipe da Vivalá envia materiais e vídeos preparatórios,
que segundo o representante “Antes da viagem os turistas recebem informações
sobre o roteiro de viagem e informações de comportamentos esperado, visto que um
dos objetivos é representar o Vivalá como mentor, então a organização tem essa
preocupação”.
Amazone-se59
A Amazone-se é um projeto social brasileiro, com um time formado por
voluntários(as). Fundada em 2019 como um projeto de uma organização sem fins
lucrativos com sede em São Paulo - SP, a Base Colaborativa60, que tem como
objetivo potencializar pessoas e ideias que querem “melhorar o mundo”.
O site da Amazone-se tem poucas informações e não adota o termo
volunturismo ou turismo de voluntariado para suas ações. Foi por meio do contato
realizado com a voluntária responsável que esta pesquisa pode ser inserida na
mostra e, assim, se ter a entrevista com a responsável pelo projeto, para melhor
delimitar sua atuação, como relatado aqui por ela “É um volunturismo, mas é um
Turismo de comunidade, chamamos de vivência. A gente não usa o termo
volunturismo na Amazone-se, usamos muito pouco, falamos em expedição
solidária”.
A missão da Amazonse-se, segundo a representante entrevistada, é “Escuta
e apoio de longo prazo as comunidades ribeirinhas, o ponto principal é o que eles
precisam”. Sua atuação iniciou como apoio para captação de voluntários(as) para a
ação de uma ONG que trabalhava com expedições de voluntariado em saúde na
Amazônia Brasileira.
59
60

Entrevista realizada em 21 de out. 2020
https://www.basecolaborativa.org/quem-somos
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“Antes a gente atuava com uma ONG, mas a rede da base foi crescendo, a
gente tem contato com pessoas que fazem captação, a gente percebeu que
dá para ampliar isso, não só para uma ONG, mas para outras ONGs ou
mesmo direto com as comunidades, que é o que a gente está fazendo”
(Representante da Amazone-se, 2020).

Segundo a representante da Amazone-se, a atuação com turismo de
voluntariado

veio

primeiramente

desta

necessidade

externa

da

ONG

e,

posteriormente, perceberam que poderia ser utilizada em outros locais, de outras
formas. Sendo assim, no ano de 2019 foram realizadas sete expedições para
comunidades do Rio Negro - AM em parceria com a ONG, com uma média de doze
turistas voluntários(as), número que variava a depender da demanda local e
capacidade de recepção.
Com o novo modelo de atuação, na data da entrevista, eles tinham realizado
apenas um diagnóstico presencial junto à comunidade, para o Rio Arapiuns - PA, e
estavam também com foco em apoiar as comunidades à distância, pelo contexto do
Covid-19. No entanto, já estão estruturando como serão as próximas expedições
“Nas nossas vivências também estamos querendo levar não só a experiência com a
comunidade mas também uma experiência para o voluntário consigo mesmo,
meditação, dinâmica com o outro, com a comunidade”.
Não existe uma preferência de perfil de voluntário(a) segundo a entrevistada,
as vagas ficam em aberto para todos(as), mas caso em alguma viagem precise de
um(a) profissional mais específico, a Amazone-se realiza uma divulgação mais
específica com a possibilidade da pessoa ir de forma gratuita.
A Amazone-se realiza um processo de encontro presencial antes das
viagens: “No pré-encontro explicamos como é, o que levar, como vai ser a
alimentação, cuidados de como se comportar na comunidade, orientação, e
normalmente quem já foi conta um pouco como foi”. E na pós viagem, eles se
reúnem para o compartilhamento das experiências e para que as pessoas que
queiram ir possam conhecer mais sobre as ações.
Raízes Desenvolvimento Sustentável61
A Raízes Desenvolvimento Sustentável é uma empresa brasileira, com sede
em São Paulo - SP e Belo Horizonte - MG, do tipo negócio social, fundada em 2006
com a missão, segundo a representante entrevistada, "Trabalhamos com projetos
61

Entrevista realizada em 07 de dez. 2020
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sociais principalmente voltados para a geração de renda de mulheres e
empoderamento feminino. Fazemos isso através do turismo e a produção associada
(agroecologia, cultura, artesanato, gastronomia)”.
Diferente das outras organizações aqui citadas, que têm como ação principal
o turismo de voluntariado, a Raízes tem como escopo de trabalho a elaboração e
monitoramento de projetos para com comunidades e negócios locais, no qual o
turismo de voluntariado não faz parte de seus negócios, mas sim como parte de um
projeto social, intitulado “Dona do meu Fluxo”.
O projeto social, segundo a entrevistada, é uma parceria da Raízes com a
empresa Korui62 com o objetivo de levar coletores menstruais para as mulheres das
comunidades brasileiras, como também incentivar conversas sobre temáticas de
empoderamento feminino, sexualidade e autoconhecimento.
“O primeiro projeto de volunturismo foi no Jequitinhonha, onde
desenvolvemos um roteiro de base comunitária com as comunidades […]
um para construir uma biblioteca e uma para pintar muros com tintas de
pedra. No Dona do meu Fluxo em 2017 foi em Jequitinhonha, em 2018 na
Amazônia, mas foi em 2019 o primeiro ano do projeto com volunturismo,
como uma alternativa de financiamento do projeto” (Representante da
Raízes, 2020).

A organização já tinha contato com o tema de turismo de voluntariado mas viu
como uma possibilidade de atuação dentro do projeto “Dona do meu fluxo” após
ouvir relatos de pessoas que se interessavam em poder participar “Percebemos que
era uma possibilidade de ganho para muita gente, desde que com o devido cuidado
de selecionar as pessoas com perfil interessante, elas poderiam ajudar no trabalho e
dentro desta proposta de volunturismo com possibilidade de conhecer a região,
viajar, e também ajudaria a arcar com isso”.
O projeto teve início em 2017 no norte de Minas Gerais e no Vale do
Jequitinhonha. Posteriormente, em 2018, o projeto foi realizado em comunidades de
municípios do Pará, e foi a partir destas experiências que, em 2019, uniram-se ao
projeto as ações de turismo de voluntariado em comunidades do Pará.
Outro fator que difere a Raízes das outras organizações é que a empresa e a
equipe já atuam com tema e projetos em turismo, como informa a representante
entrevistada “trabalhamos com isso, e na verdade a gente trouxe e traz muito o
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Korui é uma empresa que vende coletores menstruais. A cada dez coletores vendidos a empresa
doa um coletor para mulheres que não tem acesso. Disponível em: https://korui.com.br/social/
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turismo como ferramenta de transformação, é o que acreditamos, desde que se
usado de forma positiva, pois sabemos que o turismo pode ser usado de forma
negativa”. Então elas já tinham um conhecimento sobre a temática do turismo de
voluntariado antes de iniciarem as ações.
A Raízes, diferentemente das outras organizações, já tinha um perfil pré
determinado das voluntárias a participar do projeto. Desta forma, criaram um edital
delimitando o perfil, as experiências necessárias e já explicando como seria o
projeto, no caso das expedições para acompanhar o projeto “Dona do Meu Fluxo”.
As vagas estavam abertas para mulheres que tivessem conhecimento sobre o tema
ou que já tivessem atuado em ações sociais em comunidades.
Após as entrevistas e escolha das voluntárias, segundo a entrevistada, foi
realizado um encontro virtual para a passagem do material a ser apresentado nas
comunidades, por meio do qual as voluntárias pudessem dar suas sugestões e após
a viagem coletaram as impressões.
Braziliando63
A Braziliando é uma empresa privada brasileira com base no Rio de Janeiro RJ, fundada em 2018, do tipo agência de turismo e viagem, tendo como missão,
relatada pela representante entrevistada “Gerar transformações positivas através de
experiências que sejam autênticas e responsáveis”.
A empresa já atuou com turismo de voluntariado na Amazônia, inicialmente
como parceira de uma ONG e posteriormente com o projeto criado entre a
comunidade e a Braziliando. A escolha em atuar com o tema, segundo a
entrevistada, foi após vivenciar um turismo de cruzeiro na Amazônia e perceber o
possível impacto daquela ação “nessa mesma viagem fiz uma vivência em um hotel
de selva, que foi mais próximo da comunidade, ouvindo as histórias deles e isso me
fez pensar que eu queria voltar para ajudar de alguma forma”.
Em 2017, realizaram duas expedições para a região de Manaus, com roteiro
de quatro noites com um grupo que variou de oito a onze pessoas “O roteiro sempre
mistura atividade de voluntariado com conhecer a região, muitas das atividades que
já realizamos não fazemos mais, pois assinamos um termo de compromisso com a
Proteção Animal Mundial e não oferecemos nenhum tipo de atividade que tenha
interação com animais”.
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Entrevista realizada em 22 de out. 2020
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Segundo relato, após a segunda expedição de turismo de voluntariado
começou a gerar um questionamento acerca do real impacto destas ações, a
fazendo questionar se deveria continuar:
“Vi no TBC uma potencialidade muito maior que o volunturismo, pois no
TBC você está indo para aprender e vai vivenciar a realidade diferente, o
valor da cultura, muito mais do que ir para ajudar, por ser pessoas carentes
[...] como vinham pessoas procurar, a gente começou a procurar parceiros
que tinham experiência, que fazia sentido, que seguia os valores da
Braziliando e começamos a comercializar a experiência de volunturismo
dessa parceira, que é a Iris Social” (Representante da Braziliando, 2020).

Na Braziliando não existe um público pré-definido de voluntários(as). O que
acontece é que pelo preço das expedições, o foco são pessoas que estejam no
mercado de trabalho, no qual 70% dos(as) clientes são mulheres. Antes da viagem
se reúnem para compartilhar com os(as) voluntários(as) as ações, ouvindo as
sugestões:
“Apresentamos para quem quer participar e dentro das demandas com a
habilidade de cada um, cada um vê como pode atuar. Quando sabemos que
a demanda é saúde, intencionalmente buscamos um médico para atuar na
demanda, então as experiências eram abertas para pessoas de diferentes
áreas” (Representante da Braziliando, 2020).

Conforme relatado pela entrevistada, a Braziliando após este processo não
realizou mais ações de turismo de voluntariado e atualmente está passando por um
momento de repensar estas ações, porém no site da Braziliando ainda pode-se
encontrar as expedições de TBC e as de turismo de voluntariado, todas com foco
em comunidades na Amazônia.
Exchange do Bem64
A Exchange do Bem é uma empresa social brasileira do tipo negócio social,
com sede em São Paulo - SP, fundada em 2016. Segundo o representante
entrevistado, a missão da empresa é “conectar voluntários com diversos projetos ao
redor do mundo através do voluntariado”.
A atuação da empresa é a partir do chamado “intercâmbio voluntário” através
da imersão do(a) voluntário(a) na cultura de diversas localidades, atualmente
presentes em quinze países. Os projetos são em parcerias com ONGs e instituições
de outros países como, também, dentro do Brasil, podendo o(a) turista voluntário(a)
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Entrevista realizada em 17 de dez. 2019

81

criar a sua própria programação, de forma similar às ações da Collab Tour. A
diferença é que o site da Exchange do Bem traz todas as informações detalhadas de
atividades, pré-requisitos, tipos de acomodação e preços.
Na entrevista realizada com o responsável pela Exchange do Bem, em
dezembro/2019, ele comentou que não estavam atuando mais com turismo de
voluntariado na Amazônia “Então não estamos enviando voluntários para a
Amazônia diretamente, mas esse mês vamos enviar alguns voluntários para a Vivalá
que faz um excelente trabalho nas comunidades ribeirinhas e em outras regiões do
Brasil”.
Em pesquisa ao site em 2021, a Exchange está com uma expedição com
duração de treze dias65 em conjunto com uma ONG para Manaus - AM, com uma
programação de atividades voluntárias focadas em realizar orientação para as
comunidades locais sobre diversos assuntos como: saúde, horta e meio ambiente.
Segundo o entrevistado, a empresa atua como um intermediário na maior
parte das vagas, "auxiliando na procura de atividades de turismo voluntário e
conectando com ONGs e empresas de outros países e do Brasil que precisam de
apoio desses voluntários”. Eles não chamam de expedições, mas sim vagas, onde
cada qual pode ir sozinho(a) ou em grupo, a depender da localidade e atividade que
vai realizar.
A criação da empresa, segundo o entrevistado, foi um desejo dos sócios,

“fizemos faculdade de administração e sentimos falta de ver negócios que tivessem
um maior impacto para as comunidades e um maior propósito de trabalho. Depois
que participamos de intercâmbios e programas de voluntariado tivemos a ideia de
criar a Exchange do Bem”.
A Exchange do Bem não tem uma preferência de perfil para as vagas abertas
de voluntariado, já para as viagens em grupos existe uma preferência de perfil a
depender da ação:
“Com o passar do tempo vimos que por serem trabalhos de curta duração,
as organizações tendem a estruturar seus projetos de maneira que os
projetos sejam capazes de funcionar sem a presença de voluntários. O que
é ideal, porém aí os voluntários passam a ser vistos primeiramente como
forma de arrecadar fundos do que uma mão de obra necessária para
contribuir. Com as viagens em grupo, acaba sendo proveitoso levar
voluntários qualificados pois estamos tentando atender uma demanda
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Segundo informações do site em novembro/2020:
https://exchangedobem.com/doutores-das-aguas-voluntario-amazonia/
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específica, ao invés de atividades genéricas do dia a dia” (Representante da
Exchange do Bem, 2020).

Uma das preocupações relatadas pelo entrevistado é em relação às
expectativas dos(as) voluntários(as). Desta forma, eles realizam uma conversa inicial
para observar as expectativas e sugerir os destinos e estão em processo de formular
cursos de capacitação em temas sociais para que os(as) voluntários(as) tenham
uma capacitação.
No site da Exchange do Bem, é possível encontrar diversos textos sobre
temáticas de turismo de voluntariado, mensuração de impacto66 e temas que
possam auxiliar as pessoas que procuram por este tipo de atividade.
Iris Social
A Iris Social é uma empresa brasileira de Brasília - DF, do tipo agência de
turismo e viagem, fundada em 2017 com a missão, segundo sítio de internet da
empresa “Difundir um conceito de turismo mais responsável socialmente, que tenha
como objetivo, não apenas a experiência do viajante, mas o impacto social positivo
para a comunidade e organizações anfitriãs”.
Não foi realizada a entrevista com a responsável pela empresa67, desta forma,
as informações aqui encontradas são aquelas disponíveis publicamente. De acordo
com as informações encontradas, o foco das ações de turismo de voluntariado são
os projetos que unem o TBC com o voluntariado em parceria com uma ONG local.
O local de atuação das expedições na Amazônia Brasileira é a região de
Santarém-PA68 em parceria com a ONG Saúde e Alegria69, porém não existem
informações mais detalhadas sobre as ações que foram realizadas ao longo dos
anos. O que foi possível encontrar são páginas da internet das vendas70 e
explicações para as expedições passadas, relatando as atividades voluntárias como:
“As atividades de voluntariado giram em torno da produção de mudas
nativas a serem utilizadas posteriormente pelos comunitários da reserva em
seus plantios etc. Além disso, vamos trabalhar na revitalização da horta da
escola da comunidade do Carão, proporcionando mais variedade nutricional
na merenda” (Relato encontrado no site da Iris Social, acesso maio/2021).
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https://exchangedobem.com/impacto_social_intercambio_voluntario/
A pesquisadora entrou em contato com a responsável da Iris Social, o último email enviado em
out/2020, mas não teve retorno para marcar a data da entrevista.
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Informação retirada do site em maio/2021: https://www.iris.social/expedicao-amazonia-1
69
Informação retirada do site em maio/2021: https://www.iris.social/expedicao-amazonia-iii
70
https://www.iris.social/cexpedicao-amazonia-2edicao
67
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Tanto as atividades de voluntariado como os resultados das ações não ficam
evidenciadas, necessitando entrar em contato para entender melhor como as
atividades estão divididas. O que se sabe é que a duração da expedição é entre sete
e nove dias, sem muitas outras informações.
Collab Tour
A Collab Tour é uma empresa brasileira de Mogi das Cruzes - SP, do tipo
negócio de impacto, fundada em 2019 com a missão, segundo sítio da empresa na
internet “Promover viagens e intercâmbio de trabalho e impacto social fomentando
ações de voluntariado, turismo sustentável e de base comunitária”.
Não foi possível, também, realizar a entrevista com a representante da
empresa71. Desta forma as informações encontradas são aquelas disponíveis
publicamente, dando um panorama da atuação da organização.
Segundo dados encontrados, a empresa tem como produto promover
intercâmbios de turismo de voluntariado em parceria com ONGs de vários países.
Nestes intercâmbios, a Collab Tour oferece diversos tipos de vagas e os(as) turistas
voluntários(as) escolhem o destino, setor de atuação e ONG de seu interesse.
A empresa tem vagas de intercâmbios de trabalho72 para diversas
localidades, tanto no Brasil como em outros países. O local de atuação na Amazônia
Brasileira é Rondônia com atividades voluntárias em permacultura e atividades de
recuperação de áreas degradadas, e para a Ilha de Mosqueiro - Pará, nas temáticas
de reforço escolar, orientação profissional nutricional e atividades diversas com
crianças e adolescentes.
No sítio de internet da Collab Tour, não se tem muitas informações sobre os
projetos específicos, apenas informações básicas, pois para isso necessitaria se
cadastrar para poder conhecer mais sobre. Criou-se o cadastro como parte da
pesquisa, mas segundo as informações encontradas, os dados ali não podem ser
compartilhados sem autorização prévia da empresa representante.
A partir da observação das informações disponíveis pôde-se perceber que o
tipo de negócio da empresa se diferencia das outras organizações aqui relatadas
visto que os pacotes têm uma flexibilidade de atuação e datas, não necessitando ir
em uma expedição em grupo e sim de forma individual. Ou seja, existe a
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A pesquisadora entrou em contato com a representante da Collab Tour, e em out/2020 obtivemos a
resposta de que ela não teria disponibilidade para participar desta pesquisa.
72
Informação retirada do site em maio/2021: https://collabtour.com/destinos
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possibilidade de montar seu próprio roteiro de atividades turísticas a serem
realizadas ao longo do período do voluntariado, sendo chamado pela própria Collab
Tour como sinônimo: volunturismo e Intercâmbio de Trabalho.
5.3

Panorama de atuação das organizações entrevistadas
A partir das informações levantadas nas bases públicas e após o contato com

as organizações, cinco organizações aceitaram participar da pesquisa por meio das
entrevistas semiestruturadas.
5.3.1 Motivação das organizações atuantes com turismo de voluntariado na
Amazônia Brasileira
Compreender as motivações das organizações na escolha de atuação em
territórios da Amazônia Brasileira se faz necessário como entendimento do olhar de
como essas ações são planejadas e como estas se relacionam com os possíveis
impactos do turismo de voluntariado, além de suas potencialidades e desafios, pois
como cita o documento da TIES (2011), as ações de turismo de voluntariado devem
estar alinhadas às necessidades locais e a um projeto de longo prazo, e não
somente como um pacote a ser comercializado.
A partir deste aspecto, entre território e organizações, foi possível observar, a
partir das falas dos(as) entrevistados(as), que a escolha de atuação das
organizações na Amazônia está pautada em dois principais aspectos: a partir de
uma experiência pessoal, como exemplo o caso da Braziliando e da Vivalá; e pelo
conhecimento prévio da região a partir de atuações anteriores, como é o caso da
Amazone-se no qual, por atuar na Amazônia em atendimento às demanda de uma
ONG, percebeu ali um potencial de atuação maior.
A representante da Raízes, em sua entrevista, afirmou que a escolha dos
projetos se baseia nas demandas locais, porém para o caso específico do projeto de
turismo de voluntariado, a escolha de atuar no Pará deu-se por já conhecer a região
e ter contato de lideranças de comunidades locais, o que facilitou para o
planejamento do projeto.
Em contraponto, o representante da Exchange do Bem citou que a escolha
para a comercialização dos projetos aos voluntários se dá a partir da indicação de
parceiros locais, como ONGs e empresas, que apresentam os projetos e a
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Exchange do Bem, após uma análise de critérios como potencial de impacto social e
segurança, seleciona os projetos que vai ofertar aos seus clientes.
A Vivalá atua de forma continuada nas comunidades, e esse fator, segundo
relatado pelo representante da Vivalá, baseia-se nas demandas locais “Então hoje a
principal premissa para a escolha dos locais de atuação é a intenção dos moradores
locais e as necessidades dos mesmos e como o Vivalá pode atuar para atender as
expectativas".
A partir das informações coletadas nota-se que nenhuma das organizações
citou como motivação de suas ações às demandas externas às comunidades, mas
sim um olhar das demandas locais e potencialidades socioambientais.
As demandas externas, aqui citadas, referem-se ao mercado consumidor(a)
potencial, denominado no turismo de voluntariado como sendo o(a) turista
voluntário(a), aquele que estará exercendo as atividades voluntárias no período em
que está conhecendo uma nova região dentro dos pacotes e serviços oferecidos por
estas organizações. Desta forma observa-se, aqui, uma contradição e um dilema
quando as organizações relatam ter o foco nas comunidades locais e o impacto
positivo, mas ao mesmo tempo tem o turismo de voluntariado como um negócio a
ser comercializado.
Como colocado por Smith e Font (2014) é necessário investigar as maneiras
pelas quais as organizações e empresas de turismo de voluntariado se posicionam
perante aos potenciais clientes e analisar se os resultados e impactos positivos
relatados por estas estão centrados nas comunidades locais e de fato ocorrendo e,
não como encontrado na pesquisa dos(as) autores(as), na qual as organizações
pesquisadas tinham uma mensagem focada mais para a venda do serviço, faltando
informações e dados concretos de como as ações estão contribuindo para com as
comunidades que recebem as expedições.
5.3.2 O turismo de voluntariado segundo as organizações entrevistadas
Uma das premissas importantes para um planejamento adequado e boas
práticas de atuação, segundo a literatura no tema, é que a organização proponente,
bem como também os atores sociais envolvidos, tenham um bom conhecimento e
entendimento do que é o turismo de voluntariado, como também analisem a real
necessidade deste tipo de atividade no local ou território.
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A partir das entrevistas realizadas com as organizações, foi possível
identificar que elas têm o conhecimento da definição de turismo de voluntariado
comumente encontrada nos sites e artigos sobre o tema, referenciado aqui nesta
pesquisa a partir dos(as) autores(as) Nascimento (2012) e Makense e Almeida
(2014), e citado pelos(as) entrevistados(as) como:
-

“Une a vontade de viajar com a vontade de ser útil” (Representante da
Amazone-se).

-

“Juntar o turismo, uma imersão, com o desenvolvimento do
voluntariado” (Representante da Braziliando).

-

“É essa possibilidade de você exercer o voluntariado enquanto viaja”
(Representante da Raízes Desenvolvimento Sustentável).

-

“União de turismo e voluntariado em uma mesma experiência de
viagem” (Representante da Vivalá).

-

“Indivíduos que atuam como voluntários de maneira organizada para
passar as férias ajudando ou aliviando a pobreza material de alguns
grupos da sociedade” (Representante da Exchange do Bem).

Mais do que definições gerais, o turismo de voluntariado tem suas
especificidades a partir da atuação de cada organização e, segundo Tomazos e
Butler (2009), faz-se necessário que estas organizações conheçam sobre o tema e
como o segmento se relaciona com suas ações, visto que um dos desafios do setor,
segundo Wearing e McGehee (2013), são as delimitações dessas ações alinhadas
às reais intenções e os impactos aos territórios.
A representante da Braziliando trouxe esta preocupação da empresa em
conseguir alinhar o turismo de voluntariado com as práticas de TBC como forma de
potencializar os impactos positivos à comunidade. Porém não foi algo que segundo
ela tenha surgido desde o início, pois não houve um estudo da organização sobre o
tema antes das expedições. Na verdade os aprendizados atuais partiram das
vivências e estudos no tema a partir de artigos em TBC, criando o modelo que hoje
eles comercializam:
“Na primeira viagem nem sabíamos que estávamos fazendo volunturismo,
fomos muito com base no que a ONGg estava desenvolvendo [...] quando
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fomos construir a nossa experiência de volunturismo não achei nada
acadêmico sobre o tema no Brasil, o que encontrei foram artigos em blogs,
relatos, muito mais coisa internacional” (Representante da Braziliando,
2020).

Este aspecto foi relatado pelos(as) representantes entrevistados(as) das
outras organizações, ao citarem não ter conhecimento do contexto prático do
turismo de voluntariado antes das ações e, que a partir das experiências e
conversas com as comunidades locais ou mesmo com outras empresas, é que
foram aprender mais e consequentemente adaptar suas práticas, como citado pelo
representante da Exchange do Bem “hoje já vemos que as definições de
volunturismo colocam o papel do turista voluntário com muito mais destaque do que
deveria e não considera a complexidade do fenômeno”.
A única empresa que relatou ter conhecimento e experiência ao tema antes
de iniciar suas atividades foi a Raízes Desenvolvimento Sustentável, ao citar que
observaram os resultados das duas edições anteriores do projeto social “Dona do
meu fluxo” e perceberam a potencialidade em unir, com base nas necessidades
atuais, o turismo de voluntariado:
“Vimos uma possibilidade de ferramenta positiva através do volunturismo
entrar como viabilizador das ações, que é o que precisávamos, recursos,
fazer uma ação social é preciso de recurso, e ao mesmo tempo eu tenho a
possibilidade de levar mulheres voluntárias para essas rodas e gerar trocas”
(Representante da Raízes Desenvolvimento Sustentável, 2020).

Ao mesmo tempo, a representante da Raízes trouxe a visão da complexidade
em se atuar em um território como a Amazônia Brasileira e que os desafios existem
e devem ser mapeados o máximo possível antes das atuações, afirmando a
necessidade de as organizações estarem preparadas para atuarem com o turismo
de voluntariado com comunidades locais, principalmente quando os voluntários(as)
são clientes, o que para a entrevistada pode dispersar do real objetivo do projeto
“O nosso desafio foi pela insegurança de fazer, uma preocupação pelo
clientelismo, colocar o volunturista na equipe [...]. Sabemos que em uma
viagem de turismo o foco é a experiência do cliente, quando o cliente chega
está tudo organizado, tudo perfeito, só que isso custa. E quando está se
fazendo um projeto de volunturismo tem a preocupação com o workshop
que tenho que fazer ou estar preocupada com o turista voluntário [...]. Então
ficamos preocupados em saber se ia dar certo, se íamos ter que se (SIC)
preocupar com a turista, ou se a gente ia conseguir focar no projeto com a
comunidade” (Representante da Raízes Desenvolvimento Sustentável,
2020).
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5.3.3 Desafios das organizações no contexto do turismo de voluntariado na
Amazônia Brasileira
Nesse aspecto, foi levantado juntamente com as organizações quais são os
seus desafios quando trata-se do turismo de voluntariado no contexto da Amazônia
Brasileira. Para a representante da Amazone-se o principal desafio está relacionado
no alcance dos projetos às reais necessidades locais “O principal desafio é agir de
acordo com a necessidade real deles e não com a nossa expectativa, nem sempre o
que a gente planeja na Amazônia dá certo”.
Este fator, segundo a representante da Amazone-se, é trabalhado dentro da
organização como prioridade, em levar aos(às) voluntários(as) um olhar de não ter
expectativas, como também realizar um apoio a longo prazo para com as
comunidades locais “A Amazônia é incógnita, e as pessoas são ricas de
experiências e não estamos lá para ajudar, mas sim muito mais para aprender”.
Para o representante da Vivalá, o principal desafio, relatado no momento da
entrevista, é relacionado ao número maior de comunitários querendo participar das
mentorias comparado ao número de voluntários que vão para as expedições, “Havia
uma desconfiança inicial por parte da comunidade, que foi diminuindo a partir dos
resultados positivos que eram criados dentro da comunidade, possibilitando que
mais pessoas quisessem participar”.
Outro desafio relatado é a preocupação em não criar uma relação de
dependência da comunidade com a empresa “entender o ciclo de permanência das
atividades dentro de cada comunidade”. Como exemplo, o representante da Vivalá
citou as etapas das mentorias, nas quais para ele ainda existe um desafio em
mensurar o entendimento dos(as) comunitários(as) com os temas das apostilas e
nesta desvinculação final.
Os desafios da Braziliando se relacionam com os das duas organizações
citadas acima, visto que para a representante o maior desafio quando se fala em
turismo de voluntariado na Amazônia está no planejamento de ações para que não
sejam assistencialistas mas sim de longo prazo, “Mas a minha questão é, como em
uma viagem tão curta você consegue deixar um legado, ter um acompanhamento
com a comunidade, então o desafio é como garantir a continuidade desse trabalho”.
Neste aspecto, a ideia do desafio em conseguir realizar expedições com
voluntários(as) conscientes e preparados(as), sem um olhar de superioridade para
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com as comunidades locais, a fez repensar o seu modelo de atuação e estudar mais
sobre. A representante da Braziliando observa um avanço no tema de turismo de
voluntariado no Brasil “Eu vejo que as empresas que atuam com volunturismo no
Brasil, ao imergir nas comunidades, vão buscando sobre o turismo responsável para
melhorar cada vez mais, evoluindo, para ter experiências mais benéficas”.
Apesar da Exchange do Bem não atuar diretamente na Amazônia e nas
comunidades locais das ações, já que eles fazem a intermediação entre o projeto e
o parceiro, informação também encontrada na pesquisa de Reis (2019), os desafios
segundo o representante estão nesta lacuna em não haver um acompanhamento de
perto das ações que estão sendo oferecidas aos(às) turistas voluntários(as),
dificultando a continuidade dos projetos e a mensuração do real impacto local. Este
passa a ser um desafio em oferecer, no futuro, ações em que eles(as) possam criar
o projeto direto com as comunidades, e não mais como intermediadores.
Com estes relatos coletados ao longo das entrevistas, é possível notar que o
planejamento das ações de turismo de voluntariado é um desafio em comum entre
as organizações, no qual pode ter como causa o distanciamento geográfico entre as
comunidades locais na Amazônia e as empresas. Esta é uma informação que não
está citada diretamente pelas organizações mas que pode acarretar uma dificuldade
no processo de levantamento das demandas, acompanhamento e criação dos
projetos de forma conjunta. Etapas estas que são fundamentais para uma boa
prática do turismo de voluntariado como citado no guia de boas práticas produzido
pela TIES (2012) e por Wearing e McGehee (2013).
Neste tema, de desafios e visão do turismo de voluntariado atual, a
representante entrevistada da Raízes trouxe uma pontuação fundamental, que são
os desafios inerentes ao setor de turismo de voluntariado, relacionados ao uso de
setor como oportunidade de negócio, como também a ideia de oferecer ações que
não condizem com as necessidades reais das comunidades:
“Vejo o volunturismo como positivo, mas em empresas que captam isso
como oportunismo transformam em alternativas que não são tão boas, que
acabamos vendo de forma deturpada, um volunturismo que não está
ajudando ninguém, só está beneficiando só aquela agência. Acaba que o
turista pode ter uma boa intenção, gasta seu dinheiro, mas a ação dele não
deixa impacto positivo nenhum, às vezes até deixando impacto negativo”
(Representante da Raízes Desenvolvimento Sustentável, 2020).
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Apesar deste aspecto não estar relacionado diretamente ao turismo de
voluntariado específico na região da Amazônia Brasileira, é um desafio do setor que
afeta a imagem e a percepção dos(as) turistas voluntários(as) em relação às
atuações que acontecem nas comunidades locais, então se torna necessário
averiguar como estas organizações vêm planejando e analisando os impactos a
partir de suas atividades.
5.3.4 Planejamento

e

execução

das

ações

e

a

relação

empresas/comunidades locais
O turismo de voluntariado tem como objetivo realizar ações com impacto
socioambiental nos locais onde atuam. No caso das organizações estudadas, as
ações realizadas têm como foco as comunidades locais da Amazônia, tanto em
atividades de produção de mudas da Collab Tour ou mesmo, em ações de mentoria
da Vivalá.
Como apontado por Irving (2009), independentemente da atividade ou
segmento do turismo, haverá um processo de interferência nos territórios, por isso
há a necessidade de se realizar um planejamento destas ações, identificando os
atores sociais e realizando planejamento em conjunto, observando se as ações
estão pautadas em necessidades internas da comunidade local ou se é um olhar
externo imposto ao território.
Desta forma, a partir das entrevistas com as organizações foi possível
identificar como estas realizam o planejamento das ações em conjunto com as
comunidades locais, e compreender os principais desafios.
A Exchange do bem, segundo o representante entrevistado, não realiza um
contato direto com as comunidades locais, pois o papel deles é de intermediar o
processo de vendas. Todas as metodologias utilizadas para entrar em contato,
construir os projetos e atividades ficam sob a responsabilidade do parceiro local, no
caso as ONGs que enviam as demandas para a Exchange e eles conectam os(as)
voluntários(as) a estes projetos.
O representante da Exchange do Bem informou que já existem projetos na
Exchange do Bem que têm como objetivo realizar projetos mais longos com os
parceiros e, desta forma, eles conseguem realizar uma construção conjunta, entre
ONG, Exchange e voluntários(as):
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“A ONG local contactou-os para auxiliar com a mão de obra na construção
de uma creche, no caso os voluntários, assim tendo uma viagem de 12 a 15
dias, que mesmo não sendo concluída 100% pelos voluntários, empoderou
a comunidade a terminar de construir. Nesse caso conseguimos
acompanhar o grupo, fazer toda a gestão e ver o impacto” (Representante
do Exchange do Bem, 2020).

As outras organizações relataram que a construção dos projetos ocorre a
partir de um contato com as comunidades locais, para o levantamento das
demandas. Segundo a representante entrevistada, a Amazone-se conheceu um dos
locais de atuação a partir de um guia local que apresentou a comunidade a partir
das necessidades deles e que a partir das conversas informais ocorreu a validação
do que fazia mais sentido na visão da comunidade, sendo a base para a criação da
vivência da empresa.
A Braziliando também, já conhecia a região de atuação, e usa como base as
demandas locais, porém segunda a entrevistada, eles utilizaram a metodologia da
“Árvore dos Sonhos” para o planejamento das ações com a comunidade local, onde
não só ouvem as demandas, mas também constroem juntos:
“Sentamos com a comunidade e fizemos uma árvore dos sonhos, como
colocar em ação, planejar, onde surgiu a questão do turismo que
desencadeou os outros projetos e foi fluindo para os outros locais. [...]
Sentei com os representantes da comunidade e pedi para eles sentarem
internamente, fazendo um diagnóstico, trazendo os desejos” (Representante
da Braziliando, 2020).

A Vivalá tem em cada comunidade um(a) articulador(a) local que será o(a)
responsável por fazer o intermédio das ações, as conversas das demandas, como
também comunicar quando irão ocorrer as expedições e a data das mentorias. A
Vivalá, segundo o representante, tem como objetivo apoiar os empreendimentos
locais. Então todo o planejamento da expedição se baseia em ter um maior número
de comunitários locais como fornecedores, desde a hospedagem, alimentação até
as atividades da programação turística, como guia e outros, tudo para que o dinheiro
seja distribuído da melhor maneira dentro da comunidade.
Na perspectiva atual da Vivalá, os articuladores locais contactam a Vivalá
para realizar as ações de turismo de voluntariado, diferentemente do que ocorria
antes, quando a Vivalá realizava esta apresentação às comunidades locais.
Segundo relato, ocorre inicialmente uma visita a comunidade, e a partir desta
primeira conversa é enviado um questionário para o articulador local:
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“A Vivalá passa um questionário de intenção para o articulador com o
objetivo de entender as expectativas e vontades dos moradores da
comunidade local e avaliam a partir das respostas a possibilidade da
realização da viagem” (Representante da Vivalá, 2020).

Com uma metodologia mais definida de conversa e planejamento, a Raízes
Desenvolvimento Sustentável relatou ter um processo longo de conversas com as
lideranças locais, não somente para levantamento de demandas como também para
a construção dos projetos a partir do diagnóstico para as expedições, na
compreensão da estrutura local e logística para a chegada das turistas voluntárias:
“Fazemos a mobilização com as lideranças até para entender se tem
interesse, entender como é a estrutura local. A partir dessas conversas
organizamos previamente quais os locais de atuação. Tem alguns lugares
que já conhecemos, outros que não, e até pelo custo e distância não tinha
como ir antes para entender a logística, então pedimos fotos para pré
organizar com a liderança, organizar a logística. Tudo isso pensando em
horários, quantas pessoas iam da comunidade, lanche, comunicados”
(Representante da Raízes Desenvolvimento Sustentável, 2020).

Ao observar o projeto da Raízes, nota-se que ele teve uma construção de fora
para dentro, sendo uma parceria entre empresas. O que a Raízes realizou, junto
com as comunidades, foi mapear se estas tinham o interesse em participar e
entender, também, como aquele projeto poderia ser adequado a cada realidade
local, não impondo um projeto, segundo a entrevistada, mas sim construindo junto a
partir de um projeto externo.
E, nesta perspectiva de construção e planejamento existe um outro fator
importante que é o monitoramento e a avaliação das atividades, as quais, conforme
Estima e colaboradoras (2013), é um fator importante para a minimização dos
impactos negativos que estas ações podem ocasionar nas comunidades locais, bem
como a possibilidade de analisar as potencialidades das ações.
Entre as organizações entrevistadas aquelas que informam realizar ações de
avaliação dos impactos das ações são:
-

Raízes Desenvolvimento Sustentável: “Nos workshops passamos para
os(as) comunitários(as) uma lista de presença, nome e telefone, e o
que fazemos é ligar para algumas pessoas para pegar depoimentos,
ver dúvidas, até para criar um termômetro para monitorar o projeto.
temos uma planilha onde colocamos o que elas falam, e vamos
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monitorando para ver a taxa de sucesso. É uma análise mais
qualitativa. Tiramos mais depoimentos”.
-

Braziliando: “Com os viajantes fazíamos uma pesquisa de satisfação e
sempre falamos com o ponto focal da comunidade, mas hoje se eu
fosse fazer uma nova expedição de volunturismo eu aplicaria uma
pesquisa com os comunitários que participaram das comunidades,
como que eles avaliam isso”.

As organizações que dizem não realizar a avaliação dos impactos das ações
de turismo de voluntariado, relataram que estão em processo de aprender e
entender mais sobre:
-

Vivalá: “Não existe uma avaliação formal de impacto, sendo isso um
dos desafios. Porém algumas práticas são realizadas, como por
exemplo mensurar o faturamento da comunidade nos dias de viagem,
na feira dos empreendedores e nos serviços prestados pela
comunidade local. Porém como a Vivalá participa ativamente das
comunidades algumas ações que podem gerar impacto negativo na
comunidade logo são percebidos e podem ser mitigados e corrigidos”.

-

Amazone-se: “Estamos querendo fazer essa avaliação de impacto,
mas ainda precisamos estruturar, porém como sabemos dos possíveis
impactos falamos para os voluntários levarem produtos biodegradáveis
para tomar banho, esse ano estamos pensando em já doar o kit
biodegradável, uma maneira de diminuir o impacto nocivo do turismo”.

-

Exchange do bem: “Esse ano foi feita uma parceria com um Instituto
onde eles propuseram como ponto de urgência as formas de
mensuração do impacto social. Então está dentro do escopo ver
formas de mensurar o impacto, porém o que nos dificulta é não
estarmos nas bases das ações”.

Com estas informações, nota-se a necessidade das organizações em
entender mais sobre como suas ações podem impactar a região, como também
compreender as formas de análise e mitigação dos impactos negativos, pois uma
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parte, após a análise das ações, é a realização das devolutivas paras as
comunidades como também uma transparência para os diferentes atores sociais.
Sobre uma resposta das atividades para as comunidades, a Vivalá e a Raízes
relataram que realizam as devolutivas após cada ação, enquanto a Exchange do
Bem, a Braziliando e a Amazone-se não realizam, porém pretendem fazê-lo.
6

PERSPECTIVA DO TURISMO DE VOLUNTARIADO A PARTIR DA
EXPEDIÇÃO DA VIVALÁ NO LAGO DO ACAJATUBA - AM
Como parte da pesquisa, por meio da observação direta, a pesquisadora

anotou as principais informações que eram passadas pela equipe do Vivalá, bem
como observou as relações existentes a fim de verificar, como a proposta de turismo
de voluntariado da Vivalá é realizada na prática.
A seguir serão relatadas a rotina observada da atividade, com as anotações
de diário de pesquisa as quais trazem os aspectos relacionados às atividades de
voluntariado e as reflexões e considerações decorrentes deles.
6.1

Vivalá: a experiência com turismo de voluntariado
Ao chegar à hospedagem, no primeiro dia de atividades previstas pela Vivalá,

o articulador local e o membro da Vivalá reuniram o grupo para uma explicação mais
detalhada do projeto e das atividades, relatando o histórico de atuações e a missão
da empresa.
Para o representante da Vivalá, o papel do turismo de voluntariado realizado
pela empresa tem como objetivo causar um impacto no curto prazo, por meio da
injeção de capital diretamente aos(às) empreendedores(as), exemplificando
(canoeiros, vans, oficineiros(as)) e também realizar ação de impacto a médio e a
longo prazo que seriam: “Empoderar as pessoas a partir do conhecimento vindo dos
voluntários e a ideia é ter início meio e fim, se a comunidade ver (sic) que eles
conseguem fazer um turismo de base comunitária sozinho (sic), a Vivalá sai da
comunidade”.
Na visão do articulador local, houve uma evolução nestes anos de atuação da
Vivalá, no qual antes eles pensavam em financiar os(as) empreendedores(as) locais
que iriam participar das mentorias, mas ao longo de cada expedição houve um
aprendizado e a construção dos materiais foi realizada em conjunto. Apesar destas
mudanças, para ele ainda existe algo em comum desde a primeira expedição até
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hoje “Os volunturistas fazem essa troca, chegam na comunidade, aprendem muito,
como também a comunidade aprende e é nesse momento que sinto o valor do
volunturismo”.
A motivação da Vivalá, em realizar uma viagem alinhada ao voluntariado, é a
proposta em que o turismo de voluntariado pretende atingir (NASCIMENTO; 2012;
MAKANSE; ALMEIDA, 2014), como também, essa informação se relaciona com a
percepção que os turistas voluntários(as) tiveram da expedição da Vivalá. Segundo
as respostas do questionário formulado a esta pesquisa, 23 dos(as) turistas
voluntários(as) respondentes (53,49%) tiveram como motivação realizar uma
viagem/turismo alinhada ao voluntariado.
Como exemplo das principais motivações citadas pelos(as) voluntários(as)
estão: “A ideia de unir trabalho voluntário com a exploração do lugar, é algo positivo”
(Turista Voluntário(a) 5); “A motivação foi a vontade de fazer uma atividade
voluntária aliado ao turismo em uma região que eu não conhecia” (Turista
Voluntário(a) 10); “Motivação em gostar de ajudar indo além do território conhecido”
(Turista Voluntário(a) 15); “Uma vontade de unir viagem com uma ação relevante,
viajar com um propósito” (Turista Voluntário(a) 19); “Motivado em fazer turismo e
contribuir com o desenvolvimento na região através do voluntariado” (Turista
Voluntário(a) 23).
Já o aspecto de conhecer a Amazônia e sua cultura é outra motivação
encontrada em 17 citações dos(as) turistas voluntários(as) (39,53%), e que se
relaciona com a imagem que a Vivalá passa ao vender suas expedições, ao citar em
seu site “viagens com natureza”; “local incrível" ao se referir aos locais de atuação.
Este fator, de como a Vivalá apresenta as expedições para os(as) turistas
voluntários(as), pode ter gerado um desejo em conhecer a Amazônia como fator
principal, já que no site da Vivalá o foco das apresentações das viagens não são as
ações de voluntariado, mas sim o local que ocorrerá a expedição e a possibilidade,
como eles colocam no site, “troca e o aprendizado com as famílias da região”.
Estas motivações se relacionam com o que foi relatado por outras
organizações entrevistadas nesta pesquisa, como também com a proposta de
turismo de voluntariado apresentada pela Vivalá. O questionamento, aqui, é
entender como essas ações ocorrem e se os(as) turistas voluntários(as) e
comunidade compreendem os possíveis impactos destas ações, como citado pela
representante entrevistada da Raízes Desenvolvimento Sustentável “a questão da
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Amazônia é um chamado forte, até nos questionamos se teremos volunturistas para
locais que não tem grande apelo, como exemplo em periferias de grandes centros”.
Em relação ao tipo de ação de voluntariado, foi observado durante a visita in
loco que este não é o que mais atrai os(as) turistas voluntários(as) para a viagem de
turismo de voluntariado, mas sim a possibilidade de estar perto dos(as)
comunitários(as), conhecer o local e poder contribuir de alguma forma com o
território. Esta percepção da pesquisadora se relaciona com as respostas de 18
(51,43%) dos(as) turistas voluntários(as) respondentes, por meio das quais o destino
foi o que mais chamou a atenção para escolher a expedição de turismo de
voluntariado.
Em relação às atividades turísticas oferecidas pela Vivalá, há dois aspectos
observados: conhecer a biodiversidade local por meio de atividades, como, trilha
dentro da floresta Amazônica, passeio de barco noturno para observar as estrelas e,
também, conhecer a região através da explicação do guia local, e a interação com
os botos.
As outras atividades estão relacionadas a conhecer a cultura local, como a
visita à casa da farinha e a realização da oficina de artesanato, no qual as
comunitárias locais, que ministraram as oficinas, explicaram mais sobre cada uma
destas atividades e como estas ocorrem no cotidiano da comunidade.
As atividades turísticas do roteiro da Vivalá estão organizadas e interligadas
com a proposta de voluntariado, que é vivenciar e conhecer os empreendimentos
dos(as) comunitários(as) locais a partir do olhar e participação da comunidade local.
O representante da Vivalá relatou ao grupo que isso faz parte do impacto que
eles querem gerar no local, que segundo ele, o roteiro da expedição, que eles criam,
se baseia em distribuir a renda de uma forma em que não centralize, as refeições e
nem as atividades, em uma única família ou pessoa.
O representante da Vivalá, também, aproveitou o momento inicial da
expedição para explicar como iria funcionar a mentoria, resgatando um pouco do
histórico de atuação da Vivalá. Este momento de explicação da história do Vivalá e
da comunidade, fez diferença no entendimento do que seria realizado, visto que
poucas

dessas

informações

foram

passadas

antes

para

os(as)

turistas

voluntários(as). Além disso, conhecer o contexto regional e local tem sua
importância quando está se realizando atividades como o voluntariado e o turismo.
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O articulador local da Vivalá também apresentou como funciona o processo
de criação dos temas, e relatou que eles realizam reuniões com a comunidade para
ouvir as demandas. Segundo o articulador esse acompanhamento ocorre após a
expedição, em um momento pela manhã, quando são trazidos alguns temas,
feedbacks e demandas: “Como por exemplo após essa 14ª expedição quero me
reunir com o pessoal do Vivalá, pois vejo algumas pessoas que evoluíram bastante e
tem pessoas que são novas, então precisa ser conversado”.
Este foi um aspecto que foi observado ao realizar as entrevistas com os(as)
comunitários(as) locais ao longo da visita in loco, segundo os(as) entrevistados(as)
da comunidade, a Vivalá constrói e acompanha os projetos em conjunto com a
comunidade:
-

Comunitária 1: “O articulador local reúne e conversa com as pessoas,
chamam (sic) novas pessoas, hoje é pelo whatsapp”.

-

Comunitária 2: “Se leva a demanda e as prioridades antes da mentoria,
reúne em grupo e discute, e tentam trazer isso. E o Vivalá vê também a
prioridade”.

-

Comunitário 5: “Hoje temos um grupo onde vamos se (sic)
comunicando, lembrando das tarefas que temos que fazer pós
mentoria”.

O que foi possível observar ao longo da visita in loco é que apesar de ocorrer
um levantamento de demandas por parte da Vivalá, as mentorias continuam a ser
realizadas com temas fixos, devendo ser observado o quanto que a empresa
modifica o planejamento em razão das opiniões e necessidades locais, melhor
discutido no tópico a seguir.
6.2

Voluntariado: mentorias com empreendedores(as) locais
6.2.1 Pré-mentoria
No primeiro dia da expedição, após a integração inicial, os(as) turistas

voluntários(as) foram de barco até a Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, conhecida como Vila de Acajatuba para o momento denominado como
“pré-mentoria”.
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A pré-mentoria foi realizada em uma área social da comunidade (Fotografia 4)
e teve como objetivo reunir o grupo de turistas voluntários(as), já que estes estavam
divididos em dois grupos, como também apresentar o local onde iria ocorrer a
atividade de voluntariado e explicar as atividades a serem realizadas pelos(as)
turistas voluntários(as) no dia seguinte.
Fotografia 4 - Pré-Mentoria com os(as) turistas voluntários(as)

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

A pré-mentoria foi o momento em que os responsáveis da Vivalá repassaram
com os(as) turistas voluntários(as) quais as ações que iriam ocorrer, quais as etapas
e a explicação mais detalhada do tema, quantas pessoas viriam para o dia da
mentoria, além de responder às dúvidas que surgissem.
Foi identificado, por meio das perguntas e da observação direta, que os(as)
turistas voluntários(as) estavam com muitas dúvidas sobre quem seriam os(as)
empreendedores(as) que estariam ali no dia da mentoria, seu histórico. Informações
que não foram compartilhadas anteriormente, visto que, segundo a fala do
responsável

da

Vivalá,

eles

tinham

uma

estimativa

dos(as)

possíveis

comunitários(as) que iriam, mas que só saberiam no dia da mentoria, com mais
exatidão, quem iria participar.
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Na perspectiva dos(as) turistas voluntários(as) este compartilhamento de
informações é um ponto a ser melhorado pela Vivalá, como citado por eles(as)
durante um processo de feedback final na expedição.
Pensando na proposta relatada pela Vivalá, em levar conhecimento para o
crescimento dos negócios da região e acerca do planejamento das ações de turismo
de voluntariado, é necessário que as pessoas que vão realizar as ações tenham o
maior número de informações sobre a localidade, sobre os(as) comunitários(as) e as
realidades locais, pois isso faz parte do processo de planejamento para que o
impacto positivo da ação ocorra. Pois desta forma todos se sentem pertencentes em
relação a ação, tanto a comunidade ao participar do planejamento, como os(as)
voluntários(as) por estar em apoio das ações.
Um outro aspecto observado é que no momento da pré-mentoria estava muito
calor. Era notório que os(as) voluntários(as) não estavam muito atentos(as) à
explicação, já que este processo durou mais de duas horas, corroborando para a
ideia de que o processo de pré-mentoria poderia ter acontecido antes da viagem.
Assim, este espaço de tempo poderia ser utilizado para um processo de escuta com
os(as) turistas voluntários(as) repassando novas informações e compartilhamento de
ideias, situação que não ocorreu durante a pré-mentoria da expedição.
Após a finalização do momento de pré-mentoria os(as) turistas voluntários(as)
que estavam na mesma equipe que a pesquisadora foram realizar a atividade de
interação com os botos e depois foram ver o pôr do sol em um dos
empreendimentos locais chamado “Posto do Shell” local onde servem refeições e
pôde-se entrar no rio. O dia terminou com o jantar no hotel e os preparativos para o
dia da mentoria.
6.2.2 Mentoria
Observar o processo de mentoria foi importante para compreender como as
atividades ocorrem e, principalmente, entender as etapas que a Vivalá diz realizar,
que são: Diagnóstico; Passagem do Material e Co-criação do plano de ação,
informação esta que estava no material enviado aos(as) turistas voluntários(as).
No dia da mentoria, os(as) turistas voluntários(as) chegaram antes para a
preparação do local e para realizar a recepção dos(as) empreendedores(as) locais
que participaram da mentoria. Na pré-mentoria a equipe da Vivalá informou que era
muito

importante

esse

primeiro

momento,

pois

muitos(as)

dos(as)
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empreendedores(as) locais estavam lá em sua primeira mentoria, desta forma o
acolhimento era parte do processo (Fotografia 5).
Fotografia 5 - Turistas Voluntários(as) e empreendedores(as)

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

Apesar de saber que este processo de recepção é de responsabilidade da
Vivalá, por ser a promotora da ação no local, a participação dos(as) comunitários(as)
no planejamento e condução deste primeiro momento talvez tenha um papel
essencial, visto que foi observado que na medida que os(as) empreendedores(as)
chegavam, eles(as) ficavam afastados, e muitos dos(as) turistas voluntários(as)
relataram estar com vergonha ou mesmo não saber como fazer esse acolhimento.
Segundo um relato pessoal de uma turista voluntária com a pesquisadora, ela
comentou que só após a pesquisadora ter chegado e começado, a conversar com
alguns comunitários(as), foi que ela se sentiu à vontade para fazer o mesmo, pois
antes eles não sabiam muito bem o que fazer. Desta maneira incluir a comunidade
no processo pode ser uma forma deles se sentirem mais pertencentes a ação, já
que parte dos(as) empreendedores(as) locais também não são moradores(as) ali da
comunidade, mas sim do entorno.
Durante esse momento, os(as) empreendedores(as) que iam chegando se
inscreviam e aguardavam o início das atividades. A expectativa era de ter 35
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empreendedores(as) e ao final participaram 22, ficando dois(duas) turistas
voluntários(as) para cada empreendedor(a) e algumas dessas duplas ficaram com
dois empreendedores(as) que tinham temas parecidos.
No início da mentoria foi distribuída uma ficha de diagnóstico a ser preenchida
junto com os(as) empreendedores(as) e uma apostila que, após finalizada a
mentoria, foi entregue aos(às) empreendedores(as) para que eles(as) possam rever
e compartilhar com outras pessoas.
O tema da 10ª mentoria foi Mídias digitais, pois segundo a Vivalá, o objetivo
era fazer um levantamento de quais plataformas eles(as) teriam conhecimento e já
utilizavam e além de fazer com que o(a) empreendedor(a) entendesse seu público
alvo e elaborasse um plano de ação.
No primeiro momento do dia, as duplas de turistas voluntários(as) se uniram
aos(às) empreendedores(as) e começaram a conhecer melhor sobre o momento
atual do empreendimento, seu histórico e pensar sobre o tema de mídias digitais,
criando estratégias que coubessem na realidade de cada morador(a) local
(Fotografia 6).
Fotografia 6 - Momento da mentoria

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

Em relação aos temas da mentoria, especificamente o tema “mídias digitais”,
é contraditório e parece não ter tido um planejamento ou não ter sido uma demanda
local, pois o sinal de internet na comunidade é ruim e são poucas pessoas que
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conseguem ter acesso ao sinal diariamente. Ao mesmo tempo, os(as) turistas
voluntários(as) relataram durante o momento de feedback que não ter acesso à
internet no momento da mentoria, dificultou a criação das plataformas juntamente
com os(as) empreendedores(as), apesar de alguns terem conseguido atingir esse
objetivo. Esse aspecto, também, foi relatado durante a mentoria por alguns
empreendedores(as) que disseram não ter tido conhecimento antes sobre qual seria
o tema da mentoria.
A ideia inicial da pesquisadora era realizar após a expedição um
acompanhamento das redes sociais que foram criadas durante a mentoria para
entender se os(as) empreendedores(as) continuaram utilizando as dicas após as
mentorias, porém logo após a visita in loco desta pesquisa ocorreu o fechamento
das atividades turísticas pelo fator da pandemia do Covid-19, impossibilitando
realizar este monitoramento.
Outro

fator

é

que,

durante

a

mentoria,

conversando

com

os(as)

empreendedores(as), eles comentaram que muitos que estavam participando da 10ª
mentoria estavam lá pela primeira vez, ou não tinham participado de todas, então
pareceu não haver uma ordem exata da metodologia, o que pode vir a dificultar o
alcance do objetivo principal que a Vivalá afirma ter.
Este aspecto se relaciona com o que o articulador local trouxe em sua fala, ao
dizer que atualmente a procura para participar das mentorias está grande, vindo
pessoas de diversas localidades do entorno do Lago do Acajatuba, e com isso
muitas dessas pessoas não participaram da conversa inicial que ele faz, como
também estão em estágios de empreendimentos diferentes comparado aos que
participam desde o começo, sendo este um desafio da Vivalá.
Dos(as) cinco comunitários(as) entrevistados(as), três afirmaram participar
das mentorias desde que o projeto começou (Comunitária 2; Comunitário 3;
Comunitário 5), sendo que para eles(as) isso significa que o empreendimento
deles(as) esteve representado no dia da mentoria, e não que eles(as) tenham
participado como o(a) representante sempre. O Comunitário 5 acrescentou: "Desde
o início participamos, se empenhamos (sic) muito, muitas vezes não conseguimos
realizar o plano de ação proposto, mas tentamos seguir”.
A Comunitária 1 disse que sua primeira participação foi em janeiro de 2020,
pois nos outros anos ela ficou responsável pela pousada da família. Com a abertura
de seu empreendimento ela está participando mais ativamente. A Comunitária 2
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disse que ficou sabendo do projeto da Vivalá por meio do articulador local e que,
desde o começo, se envolveu na divulgação e na coleta de assinaturas para saber
quem gostaria de participar.
O que se percebe nas falas dos(as) comunitários entrevistados(as) é que de
início foi difícil fazer com que a comunidade participasse do projeto. O Comunitário 3
relata que, no começo, a comunidade ficava muito desconfiada “Será mesmo se vai
dar certo, mas quando eles vêem que o negócio está andando aí vai (sic) chegando
pessoas de todos os lados. E na primeira mentoria as pessoas chegam e ficam mais
quietas, mas depois vão se juntando e falando mais, interagindo”.
A Comunitária 4 começou a participar a partir da quarta mentoria, nas
primeiras ela não participou, pois não acreditava na proposta, quem participava era
seu marido, foi somente na quarta mentoria que uma voluntária a cativou:
“Como estamos dentro de uma reserva vem muitos cursos para a região, só
que era só o curso, vinham e iam embora e não gerava renda. De início eu
achava que ia ser igual. Mas não, o Vivalá me mostrou que posso caminhar
com as minhas pernas sem esperar dos outros, eu posso ir atrás dos
cursos, posso ir até os meus clientes [...] Essa voluntária voltou após a
mentoria e foi quando começamos a pensar mais no empreendimento e veio
a minha ideia de começar a oferecer oficinas” (Comunitária, Entrevistada 4,
2020).

A relação entre turistas voluntários(as) e comunidade, relatado pela
entrevistada, foi importante de se observar durante o processo de mentoria, visto
que segundo a entrevista realizada com o representante da Vivalá antes da viagem,
um ponto que eles colocam para os(as) turistas voluntários(as) é de não se fazer
promessas durante as mentorias, para que não gerem expectativas nos(as)
comunitários(as).
Desta maneira, a relação observada entre os(as) turistas voluntários(as) com
os(as) comunitários(as) durante as mentorias, pode-se levantar pontos a se
averiguar com mais profundidade, tais como a forma como são conduzidas as
conversas, pois pode ocorrer um conflito, principalmente pelo não conhecimento
prévio do tema e preparação dos(as) voluntários(as) em facilitar processos.
Outro aspecto são as apostilas a serem preenchidas durante a mentoria, a
primeira etapa é o diagnóstico no qual os(as) turistas voluntários(as) tem como
objetivo realizar uma conversa com o(a) empreendedor(a) local para conhecer mais
de perto a história de seu empreendimento.
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O que foi observado é que o processo de diagnóstico e passagem de
materiais (no caso a apostila de mídias digitais) ocorreu em um mesmo momento do
dia, com a duração aproximada de 2h e meia, com pouco tempo para realizar cada
etapa.
As perguntas presentes na ficha de diagnóstico, enviada pela Vivalá, tinham
como foco conhecer o empreendimento, mais do que a história da pessoa que
estava ali, apesar de saber que a mentoria tem esse objetivo, entender os aspectos
da realidade do(a) comunitário(a) é fundamental quando pensa em uma construção
conjunta, que é o que a Vivalá afirma realizar.
Pelo tempo disponibilizado e as perguntas presentes tanto no diagnóstico
como na apostila, faz parecer que o objetivo da ação não são as trocas, mas sim o
preenchimento dos materiais como principal propósito, porém é fundamental que na
construção de ações em conjunto, como o caso das mentorias, que ocorra uma
troca entre as pessoas presentes, para que todos possam, de fato, entender como
vai acontecer a construção conjunta, para que não fique apenas em aspectos
pontuais.
A apostila do módulo mídias digitais é um material referente ao tema da
mentoria, no caso desta expedição a apostila trazia perguntas referentes ao perfil do
cliente do empreendimento; ferramentas digitais que eles conhecem; planejamento
de postagens; criação de “personas”. Alguns turistas voluntários(as) relataram que
acharam o conteúdo da apostila complexo para o entendimento dos(as)
comunitários(as).
Apesar de não ter observado diretamente todas as duplas e o preenchimento
das apostilas por estes(as), o que foi possível observar é que muitos(as) dos(as)
turistas voluntários(as) não seguiram exatamente o que estava sendo proposto,
segundo relatado por eles(as) isso ocorreu pois observaram que alguns não tinham
celular ou internet, como também por entender que a abordagem deveria ser
diferente, em conhecer mais as pessoas do que preencher a apostila.
Este é um aspecto importante a ser observado, pois esses fatos se refletem
nas expectativas e opiniões dos(as) turistas voluntários(as) em relação às ações que
foram realizadas, como também pode vir a afetar o impacto que a Vivalá realiza na
comunidade local.
Após a etapa do diagnóstico e passagem dos materiais, ocorreu o momento
chamado "Feirinha dos empreendedores”, em que os(as) empreendedores(as)
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puderam expor seus produtos (Fotografia 7) para os(as) turistas voluntários(as)
(Fotografia 8).
Fotografia 7 - Produtos de uma das empreendedoras locais

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020
Fotografia 8 - Momento da “Feirinha dos empreendedores”

Fonte: Foto retirada por um dos turistas voluntários, 2020
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Segundo a Vivalá este é um momento no qual os(as) turistas voluntários(as)
podem conhecer de perto os produtos que a comunidade produz e é uma forma de
contribuir com a geração de renda na região e estimular os(as) empreendedores(as)
na continuidade dos trabalhos e na divulgação dos produtos da região. Segundo
relatos, os(as) turistas voluntários(as) viram esse momento como ponto positivo já
que foi possível adquirir produtos direto das comunidades, mas também como
continuidade da mentoria, com a possibilidade de dar dicas para os(as)
empreendedores(as) sobre como eles(as) podem dispor os produtos e vender
melhor.
Após a “Feirinha dos empreendedores” e o almoço, iniciou um segundo
momento da mentoria, com duração de 4h, na qual as duplas se reuniram
novamente com os(as) empreendedores(as) e começaram a criar o plano de ação
(Fotografia 9), que são as tarefas a serem realizadas após a mentoria, dicas para
auxiliar nos projetos e nos trabalhos, como também é um registro para o
acompanhamento da Vivalá.
Fotografia 9 - Plano de ação dos empreendimentos

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

A finalização da mentoria ocorre em uma roda para a entrega dos certificados
aos(as) empreendedores(as) locais, um momento em que os(as) empreendedores
puderam passar suas percepções do dia, como também, foi um momento deles(as)
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agradeceram a Vivalá e aos envolvidos(as), o que demonstrou essa relação entre a
empresa e a comunidade a partir dos depoimentos de cada um.
6.2.3 Pós-mentoria
Foi possível observar que as mentorias têm um potencial de impacto positivo,
como exemplos os empreendedores(as) que relatam terem passado por mudanças
positivas em seus trabalhos a partir da atuação do Vivalá, e isso ficou bem marcado
e registrado no momento da entrega dos certificados.
A partir dessas observações e coleta de informações nota-se que a Vivalá
vem realizando um trabalho contínuo na região e que a comunidade local vê
potencial nas ações, porém ao se refletir sobre os impactos negativos, às empresas
que atuam com turismo de voluntariado devem não coletar somente as percepções
das comunidades, mas também criar mecanismos de monitorar os impactos tanto
sociais como ambientais, para entender, de fato, como maximizar o que já está
sendo feito e é positivo, mas principalmente mitigar os impactos negativos.
Como foi possível observar a partir das entrevistas com as organizações que
atuam com turismo de voluntariado na Amazônia, a maioria sabe da importância em
se analisar e monitorar os impactos, porém as empresas ainda têm dificuldades na
concretização disso.
Uma das formas de se mapear esses impactos é entender como os(as)
turistas voluntários(as) percebem as práticas de turismo de voluntariado realizadas
por eles(as), pois como citado por Sin (2009) e Freidus (2016), o processo de
voluntariado realizado dentro do turismo de voluntariado deve estar alinhado às
necessidades e planejamento da comunidade, uma construção de dentro para fora,
mas quando realizam-se atividades como as mentorias, pode-se gerar uma
percepção naqueles(as) que realizam, no caso aqui os(as) turistas voluntários(as),
de que eles(as) detêm as informações, e estão ali para desenvolver a região de
alguma forma. Não se trata mais da velha abordagem extensionista, de levar
conhecimentos mas sim, o foco deveria estar na troca entre saberes distintos.
Entendendo que uma das propostas da Vivalá é a de que o turismo de
voluntariado seria uma forma de melhorar a condição de vida da população local da
região, foi perguntado aos(as) turistas voluntários(as) como eles(as) veem suas
ações atingindo o objetivo da Vivalá, pergunta esta que teve como propósito mapear
a percepção dos(as) turistas voluntários(as) sobre essa questão.
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Dentre as 35 citações encontradas, 26 (74,28%), trouxeram em algum ponto
do seu discurso a ideia de melhoria por meio do “Desenvolvimento da comunidade
através do acesso à informação e as trocas realizadas na mentoria” ou “Através do
incentivo ao empreendedorismo e ao crescimento dos negócios locais para geração
de renda na comunidade”.
Apesar do sentido central dos discursos terem a mesma visão de
desenvolvimento da comunidade através do conhecimento, algumas falas se
destacam, como exemplo “Desenvolver a comunidade, através do aprendizado que
até então eram distantes” (Turista Voluntário(a) 1); “Crescimento e desenvolvimento
dos locais” (Turista Voluntário(a) 9); “Podemos ser um despertar de informação que
para a comunidade não é de fácil acesso ou entendimento” (Turista Voluntário(a)
19); “De uma forma pudemos contribuir com algum conhecimento para que eles
juntos sejam mais fortes” (Turista Voluntário(a) 30).
Estas falas demonstram que os(as) turistas voluntários(as), apesar de terem
uma boa vontade em realizar as atividades, ainda têm uma visão das comunidades
ribeirinhas como um local sem conhecimento, o que traz a discussão sobre o
imaginário que algumas pessoas têm em relação a Amazônia e as comunidades
locais (BUENO, 2002; COELHO, 2021, e PEREIRA et al, 2012).
Desta forma as empresas e agências devem estar atentas a estes aspectos
para que possam usar do turismo de voluntariado como uma forma de desmistificar,
tirar essa visão que as pessoas têm, como relatado na pesquisa de Manfredo
(2017), na qual as próprias empresas de turismo podem estar corroborando para
esta imagem e percepção que os(as) turistas voluntários(as) têm sobre
comunitários(as).
Mas em contrapartida, na citação de 5 turistas voluntários(as) (14,29%), se
enquadraram no discurso “não consigo enxergar de imediato um real impacto da
atividade”, que trouxeram em suas falas: “Na questão social não é possível ver de
imediato” (Turista Voluntário(a) 15); “Não consigo mensurar o impacto da atividade
pois o que fizemos depende 100% da população local para a implementação”
(Turista Voluntário(a) 16); “Minha ação pessoal foi pequena, talvez poderiam ser de
mais dias, entendo que no todo do projeto que é contínuo era muito importante para
qualificar a comunidade” (Turista Voluntário(a) 26); “Acredito ter dado apenas uma
motivação ao meu grupo a continuar e desenvolver seus negócios” (Turista
Voluntário(a) 31); “Vejo que todos aprenderam bastante, mas o acesso a internet
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para o tema que estávamos tratando era fundamental, então, acredito que
poderíamos ter impactado um pouco mais” (Turista Voluntário(a) 35).
Após o final da mentoria os(as) turistas voluntários(as) voltaram para a
pousada para um momento de feedbacks, o qual durou duas horas e foram
levantados 18 pontos a melhorar e 8 aspectos positivos/potencialidades, entre estes
estavam aspectos sobre o tempo da mentoria; a origem das demandas; relação
tema e conhecimento prévio, entre outros já citados.
Entre os pontos citados pelos(as) turistas voluntários(as), a falta de
informações sobre a comunidade dificultou a mentoria, para entenderem se eles(as)
sabiam ler ou não, quais as dificuldades individuais dos(as) comunitários(as), como
também eles(as) citaram a falta de um histórico de atuação das mentorias passadas
e relataram que poderiam ter contribuído mais se soubessem o que propor.
Segundo a explicação do representante da Vivalá, antes eles apresentavam
essas informações, porém os(as) voluntários(as) reclamavam, pois o material ficava
extenso.
Outro aspecto relatado pelos(as) turistas voluntários(as) é que, por não terem
relação com o tema e com as necessidades dos empreendimentos, a contribuição
não foi significativa. Segundo a explicação do representante da Vivalá, é realizado
dessa maneira para que saiam de suas “zonas de conforto”.
A fase de feedbacks, apesar de ter durado três horas, com as pessoas
dispersas, se torna importante, pois o representante da Vivalá respondeu às
perguntas e anotou as considerações, como também, conseguiu explicar o que é o
voluntariado, algo que parecia não estar muito bem entendido pelos(as) turistas
voluntários(as).
Este foi, também, um momento de falar mais sobre as ações e os motivos de
serem realizadas de tais maneiras, porém alguns pontos mesmo que explicados se
tornam pontos de contradições e desafios, o que pode ser indicativo de diferenças
de entendimentos sobre o que é ou o que pode ser voluntariado, turismo de
voluntariado, bem como os próprios desafios da atividade ainda a serem
enfrentados, em suas contradições e especificidades.
Estes aspectos se inter-relacionam com os diferentes momentos da mentoria
e com as ações de turismo de voluntariado, por isso faz-se necessário discutir nesta
pesquisa sobre o planejamento das ações e como isso é percebido pelos diferentes
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atores sociais e como estes(as) observam os impactos das ações, melhor relatados
no capítulo a seguir.
6.3

O turismo da expedição da Vivalá
Uma das partes essenciais das expedições de turismo de voluntariado é a

possibilidade do(a) turista voluntário(a) conhecer o local onde ele(a) está realizando
as ações de impacto social. No caso da expedição da Vivalá, o(a) turista
voluntário(a) compra um pacote no qual já está estipulado quais as atividades e
locais que irá conhecer da região.
Como citado anteriormente, as atividades se dividiram em conhecer a
biodiversidade local e a cultura da região, aspectos estes que não estão separados,
mas sim interligados. A Vivalá conseguiu construir um roteiro que possibilitou
vivenciar estes dois aspectos em todas as atividades, e o ponto principal para atingir
este objetivo foi sempre ter à frente das atividades os(as) comunitários(as) locais.
No terceiro dia da expedição, após a mentoria, este se iniciou com a ida de
barco para ver o nascer do sol, volta para o café da manhã e ida para a “trilha na
selva amazônica”, no qual o articulador local conduziu o grupo até uma trilha e foi
explicando mais sobre a floresta e a biodiversidade local.
O dia continuou com a oficina de artesanato e visita a casa da farinha,
momentos estes que os(as) turistas voluntários(as) gostaram muito, pois eles
conseguiram ver de perto como são produzidos alguns produtos nas comunidades e
comentaram que vão valorizá-los mais agora que sabem todos os processos que
existem por trás da sua produção, tal como a farinha de tapioca (Fotografia 10), o
açaí e os diversos artesanatos locais (Fotografia 11).
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Fotografia 10 - Turistas Voluntários(as) participando da oficina na casa da farinha

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

Fotografia 11 - Sementes utilizadas na oficina de artesanato

Fonte: Foto retirada por Flávia Lenci, 2020

As atividades da expedição encerraram com um festejo organizado pela
Vivalá e comunitários(as) no qual uma banda local tocou, teve oficina de carimbó e
fizeram uma festa de carnaval com várias pessoas da comunidade e do entorno
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participando. Foi um momento de bastante descontração e que possibilitou uma
maior interação entre a comunidade e os(as) turistas voluntários(as), o que trouxe de
reflexão para alguns de que esse momento deveria ter ocorrido antes da mentoria, já
que assim eles(as) poderiam estar mais próximos dos(as) comunitários(as) para
realizar as trocas durante a mentoria.
6.4

Potencialidades, desafios e contradições nas atividades de turismo de
voluntariado da Vivalá
Após a visita in loco, a partir da coleta das observações, junto com as

reflexões da triangulação das entrevistas realizadas com a comunidade local,
empresas e os questionários, alguns tópicos das ações do turismo de voluntariado
se destacaram ao necessitar de uma maior discussão. Alguns deles por
evidenciarem as potencialidades e outros pela existência de contradições
observadas a partir dos diferentes discursos e relatos dos atores sociais.
6.4.1 Planejamento das ações
Durante a apresentação de chegada, o representante da Vivalá mencionou
que a organização utiliza o Turismo de Base Comunitária (TBC) nas suas
expedições de turismo de voluntariado o qual, até aquele momento, tanto os
materiais quanto o site, não tratavam sobre.
Observando as atividades durante a expedição, pode-se perceber que o
roteiro da Vivalá tenta fazer uma rotação, distribuindo a renda para diferentes atores
sociais na comunidade, não centralizando as refeições e tampouco as atividades em
uma única família ou pessoa.
O que deve ser observado, como colocado por Irving (2009), é que o TBC
não tem só como característica a distribuição de renda local, mas também a
participação da comunidade como um todo nas etapas de planejamento,
implementação e avaliação das atividades, os atores externos se tornam apoiadores
e parceiros do processo.
Por meio das entrevistas, não foi possível identificar se a Vivalá, ou a
comunidade, realizam o TBC, sendo este um aspecto que não foi questionado por
esta pesquisa. Porém outro fator a ser considerado é se a comunidade entende o
que é o TBC, ou mesmo, se conhecem outros modos de se fazer turismo, para que
esta decisão não seja da empresa com a comunidade, mas no sentido contrário, a
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comunidade decidindo entre si quais as atividades que ela quer que sejam
realizadas ou que não ocorram.
Nesta perspectiva, deve-se atentar se a comunidade receptora das ações
entende o que é o turismo de voluntariado e quais as suas finalidades e objetivos
por parte da Vivalá. Quando questionado, o articulador local relatou que "Têm
linguagens que muitas vezes as pessoas não sabem o que significam, como por
exemplo mentoria, volunturismo, e eu tento sempre explicar, falar, tenho esse
cuidado para aqueles que já estão como também para os novos que estão
entrando”.
Estes questionamentos se fazem relevantes já que, segundo TIES (2012)
que discutem os desafios e contradições do turismo de voluntariado, citam que
existem projetos que visam uma demanda externa à comunidade, como forma de
venda de pacotes, no qual as comunidades se tornam apenas parte de um negócio.
Desta forma, como colocam Moraes e colaboradoras (2018), as comunidades
precisam compreender que não devem ficar dependentes dos atores externos, mas
sim ser parte do planejamento das ações turísticas.
Na perspectiva trazida pelas autoras, da dependência da comunidade com
alguma empresa ou ação, durante a entrevista realizada, o representante da Vivalá
informou que seus projetos são de longo prazo, com um “início meio e fim”, para
eles a ideia é que ao final dos módulos programados para a mentoria, o(a)
empreendedor(a) esteja apto(a) a gerenciar seu próprio negócio.
O que pode-se observar na visita é que as mentorias não trazem temas que
têm origem nas demandas da comunidade, mas sim temas já estabelecidos, o que
gera um questionamento de uma possível contradição se de fato ocorre um
acompanhamento dos empreendimentos para que eles atinjam esse estágio de
finalização, ou se o apoio da Vivalá está focado nos aspectos pontuais de um
empreendimento a partir dos temas das mentorias.
Na perspectiva dos(as) comunitários(as) entrevistados(as), a Vivalá tem um
papel fundamental para a continuidade das ações, a Comunitária 1 relatou que a
Vivalá auxilia financeiramente com as expedições nos meses em que existe uma
baixa da atividade turística e sem a Vivalá, para que eles se sustentem
financeiramente será necessário uma maior divulgação do turismo na região. A
Comunitária 2 diz que ela não depende da Vivalá pois está dentro do roteiro de

114

outras agências, mas observa que para outros empreendimentos isto ainda não é
uma realidade.
O articulador local concorda com as percepções oriundas das entrevistas,
para ele a comunidade precisa de mais tempo de apoio da Vivalá:
“A engrenagem principal não está girando ainda. A Vivalá saindo seria um
pouco mais difícil, pois a engrenagem principal é o turismo, e mesmo que os
empreendedores estejam com seus produtos feitos, se não tiver retorno elas
vão abandonar. E o Vivalá hoje que faz girar, trazendo renda para diversas
pessoas da comunidade, canoeira, artesanato, feirinha, os hotéis [...] Para
gerar a independência precisa que algumas rodas girem e a principal é
trazer mais turistas e fortalecer o turismo” (Entrevistado da Comunidade,
Articulador local, 2020).

Na percepção do articulador local, a comunidade enxerga a atuação da Vivalá
como um aspecto muito positivo a ser mantido, vendo valor no trabalho que a Vivalá
faz, mas propõe um ponto de reflexão, visto que para ele todos(as) da região
deveriam estar sendo contemplados(as)
“São mais de 3 mil pessoas na região, e hoje eu vejo, daqueles que fazem
parte, vejo um comportamento bem legal de entendimento sobre a mentoria,
sobre seus empreendimentos [...] Era para todo mundo participar, tem muito
potencial, pois ainda não vão, não querem, então não consigo falar por eles,
se eles não se identificam. E os que participam escuto muito as pessoas
falando que mudou muito a forma de ver e pensar para melhor e que eles
não conseguem se ver sem o Vivalá” (Entrevistado da Comunidade,
Articulador local, 2020).

Na perspectiva que todos possam ser contemplados, em uma visão de
turismo de voluntariado, é necessário primeiramente se investigar quais são as
percepções da comunidade local sobre os benefícios e desafios destas ações, e
buscar compreender que o turismo de voluntariado não deve ser pensado como
única solução das questões de uma localidade (LUPOLI, 2013), outros atores sociais
devem estar envolvidos, como sugerido pela comunidade nos tópicos a seguir. A
questão das parcerias entre atores sociais envolvidos, sejam da comunidade, sejam
mediadores(as) ou turistas, também leva tempo para se consolidar, aprender e
funcionar, o que nem sempre é considerado ou possível de se esperar, investir ou
acreditar nos possíveis desdobramentos e aprendizados mútuos, com os ajustes
sendo realizados ao longo de todo o processo.
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6.4.2 Potencialidade do turismo de voluntariado no Lago do Acajatuba
A literatura encontrada sobre o turismo de voluntariado aponta possíveis
benefícios e potencialidades das atividades, a depender da forma que são
realizadas, como também o tipo de atividade voluntária que está se realizando. O
guia produzido pela TIES (2012) traz algumas diretrizes para avaliar os impactos e a
eficácia dos projetos e ações do turismo de voluntariado, dentre os principais pontos
a serem avaliados estão: sustentabilidade; monitoramento da eficácia; transparência
das atividades; monitoramento dos impactos.
Durante a conversa com os(as) comunitários(as), foi perguntado a eles(as) se
observam uma melhora nos empreendimentos ou mesmo na comunidade após as
ações de turismo de voluntariado. Os(as) comunitários entrevistados(as) têm uma
percepção positiva em relação às ações, segundo a Comunitária 2 “O Vivalá
melhorou muito para a gente aqui, pois eles não só fazem a mentoria, mas eles
compram os produtos, abrem porta para a gente vender [...] Vejo a Vivalá como um
grande parceiro que descobriu o talento das pessoas. Ajuda a realizar sonhos”.
Dentre

os

aspectos

citados

como

melhorias/benefícios

pelos(as)

respondentes foi possível dividir em tópicos como mostrado a seguir:
-

Maior movimentação de turistas: “Vi um aumento de mais turistas”
(Comunitário 3).

-

Abertura de novos empreendimentos: “Todos que querem participar tem
oportunidade [...] Como vocês não cobram nada, é bom, mas a gente às
vezes fica meio atrapalhado, pois não sabe muita coisa e vocês vem e
ajudam” (Comunitário 3); “A (nome da comunitária) já fazia doce, mas não
ganhava, hoje ela já tem seu empreendimento; A (nome da comunitária) que
faz medicina, era uma coisa que ela já fazia, mas que não ganhava, hoje ela
oferece o chá para ser comprado” (Comunitária 4).

-

Divulgação da região: “Pois a novela é passageira então com a Vivalá eles
começaram a dar as mentorias e divulgar ainda mais a região, gerando
renda” (Comunitária 1).
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-

Geração de renda: “Movimenta a cadeia gerando emprego. A Vivalá é a única
que dá trabalho para todos, faz um rodízio de pessoas para trabalhar, os
canoeiros, serviços gerais, guias, cozinheiros, hospedagem” (Comunitária 2).

-

Impacto positivo na questão intrapessoal: “Vejo uma ajuda no Vivalá de
acreditar nas pessoas e incentivar para que as pessoas da comunidade
corram atrás do que elas querem, eles ajudam a abrir a mente” (Comunitária
1).

-

Impacto positivo na questão interpessoal: “As mentorias são muito boa (sic),
pois a gente tem vergonha para falar e eles colocam a gente para apresentar
e quebra o gelo, e ajuda” (Comunitária 1); “A gente tinha aquela visão que o
turismo era o principal, e quem vinha comprava se quisesse. E eles
mostraram que temos que trabalhar bem com o cliente, mostrar nosso
trabalho, como produzimos” (Comunitária 4).

-

Aprendizado: “Ajudam a ensinar coisas, então hoje conseguimos fazer toda a
documentação da pousada se (sic) tornando a primeira pousada legalizada”
(Comunitária 1); “Gosto que o pessoal da Vivalá venha, pois traz novos
conhecimentos, principalmente para aqueles que estão com começo de
projetos, que consegue (sic) orientar” (Comunitária 3); “Antes a gente não
entendia o que meu filho falava, falava bem baixinho, era tímido, hoje após as
mentorias ele consegue se comunicar muito melhor” (Comunitária 4).

-

Melhora na gestão dos empreendimentos: “Eu trabalhava só com sabonetes,
e quando eles começaram a vir me mostraram meu potencial, como posso ser
melhor nos (sic) meus produtos, como vender, como crescer, financeiro, como
meu empreendimento ir (sic) para frente. Eles foram muito bons” (Comunitária
4); “O legal é que eles mostram a melhor forma de trabalhar, vocês têm outro
olhar e visão por estar (sic) em outro local e muitas vezes nós não tínhamos
pensado naquilo, vai abrindo a mente” (Comunitário 5).

-

Valorização da região pelos(as) moradores(as): “Antes eu comprava os
extratos, hoje eu que faço. Eu comprava de fora os óleos, hoje eu compro
daqui e agora vou começar a fazer também. Comecei a dar valor para as
coisas que eu tinha aqui, e não percebia o valor” (Comunitária 4).
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-

Parcerias: “O Vivalá tem sido um parceiro não só na mentoria, mas em todo o
resto” (Comunitário 5).
Percebe-se que os(as) comunitários(as) veem diversos impactos positivos

das ações no seu cotidiano, conectados com a lógica de empreendedorismo que as
mentorias da Vivalá levam para a região, como também impactos positivos nos
aspectos de relações interpessoais, a forma de conseguir melhorar a comunicação,
e a valorização da região e dos potenciais de cada comunitário(a).
Na percepção do articulador local existem dois benefícios principais que estão
interligados, a valorização da região e a valorização das habilidades de cada um(a):
“Conseguimos fazer com que as pessoas da região valorizassem seu modo
de vida, mudar as atitudes de desunião para união, valorizar sua terra. Veio
tudo isso pelas mentorias [...] aqueles que não estavam diretamente ligados
ao turismo se sentiam perdidos, e quando chegamos com o projeto,
convidando as pessoas, mostramos que eles tinham seus negócios, mas
ainda não viam” (Entrevistado da Comunidade, Articulador local, 2020).

Dentre os benefícios citados pelos(as) comunitários o ponto “geração de
renda” foi mencionado também pelos autores Brightsmitha e colaboradores(as)
(2008) e Benson e Henderson (2011), ao relatarem que o turismo de voluntariado
pode ser uma porta para novas alternativas de renda dentro de uma comunidade.
Benson e Henderson (2011) também citam como um dos benefícios a
capacitação e o desenvolvimento da comunidade e consequentemente, uma maior
participação social. Na fala dos(as) comunitários(as), este benefício aparece de
forma não conectada, ao citarem “aprendizado” e “relação interpessoal”.
Para que, de fato, se possa afirmar que existe uma maior participação da
comunidade, uma organização coletiva, seria necessário investigar mais as relações
entre a comunidade, porém observa-se que as ações da Vivalá tem potencial para
gerar esses benefícios.
Na pesquisa de Novo (2011), entre os impactos positivos do turismo
percebidos pelas comunidades da Região Metropolitana de Manaus, incluindo a
Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, estão citados como benefícios a
divulgação da comunidade, aumento de renda e a necessidade de zelo pelo lugar, o
que demonstra que estes são aspectos não exclusivos das ações de turismo de
voluntariado em si, mas um potencial impacto positivo do setor do turismo.
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Um dos benefícios que esta pesquisa trouxe é o aprendizado que as ações
de turismo de voluntariado podem trazer, tanto para a comunidade como para os(as)
turistas voluntários(as) em relação a mitigação de impactos ambientais e culturais
considerados negativos, que não apareceu de forma explícita na percepção dos
comunitários(as), mas quando a Comunitária 4 relata a valorização da região após
as ações de volunturismo, observa-se que já existe uma possível contribuição da
ações da Vivalá para este benefício (COGHLAN, 2005; BRIGHTSMITHA,
STRONZAB; HOLLEC, 2008; BENSON; HENDERSON, 2011).
Segundo Peralta (2012) o turismo quando realizado de forma sustentável,
com a participação da comunidade, pode gerar benefícios tanto ambientais quanto
culturais, tanto pela maior valorização das regiões, como também, como afirma
Macedo (2011) ao tratar dos modelos de solidariedade, o turismo alinhado ao
voluntariado pode levar a uma movimentação social em busca de uma colaboração
comunitária para mudanças a longo prazo.
Na busca de compreender a perspectivas dos(as) turistas voluntários(as)
sobre esse tema, já que de acordo com Estima e colaboradoras (2013), cada ator
social tem sua responsabilidade em refletir sobre seu papel ao visitar um local, para
que os impactos negativos sejam minimizados, mas também maximizar os positivos.
Todos os respondentes concordam que o turismo de voluntariado é
importante ou muito importante para a conservação da sociobiodiversidade, o que se
diferenciou foram as justificativas para tais respostas.
Em 4 citações (10.53%), para esta questão, percebe-se a importância, porém
ainda são feitos alguns questionamentos como: “Cria uma conscientização nas
pessoas e indiretamente nos que estão a sua volta mas a taxa de reversão em algo
efetivo para a conservação ainda é pequena” (Turista Voluntário(a) 6); “Acho que a
comunidade sobreviveria sem o volunturismo” (Turista Voluntário(a) 16); “Os pontos
de conservação (coleta seletiva, descarte de resíduos) deveriam ser melhor
enfatizados durante toda trajetória” (Turista Voluntário(a) 19); “Creio que a
importância depende muito do tema abordado durante as mentorias” (Turista
Voluntário(a) 28).
O que se observa nestas falas é que muitos desses pontos deveriam ser
observados, porém nota-se que para os(as) turistas voluntários(as) o turismo de
voluntariado possa a vir a ser somente o momento da mentoria, não a expedição
como um todo, caso esse que foi observado em diferentes discursos das categorias
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diferentes, no qual aparece a importância de conservação no olhar de levar
conhecimento à comunidade, como se este aspecto fosse só de responsabilidade
das comunidades locais.
Dentre os cinco critérios criados a partir da pergunta da importância do
turismo de voluntariado para a sociobiodiversidade e justificativa, o que teve mais
citações foi o “muito importante por gerar conscientização aos voluntários” com 14
respostas, ou seja, 36,84% das citações. Apesar de ser a categoria com mais
respondentes, percebe-se que são poucas pessoas, menos da metade, que
compreendem os aspectos da atuação a partir da mudança e reflexão deles(as)
mesmo, e não a partir da mudança local e dos(as) comunitários(as) somente.
Entre os respondentes, destacam-se as citações: “O volunturismo tem a
capacidade de mostrar que a conservação do nosso país precisa ser compreendida
e realizada de fato” (Turista Voluntário(a) 5); “Não é possível ter uma vida plena sem
uma reeducação e aprendizado e respeito pela natureza” (Turista Voluntário(a) 7);
“Através da conscientização dos voluntários e dos moradores locais ajudam demais
na conservação” (Turista Voluntário(a) 11); “Através do contato com a comunidade
local, conhecendo, obtendo uma troca de informações, agrega muito e nos tira da
bolha” (Turista Voluntário(a) 14); “Ao realizarmos trabalhos dessa natureza podemos
expandir o tema de conservação para os voluntários que participarem e também
para a comunidade” (Turista Voluntário(a) 33).
Nota-se que muitas destas citações trazem um olhar mais amplo da ação
relacionada a outros contextos, o que traz de alguma forma o que Macedo (2011)
afirma sobre o voluntariado solidário, do entendimento das realidades locais,
construindo em conjunto. Mesmo que neste caso, os voluntários(as) não participam
efetivamente a longo prazo dos projetos, existe uma potencialidade na atividade de
turismo de voluntariado, tanto em desmistificar o que é o voluntariado e trazer uma
visão do voluntariado como precursor de ação coletiva.
Esta pesquisa compreende que as empresas e organizações aqui citadas
estão em um processo, como elas mesmo citaram, de se aprimorar em suas
atuações com a busca de minimizar os impactos negativos, e para que essa reflexão
seja possível de ser feita é necessário não só compreender os benefícios, mas
também observar os principais desafios que são percebidos pelos diferentes atores
sociais.
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6.4.3 Desafios do turismo de voluntariado no Lago do Acajatuba
Para entender o que pode ser melhorado nas ações de turismo de
voluntariado, foi perguntado aos(às) comunitários(as) locais quais são os desafios
que eles(as) observam das ações de turismo de voluntariado. Entre os tópicos e
citações identificadas foram:
-

Vivalá trabalhar temas diferentes com eles: “Em relação às notificações que
recebemos dos órgãos do governo, vemos como um desafio que eles chegam
notificando, mas não explicam o que deve ser feito, de que forma. Então
vemos a importância de quem sabe o Vivalá trazer mais esses temas”
(Comunitária 1).

-

Vivalá fazer parcerias: “Como estamos dentro de uma Reserva de
Desenvolvimento Sustentável falta investimento por parte do governo. Então
falta melhorar muito sobre entendimento por parte do turismo, conectar com o
governo. Talvez o Vivalá se unir com o governo. Pois a gente vê que tem
tantos investimentos para cada área, mas não chega até a gente”
(Comunitário 5).

-

Entrada de novas pessoas da comunidade para a mentoria: “Pois a pessoa
tem a mesma oficina que a minha, cobra mais barato e eu perco”
(Comunitária 1); “Um ponto negativo também é o que a gente chama de
atropelamento, um quer passar por cima do outro. Isso dentro da
comunidade. Se já existe alguém que vende colar, então a pessoa que está
chegando vender algo que ainda não existe ninguém fazendo” (Comunitária
2); “Se a pessoa quiser vir e falar comigo para criarmos uma parceria, tudo
bem [...] Hoje nesse ramo só sou eu, mas eu sei que pode (sic) surgir outras
pessoas, estamos num mundo concorrente, é por isso que sempre tento me
atualizar nas minhas coisas” (Comunitária 4).

-

Atuação dos(as) voluntários(as): “Já vi voluntários prometendo coisas, e a
população local acredita e cobra, só que o voluntário some, e na próxima
vinda do Vivalá a pessoa cobra dos outros voluntários isso” (Comunitária 1);
“Às vezes existe negativo, pois os voluntários repetem alguma pergunta que
já foi feita para nós, e muitas vezes a gente não consegue executar”
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(Comunitária 2); “Eu hoje entendo o papel dos voluntários, mas tem muitas
pessoas que ainda não entendem, que pensam que o Vivalá vem para dar
alguma coisa, em material” (Comunitária 4).
-

Comunicação do Vivalá sobre as mentorias: “Acho que o Vivalá não tem
culpa, mas eles poderiam melhorar a comunicação e mostrar qual foi esse
caminho percorrido pelos empreendedores, que não foi tudo dado pela Vivalá,
e mostrar qual é o objetivo das mentorias, que a Vivalá não dá material, mas
sim conhecimento” (Comunitária 4).
Entre os desafios, o mais citado foi em relação à entrada de novas pessoas,

da comunidade ou do entorno, nas mentorias. Percebe-se nas falas que está
ocorrendo uma competição entre os(as) empreendedores(as), pois ao vender ou
oferecer o mesmo produto/serviço, os turistas optam por escolher aquele com o
valor menor, e isso estaria afetando as relações dentro da comunidade.
Os(as) comunitários(as) entrevistados relataram a necessidade da Vivalá de
comunicar melhor sobre os objetivos das mentorias e do respeito entre os(as)
próprios comunitários(as), fazendo um comércio justo, diferentemente do que muitos
deles percebem que acontece.
Outro ponto relatado por dois comunitários(as) entrevistados(as) foi a
necessidade que estes(as) têm de a Vivalá apoiá-los(as) em outros contextos, visto
que

ao

aumentar

a demanda turística, aumenta a necessidade dos(as)

comunitários(as) ofertarem os serviços, que acabam se esbarrando em práticas de
conservação e proteção. Este fato aqui relatado evidencia uma visão de que a
comunidade percebe a Vivalá como uma apoiadora e parceira, não só no turismo,
mas também para outros campos de atuação.
Este caso traz à discussão de como as empresas que entram nestas
comunidades, podem apoiar não somente financeiramente, com a geração de renda
local, mas auxiliar na criação de redes para que elas possam construir em conjunto
este caminho sustentável para a comunidade, não só no aspecto do turismo, mas de
outros que eles(as) possam vir a ter.
A pesquisa realizada por Novo (2011) mostra que um dos impactos negativos
observados pelos(as) comunitários(as) da região do Lago do Acajatuba é a falta de
organização para o turismo, na qual eles também não têm um controle sobre o ir e
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vir dos(as) turistas. Este impacto pode estar relacionado por não ocorrer um turismo
em que a comunidade participou e decidiu sobre como ele iria ocorrer na região,
como Irving (2009) coloca como premissas para um turismo de base comunitária, em
que o encontro é uma condição especial, e não somente a ida e vinda de turistas.
E o último desafio é em relação aos(as) turistas voluntários(as) para com a
comunidade. No relato dos(as) entrevistados(as), observa-se que existe um bom
relacionamento, porém ao mesmo tempo que a Vivalá traz uma lógica de
continuidade das ações para com a comunidade, os(as) turistas voluntários(as) que
participam de cada mentoria são diferentes, o que gera na visão deles(as) uma
repetição de ideias e dicas, o que pode gerar uma desmotivação entre os(as)
empreendedores(as) locais que participam.
Esta

percepção

que

os(as)

comunitários(as)

trouxeram

pode

estar

relacionada com a dificuldade da Vivalá em realizar um planejamento e uma
conversa anterior com os(as) comunitários(as), para entender como foram as
discussões na mentoria, o que foi proposto, o que já deu certo e errado, até para
passar essa informação para os(as) próximas pessoas que forem continuar com
aquele(a) empreendedor(a) em outro momento.
Este desafio impacta a própria comunidade local, e de alguma forma impacta
as ações dos(as) turistas voluntários(as) já que este foi um ponto levantado ao longo
da expedição e que parte dos(as) turistas voluntários(as) respondentes do
questionário trouxeram como um dos desafios percebidos, como exemplo: “Pouco
conhecimento do assunto da minha parte e pouco conhecimento sobre o perfil dos
mentorados. O preparo para a mentoria deveria ser mais sério e efetivo” (Turista
Voluntário(a) 21); “Ter previamente um conhecimento sobre a comunidade
conseguiria ajudar mais, mas o fato da surpresa também foi muito importante para o
meu crescimento profissional” (Turista Voluntário(a) 13).
O planejamento das ações, principalmente em locais nos quais existe um
difícil acesso e comunicação, deve ser pensado de forma a se considerar esses
desafios, para que os impactos sejam minimizados e não se criem expectativas das
ações que a empresa parceira irá realizar, ter esse entendimento também faz parte
do planejamento e análise dos impactos socioambientais.
As expectativas se tornam um ponto chave relatado pelos(as) turistas
voluntários(as), que enxergam a necessidade de um melhor entendimento de suas
ações, propósitos, como também demonstra um desconhecimento destes do que de
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fato é o voluntariado que conhecemos como solidário, que é a visão de construção
em conjunto, práticas a longo prazo.
Através das respostas e falas dos(as) turistas voluntários(as), demonstra que
a visão de voluntariado que eles(as) têm é na perspectiva individual, com resultados
imediatos, de levar conhecimento e não como construção em conjunto. Essas
reflexões deveriam ser trazidas pelas organizações, mas estas por vezes não são
compartilhadas, ou mesmo não são de conhecimento das pessoas que estão
formulando e propondo as ações.
Essas falas puderam ser observadas no questionário, por meio do qual em 8
(19,51%) citações dos(as) respondentes se referem como desafios nas ações de
turismo de voluntariado aqueles relacionados às expectativas dos(as) turistas
voluntários(as) para com as mentorias, como exemplo: “As expectativas, pois muitos
chegam com vontade de transformar e tem dificuldade de entender que algumas
coisas demoram tempo para amadurecerem” (Turista Voluntário(a) 1); “Conseguir
impactar de forma mais profunda em detalhes os problemas da comunidade” (Turista
Voluntário(a) 19).
Entre as expectativas em relação às ações da expedição, a maioria dos(as)
respondentes relataram que suas expectativas de alguma forma foram superadas,
com relatos positivos de como as ações impactaram positivamente a partir da troca
com a comunidade, e com os aprendizados.
Algumas citações dos(as) turistas voluntários(as) merecem atenção, já que
trazem um olhar para um aspecto que é em relação ao impacto da sua ação na
comunidade: “Gostaria de materializar mais coisas no sentido de ver acontecer, mas
sabia que não seria possível pelo tempo curto, as expectativas foram atingidas na
medida que o encontro gerou vontade de fazer” (Turista Voluntário(a) 25).
Esta citação acima também traz uma expectativa que foi observada em falas
durante a expedição, que é em relação ao tempo da mentoria e da expedição,
relatado também pelos(as) respondentes do questionário, dentro da ideia central dos
desafios na execução e eficiência das mentorias: “Pouco tempo do voluntariado para
dividir o tempo com o turismo” (Turista Voluntário(a) 2); “Pouco tempo de ação”
(Turista Voluntário(a) 21).
Estas expectativas foram citadas de diferentes maneiras ao longo da
expedição e esta pesquisa não buscou levar soluções prontas para as organizações,
porém que cada qual compreenda efetivamente o que é o turismo de voluntariado,
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quais seus impactos e como ali dentro daquela ação cada um(a) tem sua
responsabilidade.
Neste aspecto não são só os(as) turistas voluntários(as) que devem estar
atentos(as) às expectativas das ações, mas os(as) próprios(as) proponentes das
ações, como exemplo, o articulador local observa como um desafio o desinteresse
por parte de alguns(mas) comunitários(as), de forma incompreensível para ele, por
não morar na comunidade, “Talvez a gente tenha que criar mais ferramentas para
desenvolver mais essas pessoas [...] talvez eu pudesse ficar mais tempo na região,
visitar as pessoas para explorar e entender”.
Nesta citação, nota-se que existe um questionamento sobre o motivo da falta
de interesse nas ações, realizado por mediador, que não é nem da empresa, nem da
comunidade. Sem desconsiderar os desafios de comunicação dada a distância e as
questões relacionadas ao acesso à internet entre outros, talvez este seja o primeiro
desafio a ser enfrentado para que os demais possam fluir. É necessário refletir sobre
o entendimento de todos os atores sociais sobre as premissas do turismo de
voluntariado, e como isso afeta os diferentes atores, para que as organizações
repensem o seu planejamento, o impacto das suas ações e questionem se o turismo
de voluntariado é uma opção. Não há dúvidas de que ter a comunidade local
atuando em conjunto é fundamental para que esses dilemas e desafios sejam cada
vez mais discutidos.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade turística é fonte geradora de receitas e ao mesmo tempo

provocadora de impactos sociais e ambientais. Ao longo da história o setor do
turismo é tido como uma “indústria” limpa, geradora de divisas, com um viés
mercadológico sobre os territórios, a partir da comercialização das paisagens e das
culturas locais, tendo o lucro como o principal fator.
Tal realidade permanece, no entanto, a tendência do chamado turismo
alternativo ao de massa, e, posteriormente, as vertentes social e responsável, bem
como a influência da questão da sustentabilidade, são muito marcantes,
problematizando na prática e na teoria, o fazer turístico. Com isso, a diversificação
do turismo em novas modalidades, tendências e segmentações mercadológicas vão
sendo criadas e, não são poucas. Dentro do turismo sustentável, por exemplo,
pode-se mencionar o ecoturismo, turismo de base comunitária, turismo cultural,

125

pedagógico, étnico, ecológico entre outros. O nome que se dá e a prática de fato,
dependem da forma como se estabelecem e o funcionamento da atividade,
adequando princípios de cada uma das tendências, à realidade, como por exemplo,
a questão essencial do protagonismo das comunidades que muitas vezes leva um
tempo para acontecer, porém, o debate está colocado e, sem purismos, as práticas
ocorrem da maneira possível e com planejamento condizente com um conjunto de
princípios que permitem que possam optar por uma ou outra denominação.
O debate sobre o turismo dito sustentável tem algumas premissas, entre elas,
a de que deve haver a participação da comunidade local no planejamento e à frente
das ações. O voluntariado também tem sido uma tendência concreta e, como não
poderia deixar de ser, passa a ter um diálogo com o turismo, para além de outros
formatos com o qual atua.
Entre diversas tendências, segmentações mercadológicas e experiências o
turismo de voluntariado traz a proposta de unir ações de turismo, com ações de
impacto socioambiental por meio das quais o(a) viajante, ao visitar uma região, pode
ao mesmo tempo realizar uma ação social tendo como objetivo deixar um impacto
positivo no local visitado. Não foram identificados indicadores, nem mesmo formas
mais amadurecidas de avaliar os impactos das ações de voluntariado mediadas pelo
turismo (o volunturismo).
Porém, ao mesmo tempo, o turismo de voluntariado, ao associar a lógica das
ações voluntárias ao setor do turismo, a partir da venda de pacotes de serviços,
insere a perspectiva solidária no contexto da mercantilização. Dessa forma é
possível observar nas diferentes definições e organizações atuantes no turismo de
voluntariado que o aspecto da solidariedade se torna um atrativo aos(as) turistas
voluntários(as), trabalho voluntário mediado por organizações e agências de turismo.
De forma geral, a partir das referências e autores(as) pesquisados(as) por
este estudo, nos levam a pensar que o turismo de voluntariado é realizado por
algumas organizações, em diversas regiões do mundo, com uma incorporação do
ideário do impacto socioambiental como forma de gerar um novo tipo de turismo que
atrai turistas com a premissa da responsabilidade e da sustentabilidade, porém,
conforme mostram os resultados desta pesquisa, as práticas ainda pouco conduzem
a uma reflexão abrangente sobre as questões, ao contrário, observa-se uma prática
que não necessariamente visa a solidariedade coletiva, tendo um viés individualista
e de curto prazo, e é neste aspecto que surgem as contradições e os desafios de
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compreender os objetivos de cada uma destas organizações e como estas realizam
suas ações.
A partir do levantamento de informações acerca da definição de turismo de
voluntariado percebe-se que não existe um consenso entre os(as) diferentes
autores(as), como também entre as próprias organizações atuantes. Dessa forma,
evidencia-se a emergência que o tema possui, visto que pouco ainda se conhece
sobre o tema e suas práticas no Brasil. Há também o desafio devido ao fato de as
organizações de turismo de voluntariado utilizarem nomenclaturas diferentes sobre o
mesmo setor, dificultando os estudos sobre suas práticas.
Como forma de fortalecer o debate do turismo de voluntariado no Brasil, mais
especificamente na Amazônia Brasileira, a presente pesquisa quando realizada com
organizações que atuam com turismo de voluntariado na região amazônica e, a
partir da pesquisa in loco no Lago do Acajatuba - AM, trouxe um olhar sobre os
desafios e as contradições existentes na ação a partir das observações locais como
forma de ampliar o debate e contribuir para pesquisas futuras.
Assim, a partir desta pesquisa, surgem diversos significados do chamado
turismo de voluntariado ou volunturismo. Entre os significados que emergem desta
pesquisa, foi possível observar por meio do contato com membros de organizações
que atuam com viagens de voluntariado no Brasil, que algumas delas se sentem
incomodadas em relacionar suas ações com o segmento de turismo de voluntariado,
e muitas outras que realizam ações, não tem uma visão ampla do setor.
Para os(as) representantes das organizações entrevistadas por esta
pesquisa, o turismo de voluntariado se resume à forma de fazer turismo que une a
vontade de viajar com fazer voluntariado, uma forma organizada de realizar ações
sociais enquanto viaja. Para a comunidade local que recebe a expedição, o turismo
de voluntariado tem o significado de apoio a comunidade local, uma forma de gerar
renda e aprendizado.
Para os(as) turistas voluntários(as) significa uma oportunidade de conhecer
novos locais e contribuir de perto no território local, estar à frente das mudanças e
gerar impacto social por meio do compartilhamento de conhecimento, trocas e
aprendizado mútuo.
Na pesquisa in loco, o que foi possível observar é que a empresa de turismo
de voluntariado, Vivalá, vem buscando se aprimorar no processo de atuação com as
comunidades locais, porém ainda falta se estruturar para estudar e planejar suas
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ações de forma alinhada com o objetivo por ela proposto, pautado no
desenvolvimento sustentável local como fator principal e para que tenha maior
atenção e consideração com a preparação das atividades junto às comunidades e
aos(às) volunturistas.
Entre os aspectos do turismo de voluntariado da Vivalá, é observado que a
expedição de volunturismo é uma ação mais turística com atividades pontuais de
voluntariado, conforme previsto na programação. Há uma entrega daquilo que se
propõe, com legitimidade e, mesmo com esta proposta, a comunidade local teve
como percepção uma grande melhoria nos seus empreendimentos após as
atuações da empresa, de acordo com as respostas dos(as) comunitários(as). Mas é
possível também ser questionado o quanto da satisfação mencionada está,de fato,
relacionada ao trabalho da mentoria e/ou à venda de produtos e serviços, realizadas
a cada viagem, considerando outras alternativas e a realidade econômica local. No
entanto, ao mesmo tempo deve-se repensar alguns modelos de atuação,
programação, roteiro e prioridades e até entender melhor esses impactos para
serem maximizados ou minimizados.
Entre os desafios, um dos pontos trazidos pelos(as) comunitários(as) é a
expectativa da atuação da Vivalá em outros temas que fazem parte da realidade
local e que se relacionam com o turismo promovido pela empresa na região,
especialmente no tocante à legislação e seus impactos e diálogos com esferas
governamentais. Uma possibilidade de atender a esta demanda poderia ser a
realização de convite à pessoas especialistas nos assuntos destacados, a fim de
apoiar e orientar a comunidade considerando o impacto a longo prazo, diferente do
que é realizado no momento desta pesquisa, quando o público é variado em idades,
profissões e especialidades e não há um chamamento para determinadas questões
que são de interesse da comunidade. Tal articulação é possível e desejável e pode
ser realizada mediante diálogos, convites, chamados e editais conforme o caso.
Outro aspecto importante é a gestão dos(as) voluntários(as) e a forma de
comunicar as ações que já foram realizadas, sendo primordial para caracterizar e
registrar os impactos positivos reais aos(às) comunitários(as), mas que muitas vezes
não é priorizado pelos membros das empresas entrevistadas.
A percepção dos(as) turistas voluntários(as) da expedição Vivalá sobre o
turismo de voluntariado é positiva, tendo como foco a experiência desta empresa.
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Porém ainda existem lacunas e algumas contradições nas suas motivações,
podendo ser causadas pela falta de informação e entendimento sobre o tema.
Sendo uma atividade recente, ainda sem ter ganhado expressão social e nem
mercadológica, pouco se conhece sobre ela e poucos estudos ainda dão conta de
uma análise, em especial da realidade brasileira e da Amazônica. Diversas notícias
na grande imprensa trouxeram um olhar crítico, quando apresentam o turismo de
voluntariado como atividade que privilegia financeiramente as empresas em
detrimento das comunidades e, com pouca ênfase às demandas das comunidades
locais e preocupações com sua sustentabilidade a longo prazo.
Como também, os estudos parecem indicar que os benefícios do trabalho
voluntário, em geral, são voltados para o impacto que as atividades causam ao(à)
voluntários(as) e pouco voltadas a questionar como essas ações visam os impactos
nas comunidades locais, nos aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e
ambientais.
Desta forma é de extrema importância ter um turismo de voluntariado pautado
em práticas em que a comunidade local seja parte do planejamento e das ações, um
novo modelo que tenha como ponto central as questões ambientais e sociais, com
voluntários(as) capacitados(as) para atuar de forma mais crítica e em colaboração
com os atores locais, para que sejam gerados benefícios diversos e a longo prazo.
Além disso, é fundamental se pensar na perspectiva do diálogo entre saberes
distintos, e, não na perspectiva extensionista convencional, que busca trazer
conhecimento à comunidade, a partir de uma lógica externa e não dialógica.
Retratando a realidade aqui estudada, com o interesse de organizações
atuantes com turismo de voluntariado em estados da Amazônia Brasileira, a
compreensão do imaginário existente sobre a região amazônica é fundamental, visto
que como observado, as próprias agências e organizações passam a corroborar e
se apropriar de alguns dos termos como forma de atrair turistas para a venda dos
pacotes turísticos.
Foram mapeadas sete organizações que informam atuar direta ou
indiretamente com turismo de voluntariado na Amazônia, o número de organizações
encontradas foi menor do que citado por outras pesquisas no tema de “volunteer
tourism”. Membros de cinco destas foram entrevistados para esta pesquisa.
As experiências de turismo de voluntariado mapeadas por esta pesquisa são
recentes no Brasil e, na região, com influência na Amazônia Brasileira, a princípio,
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não têm nem cinco anos completos de atuação, sendo a maioria, atividades
realizadas a partir de 2016, conforme dados desta pesquisa, tendo sido
interrompidas as atividades em 2020 devido à pandemia de Covid-19.
Em comparação, os estudos que relatam as práticas de turismo de
voluntariado em outros países, as organizações brasileiras realizam a venda de
pacotes com um planejamento já estipulado, expedições em grupos, muitas com um
voluntariado focado em levar conhecimento para uma região, com um tempo
delimitado e curto, constituindo somente uma pequena parte da expedição, sendo
que a programação turística tradicional ocupa a maior parte do tempo da expedição,
diferentemente do que se encontra no intitulado “volunteer tourism”, que tem uma
conotação muito mais parecida com as ações de voluntariado, com um intermédio
das agências para as vendas, mas com atividades mais focadas nas demandas da
comunidade do que na programação turística tradicional.
Entre as contradições encontradas no setor do turismo de voluntariado para
com os membros entrevistados das empresas, está o quesito da motivação das
organizações para a atuação no setor, estas que não citam em seus discursos o viés
de mercado que o turismo de voluntariado têm, fator este que deve ser mais citado e
discutido para que se possa refletir sobre a prática e seus impactos, como também
compreender quem está se beneficiando de fato com esta atividade.
A única organização que demonstrou realizar uma viagem de turismo de
voluntariado com planejamento e foco na ação do voluntariado foi a Raízes
Desenvolvimento Sustentável. Na formatação das atividades, a missão de apoiar a
comunidade em suas demandas é que orienta a escolha das voluntárias e, até a
prática é focada na ação social a ser realizada, sendo que conhecer a região se
torna uma consequência da proposta.
As organizações relataram não realizar estudos específicos sobre o tema,
dizendo que aprenderam com a prática, como também não analisam e monitoram os
impactos, o que pode ocasionar resultados contrários aos pretendidos por elas. Ao
que tudo indica, há pouco diálogo entre as experiências e, delas, com outras
experiências

de

turismo

na Amazônia, realizadas por Organizações Não

Governamentais, com resultados importantes que poderiam influenciar as atividades
e evitar alguns erros cometidos.
Este é um dos principais desafios observados na prática das organizações.
Elas reconhecem a importância de se realizar a análise e o acompanhamento dos
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resultados das ações. Porém, quando observa-se a análise dos impactos, estas
estão mais focadas no impacto ao(à) turista voluntário(a) do que no monitoramento
dos impactos locais. A preocupação com a geração e distribuição de renda nas
comunidades, é premissa do turismo responsável e sustentável e não é
exclusividade do turismo de voluntariado, nem do chamado turismo de base
comunitária, podendo ser realizado por qualquer empresa responsável.
Esse aspecto se torna uma contradição a partir do que é considerado o
turismo de voluntariado nestas organizações, já que a maioria relata que as
atuações se pautam nas demandas locais com a participação da comunidade na
construção dos projetos, ao mesmo tempo, o maior desafio das organizações é o de
compreender como atingir as necessidades locais e como analisar estes resultados,
o que demonstra o quão recente são as experiências e, portanto, ainda com muito a
aprender e modificar.
Outros

desafios

relatados

e

levantados

por

esta

pesquisa

estão:

complexidade de atuação na Amazônia Brasileira; atuação com clientes ao mesmo
tempo que se gera impacto social; preparação dos(as) voluntários(as) para a
realidade local; comunidade não criar uma relação de dependência com a empresa;
planejar projetos de longo prazo; percepção do turismo de voluntariado pelos
diferentes atores sociais.
Estes desafios evidenciam a necessidade de mais estudos no tema e
pesquisas futuras para que se possa compreender os impactos das organizações a
longo prazo nas comunidades, como também torna-se uma oportunidade de reflexão
e discussão.
Ao se planejar atividades, há que se incorporar no produto e objetivos,
questões que possam, de fato, impactar a comunidade, trazer respostas às
demandas, dilemas e desafios apresentados. O turismo na Amazônia, embora
numericamente seja considerado de pouca relevância (em termos econômicos como
costuma ser medido), ele tem se constituído em enorme potencial de conexão entre
diversos atores, permite a criação e a significação da Amazônia no imaginário
coletivo e pode vir a ser um novo conteúdo territorial.
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semiestruturada utilizado na pesquisa com
as organizações
Contradições e dilemas do turismo de voluntariado: O caso no Lago do Acajatuba,
na Amazônia Brasileira

Tópicos a serem abordados
Perfil da organização
● Quais são os principais objetivos e missão da organização?
● Como funciona a organização, com quais temas atua? Qual o produto da
organização?
● Vocês tem pessoas que são contratadas? Todos são voluntários?
● Quantas expedições são realizadas por ano? Quantas pessoas vão em cada
expedição?
● Qual foi a escolha para ter como destino a Amazônia? Qual localidade vocês
atuam?
Atuação da organização com turismo de voluntariado
● O que é turismo de voluntariado para você?
● Como/quando/por que decidiu atuar com turismo de voluntariado?
● Foi realizado algum tipo de estudo pela organização para entender as bases,
premissas e práticas do turismo de voluntariado?
● Quais são os principais desafios que a organização tem quanto ao tema
turismo de voluntariado na Amazônia?
● Quais os avanços percebidos pela organização sobre o tema nos últimos
anos?
Relação da organização com as comunidades locais alvo das atividades
● Como foi o processo para se entrar em contato com as comunidades locais
da região nos destinos oferecidos pela organização? Já ocorriam ali
atividades turísticas?
● Quais foram as metodologias utilizadas para essa conversa inicial?
● Vocês tiveram apoio de alguma outra organização social ou organização
pública?
● Como ocorreu e ocorre a construção dos projetos e atividades? Quais são as
etapas de construção do projeto de turismo de voluntariado em conjunto com
a comunidade local?
● Vocês utilizam demandas trazidas das comunidades para a criação das
atividades?
● Vocês realizam algum tipo de avaliação de impacto das ações nas
comunidades e território?
● Quais as práticas e metodologias de medição, análise e avaliação do impacto
nas comunidades das atividades realizadas?
● Existe uma devolutiva sobre esses resultados às comunidades locais?
● Quais os pontos a melhorar que são mais decorrentes falado pela
comunidade?
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Relacionamento com os turistas voluntários
● Qual é o principal público que procura pelos serviços da organização?
● Existe alguma preferência por perfil de voluntário, por parte da organização,
para a realização das atividades nas comunidades?
● Quais são as principais motivações relatadas pelos turistas voluntários ao se
procurar o turismo de voluntariado?
● Quais etapas são realizadas antes da viagem do turista voluntário à região
Amazônica? Ocorre algum tipo de pré-formação sobre a realidade da região
amazônica?
● Ocorre uma co-criação, dos projetos e atividades a serem realizadas nos
locais, com os turistas voluntários?
● Quais são os principais depoimentos positivos e negativos que se escuta
sobre o turismo de voluntariado?
Metodologia bola de neve
● Quais outras organizações, que atuam no mesmo seguimento, que conhece e
indica para serem entrevistados por essa pesquisa?
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista semiestruturada utilizado na pesquisa de
campo junto às comunidades locais
Contradições e dilemas do turismo de voluntariado: O caso no Lago do Acajatuba,
na Amazônia Brasileira
Tópicos abordados
Perfil do(a) entrevistado(a)
● Tem algum empreendimento?
● Conte um pouco da história do empreendimento?
● Quem são as pessoas da comunidade que estão envolvidas?
Satisfação dos projetos por parte das comunidades locais
● Você participa das mentorias? Desde quando participa?
● Existe uma participação da comunidade local na criação de demandas?
● Observou alguma mudança no seu empreendimento pós mentorias?
● Como é a relação dos voluntários com a comunidade local durante a
atividade?
● Quais os principais desafios do turismo de voluntariado percebidos por
vocês?
● Quais as melhorias que poderiam ser realizadas?
● Se a Vivalá deixar de atuar, vocês conseguem manter as atividades?
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APÊNDICE C - Questionário utilizado na pesquisa de campo junto aos turistas
voluntários
Contradições e dilemas do turismo de voluntariado: O caso no Lago do Acajatuba,
na Amazônia Brasileira

Perfil do(a) entrevistado(a)
● Idade
● Sexo
● Profissão
Questões
1. Como ficou sabendo sobre volunturismo?
2. Qual foi a sua motivação para realizar uma viagem de volunturismo? Já tinha
participado de algo parecido antes? Em caso positivo, se puder, relate.
3. Como foi a escolha da organização/empresa para a realização da viagem?
Houve algum critério? (ex: proposta, preço, recomendação, selo de
sustentabilidade, local da viagem, estudo de impacto).
4. O que te chamou mais a atenção para fechar a viagem: o destino ou o projeto
voluntário de mentoria?
5. Quais eram as expectativas quanto às atividades a serem realizadas? Suas
expectativas foram atendidas?
6. Na sua opinião qual a importância do volunturismo para a conservação da
sociobiodiversidade local amazônica? Explique
( ) Muito Importante
( ) Importante
( ) Indiferente
( ) Pouco Importante
( ) Sem importância
7. E no caso da atividade de volunturismo realizada por você, como vê esta
atividade como promotora de melhorias para a população local?
8. Quais os principais desafios do volunturismo percebidos por você? De que
forma poderiam ser trabalhados?
9. Fique à vontade para comentar aspectos que considerar relevantes sobre sua
experiência.
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, Flávia Silveira Lenci, pós-graduanda em Análise Ambiental Integrada juntamente
com a professora Dra. Andrea Rabinovici, da Universidade Federal de São Paulo,
São Paulo - SP estamos convidando o Sr (a) a participar da pesquisa “Contradições
e dilemas do turismo de voluntariado: O caso no Lago do Acajatuba, na Amazônia
Brasileira”, com os objetivos de conhecer e mapear as práticas e os agentes que
realizam o voluntariado em turismo na Amazônia Brasileira verificando seu potencial,
contradições e desafios. O Sr (a) precisará comparecer a um encontro com duração
entre 1 hora a 2 horas, via ferramentas digitais/aplicativos ou em local público da
preferência do entrevistado.
A realização desta pesquisa vai permitir o desenvolvimento de estudos mais
profundos a fim de explorar e investir em ações e criação de metodologias para boas
práticas na realização do turismo de voluntariado na Amazônia, contribuindo para o
desenvolvimento local sustentável e proteção da biodiversidade. Esta pesquisa não
terá nenhum benefício direto para o participante, porém pretende conhecer, analisar
e refletir sobre o modo como ocorrem as ações de turismo voluntário e assim,
influenciar na melhoria das atividades pelos atores envolvidos.
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste
estudo, que terá como meio de levantamento de dados a realização de entrevista
aberta, com roteiro semiestruturado. Os dados coletados, imagens, documentação,
serão utilizados somente para o desenvolvimento do projeto supracitado.
Para a realização desta pesquisa, o (a) senhor(a) será identificado (a) pelo seu
nome, porém todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão
analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua
identificação em nenhum momento.
Reiteramos que o pesquisador/entrevistado/participante fica livre a qualquer
momento para não responder a qualquer pergunta quando não se sentir à vontade
ou não desejar responder. O Sr. e a Sra. têm garantida a liberdade da retirada do
seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento sem
penalização alguma, apenas bastando para isso expressar sua vontade.
A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr. ou a Sra. poderá ter acesso a
todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos
resultados gerais do estudo. Quando o estudo for finalizado, o Sr. ou a Sra. será
informado (a) sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo.
O Sr. ou a Sra. não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo e
não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação
neste estudo, mas caso ocorram gastos devido a participação na pesquisa, suas
despesas e de seu acompanhante com transporte e alimentação serão cobertas
pelo projeto proposto.
Caso ocorra algum problema você será acompanhado até o posto de atendimento
médico mais próximo, não excluindo a possibilidade de indenização determinada por
lei, se o dano for decorrente da pesquisa.
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Comprometemo-nos com a utilização dos dados coletados obtidos ao seu respeito
somente para realização dessa pesquisa.
Em qualquer etapa do estudo, o Sr. ou a Sra. terá acesso às profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal
pesquisador é o Profa. Dra Andrea Rabinovici no telefone (s) 11 99131-7628 ou 11
99695-2676. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp – Rua
Botucatu, 740 – CEP: 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP – Telefone:
(11) 5571-1062, Fax: (11) 5539-7162– E-mail: cep@unifesp.edu.br, horário de
atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das
9 às 12hs.
Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma
ficará com o Sr. ou a Sra. e a outra conosco.
Declaração do Participante
“Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, do estudo “Contradições e dilemas do turismo de
voluntariado: O caso no Lago do Acajatuba, na Amazônia Brasileira”. Eu informei a
Srta. Flávia Silveira Lenci, pós-graduanda em Análise Ambiental Integrada da
Universidade Federal de São Paulo, orientada pela Profª Dr. Andrea Rabinovici,
sobre a minha decisão em participar nesse estudo e confirmei que estou ciente dos
seus objetivos, do tipo de entrevista, da sua relevância, dos procedimentos a serem
realizados, dos seus possíveis desconfortos e das garantias de confidencialidade e
de esclarecimentos permanentes. Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas.
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho
garantido o respeito a meus direitos legais. Mediante isso, concordo livremente e
voluntariamente em participar deste estudo, fornecendo as informações necessárias.
Estou ciente de que, se quiser e a qualquer momento durante a entrevista, poderei
retirar o meu consentimento deste estudo sem penalidades ou prejuízo. Portanto,
lavro minha assinatura em duas vias deste documento, ficando uma delas comigo e
a outra com o pesquisador (a). ”
Nome:
Identificação:
___________________________________

Data___/___/___.

Participante de pesquisa/responsável legal
“Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste voluntário para a participação neste estudo. Declaro ainda que me
comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.”.
___________________________________
Data___/___/___
Pesquisador
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APÊNDICE E - Resultado dos questionários com os (as) turistas
voluntários(as) - Ideia Centrais

Quadro 4. Distribuição das ideias centrais com o respectivo número de citações frente às perguntas
do questionário aplicado com os(as) turistas voluntários(as)
Resultados
Pergunta

Citações

1. Como você ficou
sabendo
sobre
volunturismo?

2. Qual foi sua
motivação
para
realizar uma viagem
de volunturismo?

%

Amigos/terceiros

18

51,43%

Internet

10

28,57%

Instagram

4

11,43%

Vivalá

3

8,57%

TOTAL

35

100%

Motivação
em
realizar
uma
viagem/turismo alinhada ao voluntariado

23

53,49%

Motivação
cultura

nova

9

20,93%

destino

8

18,60%

Motivação em se conectar mais com o
seu “eu” através do voluntariado

2

4,65%

Não tinha motivação

1

2,33%

TOTAL

43

100%

18

27,27%

Recomendação/comentários

14

21,21%

Destino

14

21,21%

Preço do pacote de volunturismo

10

15,15%

Conteúdo do pacote/Roteiro e a datas

5

7,58%

Profissionalismo da empresa

4

6,06%

Selo de confiança/sustentabilidade

1

1,52%

TOTAL

66

100%

em

conhecer

Motivação em conhecer
(Amazônia/ Amazonas)

Proposta de projeto da
(mentorias)/causar impacto

3. Qual foi o critério
para a escolha da
empresa de viagem?

quantitativos

Ideia Central

uma
o

empresa
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4. O que te chamou
mais atenção para
fechar a viagem:
destino ou projeto
voluntário
de
mentoria?

5. Quais eram as
expectativas quanto
às
atividades
a
serem
realizadas?
Foram atendidas?

Destino

18

51,71%

Ambos

9

25,71%

Projeto

8

22,86%

TOTAL

35

100%

Expectativas relacionadas a mentoria e
proposta de volunturismo / foram
atendidas ou superadas

9

25%

Expectativa em realizar troca com a
comunidade (aprendizado, imersão na
comunidade, conexão) / foram atendidas
ou superadas

7

19,44%

Não tinha expectativas, mas teve uma
boa experiência

7

19,44%

Expectativas relacionadas ao destino,
natureza / foram atendidas

3

8,33%

Expectativa
em
contribuir
com
conhecimento (ajudar) / foram atendidas
ou superadas

3

8,33%

Outras respostas

3

8,33%

Expectativas relacionadas a mentoria e
proposta de volunturismo / não foram
totalmente atendidas

2

5,56%

Expectativa
em
contribuir
conhecimento
(ajudar)
/
parcialmente atendidas

1

2,78%

1

2,78%

36

100%

gerar

14

36,84%

Muito importante / Importante pois
possibilita
levar
conhecimento
e
informações para a comunidade através
do volunturismo

7

18,42%

Muito importante por ser uma nova forma
de se fazer turismo

7

18,42%

Muito importante / Importante pois gera
renda para a comunidade local de forma
sustentável

6

15,79%

Muito importante / Importante, mas tem
questionamentos sobre

4

10,53%

TOTAL

38

100%

Não acreditava na ação,
expectativas foram superadas

com
foram

mas

as

TOTAL
Muito
Importante
por
conscientização aos voluntários
6. Qual a importância
do
volunturismo
para a conservação
da
sociobiodiversidade
local
amazônica?
Explique.
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7. Na atividade de
volunturismo
realizada por você,
como você vê essa
atividade
como
promotora
de
melhorias para a
população local?

8.
Quais
os
principais desafios
do
volunturismo
percebidos
por
você?

Fonte: Dados da pesquisa

Desenvolvimento da comunidade através
do acesso à informação e as trocas
realizadas na mentoria

16

45,71%

Através
do
incentivo
ao
empreendedorismo e ao crescimento
dos negócios locais para geração de
renda na comunidade

10

28,57%

Não consigo enxergar de imediato um
real impacto da atividade

5

14,29%

Outras respostas

4

11,43%

TOTAL

35

100%

Desafios relacionado a gestão do projeto
pelo
Vivalá
juntamente
com
a
comunidade / acompanhamento do
projeto

13

31,71%

Desafios na execução e eficiência das
mentorias

9

21,95%

Desafios relacionados à expectativas
dos voluntários em relação a mentoria

8

19,51%

Desafios
culturais

diferenças

6

14,63%

Desafios relacionado a preparação dos
voluntários para as atividades com a
população local

3

7,32%

Outras respostas

2

4,88%

TOTAL

41

100%

relacionados

às

153

APÊNDICE F - Resultado dos questionários com os(as) turistas voluntários(as)
- Discurso do sujeito Coletivo por questão
Quadro 5. Discurso do Sujeito Coletivo por questão
Questão 2. Qual foi sua motivação para realizar uma viagem de volunturismo?

IDEIA CENTRAL

Motivação
em
realizar
uma
viagem/turismo
alinhada
ao
voluntariado

Motivação
em
conhecer uma nova
cultura

Discurso do Sujeito Coletivo

nº

%

Motivação em juntar dois segmentos que tenho extremo
interesse: trabalho voluntário e viagens. Quando vi a
proposta da empresa eu me animei na hora. A ideia de
unir trabalho voluntário com a exploração do lugar, é algo
positivo, sempre me incentivei pelo voluntariado e turismo
em uma região que eu não conhecia. Vi a proposta da
empresa, me apaixonei pelo destino e isso me motivou
muito, ajudar indo além do território conhecido. Estava há
um tempo buscando uma forma diferente de fazer
voluntariado e o volunturismo me interessou muito. Viajar
com um propósito. Fazer turismo de uma forma diferente.
Viajar gerando algum impacto social, do que apenas
usufruir do local. Fazer turismo e contribuir com o
desenvolvimento na região através do voluntariado. Por já
ter feito outras atividades de volunturismo e ter adorado,
com a possibilidade de uma entrega positiva para a
sociedade. Fiquei muito animado em contribuir como
voluntário. A viagem fez muito sentido ao saber que
poderia fazer turismo na região e ajudar a comunidade
local ao mesmo tempo.

23

53,49%

Minha motivação foi ser uma viagem com um propósito
além do turismo, que eu pudesse conhecer mais as
pessoas locais fugindo dos roteiros tradicionais, conhecer
um lugar através das pessoas que vivem ali, pelo olhar
dos moradores, então interagir com uma comunidade foi
decisivo. Conhecer culturas diferentes e aprender com
pessoas diferentes, uma viagem que trouxesse a
essência do local, com uma imersão em uma região,
cultura, gastronomias com saberes diferentes e ao
mesmo tempo poder ajudar no desenvolvimento
sustentável dessas comunidades, vontade forte de ajudar
e aprender com as trocas. Uma pegada de
aprofundamento com uma comunidade que desejava
conhecer por curiosidade de entender seu modo de vida.

9

20,93%
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Motivação
em
conhecer o destino
(Amazônia/
Amazonas)

Motivação em se
conectar mais com
seu “eu” através do
voluntariado
Não
motivação

tinha

Minha motivação inicial foi conhecer o Amazonas, sempre
quis conhecer a Amazônia. Motivou por ser uma viagem
para um lugar que eu queria visitar, um lugar novo, que já
sonhava há tempos. Motivada pelo desejo de conhecer
essa região do país em sua real maneira. Queria muito
voltar à Amazônia e o volunturismo me proporcionou isso.

8

18,60%

Minha motivação estava relacionada em me reconectar
comigo mesma, pois estava sentindo muita falta de
realizar uma ação voluntária e abrir a minha mente, como
forma de desenvolver um autoconhecimento maior.

2

4,65%

Acabou sendo mais por consequência.

1

2,33%

43

100%

TOTAL

Questão 3. Qual foi o critério para a escolha da empresa de viagem?

IDEIA CENTRAL

Proposta de projeto
da
empresa
(mentorias)/causar
impacto

Recomendação/
comentários

Discurso do Sujeito Coletivo

nº

%

Eu fiz essa escolha pela proposta de tipo de trabalho da
empresa, era algo que não precisava de muita expertise.
A proposta foi crucial na decisão, um dos pontos
principais. O critério que escolhi foi o impacto que essa
experiência causaria, tanto em mim, quanto na
comunidade. O tipo de projeto/impacto. Impacto do
volunturismo nas mentorias. Escolhi a empresa pelo
conceito inicial apresentado. Os meios digitais da
empresa detalharam a proposta, tornando-a chamativa.
Vi que poderia ter essa oportunidade de troca de
experiências. Por trabalhar com metodologia de design e
encontrar um projeto com uma proposta tão grande de
impacto para a comunidade local.

18

27,27%

Escolhi por recomendação. Verifiquei os relatos na
internet/redes sociais para escolher a empresa,
conversando com pessoas que já tinham viajado com a
empresa para saber mais. Ver recomendações do perfil
no instagram que eu sigo foi um fator considerável.
Pesquisei na internet o trabalho e o comentário geral das
pessoas, pois não queria participar de um trabalho
voluntário que não tivesse plano de retorno e
acompanhamento com a comunidade. Recomendação
de amigos, por isso não procurei outras empresas. Só
conhecia essa empresa. A escolha foi pela confiança na
empresa por já conhecer a pessoa responsável.

14

21,21%
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14

21,21%

Destino

A escolha do local, Amazônia, pesou demais na decisão
final, um local que eu sempre quis conhecer; vontade de
conhecer a Amazônia, foi um ponto principal. Estava
procurando especificamente para a Amazônia, o destino
foi importante. Busquei entender qual era o propósito da
empresa, alinhado com a localidade e os lugares que
gostaria de conhecer.
Escolhi pelo preço, foi crucial na decisão. Achei o preço
ok pelo que o programa oferecia. O preço foi razoável.
Foi a única empresa que procurei e o preço cabia no
orçamento.

10

15,15%

Preço do pacote de
volunturismo

O critério principal de escolha foi a dinâmica do roteiro da
empresa e as datas propostas. Foi a primeira que vi,
gostei muito do roteiro/programação e cronograma. Pela
data (feriado). Conteúdo do pacote.

5

7,58%

Foi apenas a primeira que vi, gostei do atendimento da
empresa. Atendimento rápido. A transparência da
agência
me
chamou atenção. Profissionalismo
apresentado pela equipe da empresa.

4

6,06%

Ter o selo de sustentabilidade foi um dos pontos cruciais.

1

1,52%

66

100%

Conteúdo
do
pacote/Roteiro e a
datas

Profissionalismo da
empresa

Selo de confiança/
sustentabilidade
TOTAL

Questão 5. Quais eram as expectativas quanto às atividades a serem realizadas? Foram
atendidas?

IDEIA CENTRAL

Discurso do Sujeito Coletivo

nº

%

156

Expectativas
relacionadas
a
mentoria e proposta
de volunturismo /
foram atendidas ou
superadas

Expectativa
em
realizar troca com a
comunidade
(aprendizado,
imersão
na
comunidade,
conexão) / foram
atendidas
ou
superadas

Não
expectativas,
teve
uma
experiência

tinha
mas
boa

Não estava claro no início os detalhes das atividades de
mentoria, então a expectativa era grande. A mentoria
em si foi a atividade que eu estava mais empolgada e
receosa, de imediato eu não sabia quais iam ser
minhas funções na mentoria ao certo. Minhas
expectativas eram altas, apesar do medo de ser muito
pouco tempo, gostaria de materializar mais coisas no
sentido de ver acontecer, mas sabia que não seria
possível por tempo curto. Como as atividades tinham
uma proposta de ajudar os empreendedores locais, eu
acreditava que não poderia contribuir, já que não tenho
conhecimento sobre o assunto. Eu tinha a expectativa
de ser um trabalho bem pontual que fosse mais de
trocas e conversas, eu imaginei que o trabalho fosse
ser assim do jeito que aconteceu. Minhas expectativas
foram superadas e foram atingidas na medida que o
encontro gerou vontade de fazer. No desenvolvimento
do projeto me senti muito grata por poder transmitir e
receber as informações muito valiosas de experiências
de vida e de trabalho. Foi muito enriquecedor e superou
todas as expectativas, a mentoria é o ponto principal do
voluntariado, mas a viagem inteira tem uma filosofia de
valorização e fomento das comunidades. Fui
surpreendido ao ver os trabalhos que já haviam sido
feitos e o reflexo dele.

9

25%

Minha expectativa era me relacionar com a comunidade
e realizar uma troca de experiências, com uma grande
expectativa de aprendizado. A maior expectativa era a
imersão na comunidade, conhecer a realidade local e
contribuir com a troca, de me conectar e poder
contribuir com as comunidades ribeirinhas. Fazer a
diferença tanto para um local, pessoa como para mim
mesmo. Estar próximo da vida local, e ajudar no
desenvolvimento da comunidade. Inicialmente eu tinha
como expectativa uma mudança de visão, mas logo que
cheguei percebi que seria também de vida. A
expectativa foi atendida.

7

19,44%

Eu não tive muito tempo para expectativas, fui sem
expectativa. Não tinha muita expectativa, vim super
aberto para viver a experiência. Não esperava muita
coisa, mas fui surpreendido, uma surpresa muito
agradável. No fim foi um ambiente de troca incrível
entre os mentorados, um período incrível, foi muito mais
rico do que eu poderia imaginar. Estou maravilhada
com a experiência, com o lugar, com as trocas, com os
outros voluntários, Amazônia e a história dos nativos.
Foi extremamente especial e impactante. Realizada em
ver a organização e o trabalho sério que a Vivalá
exerce na comunidade.

7

19,44%

157

Expectativas
relacionadas
ao
destino, natureza /
foram atendidas

Expectativa
em
contribuir
com
conhecimento
(ajudar)
/
foram
atendidas
ou
superadas

Outras Respostas

Expectativas
relacionadas
a
mentoria e proposta
de volunturismo /
não foram totalmente
atendidas
Expectativas
em
contribuir
com
conhecimento/ajudar/
foram parcialmente
atendidas
Não acreditava na
ação,
mas
as
expectativas
foram
superadas

TOTAL

Esperava ficar encantada com a natureza do local.
Conhecer melhor esta região do Brasil, conhecer o
Amazonas. O que fizemos durante a viagem foi muito
diferente do que esperava, não sinto que conheço o
suficiente do Amazonas, mas gostei da viagem e estou
voltando para São Paulo realizada. Fui surpreendida
com o carinho que a comunidade nos recebeu não só
na mentoria quanto nas visitas diárias.

3

8,33%

Esperava poder ajudar a comunidade local de alguma
forma, de poder contribuir com um pouco de
conhecimento, tentar mudar profissionalmente, nem
que minimamente, a vida deles. As expectativas foram
superadas e muito, pude contribuir mais do que
imaginava apesar de não trabalhar profissionalmente
em uma área relacionada ao tema da mentoria, e no fim
das contas quem saiu mais impactado foi eu. Hoje
tenho contato com a família da comunidade que fui
mentora e conversamos sobre seus negócios;

3

8,33%

Acredito que todas as expectativas que tive foram
construídas com base no preconceito que criei.
Expectativas atendidas. A vivência desconstruiu meu
modo de pensar e que todas as expectativas de nada
valeram, pois o que vivi foi incrível.

3

8,33%

As expectativas não eram altas porque o assunto em si
eu domino pouco. Tive um pouco de dificuldade de
estudar sobre a proposta do projeto, como funcionaria
previamente. Eu gostei do voluntariado mas não sei se
de fato consegui gerar algum impacto social. Não foi
totalmente atendida.

2

5,56%

Expectativa de realmente deixar um legado tangível.
Foram atendidas em partes, por conta da falta de
acesso à internet no local e total relação com o tema.

1

2,78%

Não acreditava tanto na ação, pois tinha um olhar muito
capitalista do empreendedorismo, porém minhas
expectativas foram superadas quando percebi como o
incentivo
ao
empreendedorismo
auxilia
nas
necessidades básicas da comunidade, que deixa até de
práticas atividades danosas ao ambiente, como a
extração de madeira para o próprio sustento.

1

2,78%

43

100%
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Questão 6. Qual a importância do volunturismo para a conservação da
sociobiodiversidade local amazônica? Explique.

IDEIA CENTRAL

Muito Importante por
gerar
conscientização
aos voluntários

Discurso do Sujeito Coletivo

nº

Através do volunturismo você se aproxima da
comunidade tendo uma vivência mais completa,
desenvolvendo uma consciência essencial para o
envolvimento e preocupação com a comunidade e
a conservação da sociobiodiversidade. Quando
vemos os problemas mais de perto nos
importamos mais com eles, por poder trazer
conscientização e mentalidade mais sustentável
aos turistas e conhecer a comunidade a forma de
geração de renda através do volunturismo, só
agrega com a possibilidade de novas ideias. O
volunturismo tem a capacidade de mostrar que a
conservação do nosso país precisa ser
compreendida e realizada de fato, é possível
imergir na cultura e no cotidiano da comunidade
local, entender os problemas, não é possível ter
uma vida plena sem uma reeducação e
aprendizado e respeito pela natureza. É importante
através da conscientização dos voluntários e dos
moradores locais ajudar demais na conservação.
Através do contato com a comunidade local,
conhecendo, obtendo uma troca de informações,
agrega muito e nos tira da bolha. O volunturismo
permite olhar para a cultura local e a
biodiversidade da região de maneira mais profunda
que um turismo convencional, cria uma
consciência
coletiva de preservação dos
voluntários, e podemos conscientizar muitas mais
pessoas a fazer voluntariado e turismo. O
conteúdo da Vivalá levado através do volunturismo
permitiu aos voluntários e a comunidade a
aprender, valorizar e desenvolver formas para
manter todo o ecossistema girando de modo
saudável e rentável.

14

%
36,84%

159

Muito
importante
/
Importante
pois
possibilita
levar
conhecimento
e
informações
para
a
comunidade através do
volunturismo

Muito importante por ser
uma nova forma de se
fazer turismo

Importante pois a comunidade recebe mais
informação para o desenvolvimento social e mais
autonomia, o volunturismo traz muito valor para a
comunidade, desenvolve o conhecimento da
comunidade. Por se tratar de uma comunidade
carente é fundamental que eles possam estar
“profissionalizados” e prontos para conservação.
Pelo fato de falta de acesso à educação é
fundamental um programa gratuito e contínuo que
empodere as comunidades com conhecimento. A
maior importância é a de desenvolver educação
local para que eles conservem o ambiente local e
para seu desenvolvimento social sem a exploração
pelos grandes “players” do turismo. Senti que eles
têm muito a nos ensinar, muito mesmo, mas que
podemos mostrar isso a eles e o quão interessante
pra nós isso é. O quão atrativo é poder aprender o
que pra eles é cotidiano. Acredito que eles não
tinham uma visão clara do que representavam ou
da capacidade que tinham e muito menos de como
desenvolver renda de forma sustentável e essa
informação e formação é que esse trabalho vem
trazendo.

7

18,42%

O volunturismo é uma forma mais ética e segura
de conhecer lugares, ao contrário do “turismo
ganancioso”, proporciona que se conheça a vida
das pessoas da região amazônica e soma com o
fato de aproveitar coisas de uma viagem “normal”.
Pessoas que escolhem fazer essa viagem, fazem
por amor, por quererem a diferença de poder
ajudar, por isso é muito importante. A experiência
colabora com o empoderamento dos ribeirinhos e
valoriza o turismo local, diminuindo preconceitos e
proporcionando
responsabilidade
coletiva,
conhecemos o lugar com o olhar deles, que são os
que mais querem preservar o meio ambiente de
onde nasceram. O incentivo às atividades turísticas
pode evitar atividades extrativistas.

7

18,42%

160

Muito
importante
/
Importante pois gera
renda para a comunidade
local
de
forma
sustentável

Muito
importante
/
Importante, mas tem
questionamentos sobre

O volunturismo movimenta a economia da
comunidade, traz muito valor para a comunidade
além de gerar emprego e renda na região. Levar
renda para a população local, que tem carinho pela
natureza e comunidade, faz com que eles não
dependam de grandes empresários, que só
pensam em lucro. O turismo é a principal fonte de
arrecadação das comunidades. Acredito que é um
dos principais meios para desenvolver e injetar
dinheiro nas comunidades, ajuda a financiar a
galera da região, além de, de certa forma, também
ter uma pegada mais ecológica. A filosofia de
turismo de base aliada à ideia de sustentabilidade
e promoção da preservação toma grande
relevância nesse cenário.

6

15,79%

Importante pois cria uma conscientização nas
pessoas e indiretamente nos que estão a sua volta,
mas a taxa de reversão em algo efetivo para a
conservação ainda é pequena e existem coisas
mais importantes a serem feitas. O que fizemos é
importante, mas acho que a comunidade
sobreviveria sem o volunturismo. Creio que a
importância depende muito do tema abordado
durante as mentorias. Não vejo ferramentas
digitais como um impacto super positivo
diretamente na biodiversidade. Muito importante,
mas os pontos de conservação (coleta seletiva,
descarte de resíduos) deveriam ser melhor
enfatizados durante toda trajetória.

4

10,53%

38

100%

TOTAL

Questão 7. Na atividade de volunturismo realizada por você, como você vê essa atividade
como promotora de melhorias para a população local?

IDEIA CENTRAL

Discurso do Sujeito Coletivo

nº

%

161

Desenvolvimento da
comunidade através
do
acesso
à
informação
e
as
trocas realizadas na
mentoria

Através do incentivo
ao
empreendedorismo e
ao crescimento dos
negócios locais para
geração de renda na
comunidade

Desenvolver a comunidade, através do aprendizado
que
até
então
eram distantes, agregando
conhecimento e despertar potenciais que estejam
“escondidos” na comunidade, através da troca de
saberes, que é muito rica para o voluntário e para a
população local, já que aumenta conhecimento e o
acesso a esse conhecimento que nem sempre é fácil.
Difusão de conhecimento. Promover troca de
experiências e cultura. Empoderamento a partir do
conhecimento e experiência a partir das mentorias. Um
despertar de informação que para a comunidade não é
de fácil acesso ou entendimento. O acesso à
informação pode significar uma mudança total na vida
deles. De uma forma pudemos contribuir com algum
conhecimento para que eles juntos sejam mais fortes,
auxiliando com recursos e ferramentas para os
comunitários darem uma continuidade em seus
negócios para que ajude-os a enxergar como eles
mesmos podem se ajudar como comunidade, criando
um ciclo. Acredito que não é um grande divisor de
águas, mas pode sim abrir alguns horizontes para o
pessoal.

16

45,71%

Incentiva o empreendedorismo local os ajudando a
sobreviver, muitos a atrair turistas, gerando capital
para a comunidade; Fomento da economia e negócios
local. Vejo essa atividade contribuindo para que o
negócio deles cresça cada vez mais, incentivando os
empreendedores locais a realizarem novos negócios
com sucesso. A mentoria contribuiu para o
desenvolvimento local, auxiliando os moradores a
aperfeiçoarem o negócio para aumentar a renda, visto
que a população é mais vulnerável e carente. Os
empreendedores conseguem conhecer mais sobre seu
público alvo e atrair turistas. Com a chegada do Vivalá
os empreendedores se animam a aprender e a
melhorar seus empreendimentos, um gás a mais para
eles seguirem firme e fazerem acontecer, ensinando
ferramentas para o crescimento das empresas,
fazendo a economia circular na comunidade. Injeção
de capital através do turismo de base comunitária
juntamente com a capacitação profissional contínua de
seus negócios.

10

28,57%

162

Não
consigo
enxergar de imediato
um real impacto da
atividade

Outras respostas

Não consigo mensurar o impacto da atividade pois o
que fazemos depende 100% da população local para a
implementação. Na questão social não é possível ver
de imediato. Em relação ao voluntariado, acredito ter
dado apenas uma motivação ao meu grupo para
continuar e desenvolver seus negócios, só precisavam
de alguém que os incentivassem. O acesso à internet
para o tema que estávamos tratando era fundamental,
então, acredito que poderíamos ter impactado um
pouco mais. Minha ação pessoal foi pequena, talvez
poderiam ser mais dias.

5

14,29%

Através da circulação econômica e troca cultural,
movimentando a economia comunitária. Desenvolve o
artesão local, para clarear sua visão com relação aos
seus negócios. Planos de ação são importantes para o
crescimento de todos, mas quando alguém lhe ajuda
fica mais fácil

4

11,43%

35

100%

TOTAL

Questão 8. Quais os principais desafios do volunturismo percebidos por você?

IDEIA CENTRAL

Desafios
relacionado
a
gestão do projeto
pelo
Vivalá
juntamente com a
comunidade
/
acompanhamento
do projeto

Desafios
execução
eficiência
mentorias

na
e
das

Discurso do Sujeito Coletivo

nº

%

Realizar um turismo não exploratório. Engajamento
inicial
da
comunidade
no
programa
e
o
acompanhamento
dos
negócios
pela
Vivalá.
Compreender a ajuda que eles necessitam e fazer com
que a comunidade crie confiança nos mentores e na
agência. Criar vínculos entre os moradores para um
crescimento uniforme, deixar legados realmente
tangíveis para todos os presentes e não apenas para
alguns. Dependência de um articulador local.
Acompanhar o impacto gerado e a evolução que cada
empreendedor tem após as mentorias, agregar algo à
vida das pessoas. Enfrentar alguns problemas não
previstos. Dar seguimento a um trabalho com voluntários
diferentes e às vezes com espaçamento grande entre
uma viagem e outra.

13

31,71%

Pouco tempo de ação do voluntariado para dividir o
tempo com o turismo. No caso do tema abordado foi
Mídias sociais, percebemos uma dificuldade quando
abordamos o empreendedor local e ele não tinha acesso
a internet, falta de recursos (internet, sinal,
infraestrutura). O tema " ferramentas digitais" talvez
tenha sido bem abstrato para pessoas mais velhas, por
exemplo. Desafio na resolução dos problemas
comunitários. O local das mentorias.

9

21,95%

163

Alinhamento da expectativa dos voluntários, pois muitos
chegam com vontade de transformar e tem dificuldade
de entender que algumas coisas demoram tempo para
amadurecerem. A própria expectativa e/ou frustração por
se questionar quanto ao resultado da sua ação, tendo
em vista o curto prazo. Não conseguir passar de maneira
clara o que eu tinha para passar, não se frustrar caso os
objetivos do volunturismo não sejam alcançados.
Conseguir impactar de forma mais profunda em detalhes
os problemas da comunidade, atingir realmente a dor da
pessoa, comunidade. Tentar transmitir o que é de fato o
volunturismo para os voluntários, fazendo com que as
pessoas vivenciem experiências diferentes em lugares
diferentes.

8

19,51%

Desigualdade, foi um fator que impediu algumas
conversas. Barreiras culturais, comportamentais e
estruturais. O principal desafio foi escutar e tentar
entender a realidade e necessidades deles, considerar a
realidade local e as dificuldades que enfrentam, que
geralmente fogem muito do nosso dia a dia. Por ser
outra realidade é necessário ir com a mente aberta, ter
humildade é fundamental para essa troca.

6

14,63%

Desafios
relacionado
a
preparação
dos
voluntários para as
atividades com a
população local

Despreparo dos voluntários para a proposta, ter
previamente um conhecimento sobre a comunidade
conseguiria ajudar mais. Pouco conhecimento do
assunto da minha parte e pouco conhecimento sobre o
perfil dos mentorados. O preparo para a mentoria
deveria ser mais sério e efetivo.

3

7,32%

Outras respostas

Não sei opinar. Não senti desafios pelo meu lembrar.

2

4,88%

41

100%

Desafios
relacionados
às
expectativas
dos
voluntários
em
relação a mentoria

Desafios
relacionados
às
diferenças culturais

TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa

