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Objetivos | O objetivo principal do estudo consiste em verificar a importância da atividade turística no desenvolvimento
local do Povoado das Canárias – MA, localizado no Delta do Parnaíba – MA, Brasil. Como objetivos específicos destacamse: a identificação do perfil socioeconômico da população local e a opinião desta sobre o turismo na área objeto do estudo.
Metodologia | A pesquisa é de natureza descritiva. De acordo com Gil (2002, p. 25), esta “visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis, utiliza técnicas padronizadas
de coleta de dados: questionário e observação sistemática». É também exploratória, uma vez que compreende a busca
de informações sobre um referido objeto, “delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto” (Severino, 2007, p. 123).
Quanto aos metódos da investigação, utilizou-se as modalidades de pesquisa científica de campo, bibliográfica e documental. A pesquisa de campo aconteceu durante os meses de setembro a novembro de 2010. Segundo Gil (2002, p. 53),
“no estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada a importância de
o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a situação de estudo”.
Nesta pesquisa foram aplicados dois tipos de questionários: o primeiro coletou dados de um grupo de 100 moradores
locais e o outro de três proprietários de pousadas, representantes dos meios de hospedagem. Posteriormente, os dados
foram analisados numa perspectiva qualitativa e quantitativa e no caso da amostra da população utilizou-se o cálculo
de valor tabelado, a partir da distribuição normal de probabilidade. Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente e
participaram de forma voluntária sem nenhum critério de exclusão referente ao primeiro grupo. Quanto ao segundo, o
critério de inclusão foi que os participantes fossem proprietários de pousadas e foram aplicados questionários equivalentes
ao número de pousadas existentes no povoado.
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Principais resultados e contributos | Através dos resultados pode verificar-se a importância do turismo no desenvolvimento local do Povoado das Canárias – MA, comprovando que essa atividade apresenta grande potencial como
instrumento eficaz no desenvolvimento econômico da região, além de ser uma ferramenta útil na gestão local. Corrobora-se essa afirmativa com análise de contéudo dos questionários aplicados que permitiram categorizar as mais diversas
opiniões dos sujeitos pesquisados (população local e proprietários de pousada), sinalizando em sua maioria que o turismo
é importante. Com a aplicação da pesquisa pode-se ter um aporte de informações que contribuíram para caracterizar a
população residente, incluindo informações como: perfil social e profissional, faixa etária, renda mensal, nível escolar, bem
como as suas opiniões sobre: turismo, preservação ambiental, políticas públicas e desenvolvimento local. Destaca-se, que
sua aplicabilidade irá contribuir para a realização de possíveis pesquisas com enfoques diferentes dos estabelecidos e em
outros destinos turísticos que tenham as mesmas características da área objeto do estudo.
Limitações | Considerando o pioneirismo do estudo, a ausência de dados sócio demográficos e estruturais da região
dificultaram a elaboração de um traçado metodológico mais abrangente necessitando serem desenvolvidas, em um outro
momento, pesquisas básicas que possam subsidiar discussões mais específicas com as propostas desse estudo. A localização geográfica, os acessos a documentos e informações de cunho político dificultaram a problematização e discussão
baseada na inter-relação sociedade, economia e estruturação dos espaços de uso comum, uma vez que a área objeto do
estudo fica localizada em uma ilha isolada e de difícil acesso.
Conclusões | Este estudo permitiu constatar que o turismo no Povoado das Canárias – MA é importante para o desenvolvimento da economia local. Nesse contexto, a comunidade deve ser a maior beneficiada onde cada um dos atores
sociais é participante ativo na prestação de serviços e o turismo um instrumento de promoção social e dinamização
econômica para esta.
O turismo de base comunitária pode ser demonstrado como uma estratégia eficaz de desenvolvimento, uma vez que se
considerem as necessidades da comunidade. Assim, sugere-se um conjunto de ações que efetivem esse segmento turístico
no Povoado das Canárias – MA:
i) Criar grupos sociais na comunidade que tenham o intuito de promover cursos e oficinas para qualificar os atores envolvidos
na prestação de serviços nas mais diversas áreas do turismo;
ii) Incentivar a comunidade a participar diretamente da gestão e operacionalização da atividade turística, com objetivo de maior
inserção social e consequente retorno financeiro através desta;
iii) Garantir o desenvolvimento sustentável do turismo para que se possa preservar e conservar as características sociais, culturais
e sobretudo ambientais da região.
Contudo, existem outras atividades econômicas tradicionais desempenhadas e significativas para o desenvolvimento de
Canárias – MA: a pesca, a cata do caranguejo, a agricultura do arroz e o artesanato. Nesse contexto, o turismo se destaca
como mais uma oportunidade de desenvolvimento para os moradores desta comunidade. A pesquisa forneceu dados que
identificaram o perfil socioeconômico dos moradores, a opinião destes e dos proprietários de pousadas quanto ao turismo,
sendo comprovada sua importância no desenvolvimento regional.
Portanto, estima-se que esse estudo contribua para gestão do turismo na região do Delta do Parnaíba, mais precisamente
do Povoado das Canárias – MA, incentivando a integração entre as esferas pública, privada e a comunidade na elaboração
de políticas que fomentem o desenvolvimento regional com a inserção do turismo.
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