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 C olóquio cola saberes. Fazeres. Cobra os direitos e revela injustiças.
 O ra, e mais que na hora, com causas de povos e comunidades tradicionais.
 L ugar de lideranças, professores, pesquisadores, alunos e interessados.
 Ó ... Ouvimos. Falamos. Revelamos. Refletimos. Partilhamos. Colaboramos.
 Q ueixas não faltaram daquelas(es) que clamam pelos seus territórios...
 U ma luta constante, incluso o turismo comunitário, diante das ameaças.
 I nconstitucionalidades versus Resistências!
 O  CTurTI continua itinerante. 

Agradecemos aos que confiaram sediá-lo.

Isis Maria Cunha Lustosa
Membro - Coordenadora Externa (Nacional/Internacional)  

do IV CTurTI e Membro Idealizadora do CTurTI/Brasil.
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Prefácio

O “IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e 
de Comunidades Tradicionais (IV CTurTI): ataques aos seus direitos e 
suas estratégias de enfrentamento” realizou-se no Departamento de Ge-
ografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) nos dias 10, 11 e 12 de 
novembro de 2017, em Fortaleza, Brasil.

Os colegiados do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do 
Departamento de Geografia da UFC participaram ativamente do pro-
cesso de organização e realização das diversas atividades (debates, pa-
lestras, apresentação de trabalhos científicos, sessão de pôsteres, expo-
sição de fotografias e atividades de campo), em acordo com a Comissão 
Organizadora Externa, idealizadora do primeiro Colóquio, constituída 
por professores e pesquisadores das áreas de Geografia e de Antropologia 
da  Universidade Federal de Goiás (UFG), Instituto de Estudos Socio-
ambientais (IESA), Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas 
Territoriais (Laboter) – Dra. Maria Geralda de Almeida e Dra. Isis Maria 
Cunha Lustosa; Universidade de Brasília (UnB), Departamento de An-
tropologia (DAN), Laboratório e Grupo de Estudos em Relações Interé-
tnicas (LAGERI) – Dr. Stephen Grant Baines e Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Instituto de Geociências (IGC), Laboratório de 
Pesquisas em Geografia Agrária e Agricultura Familiar – Dr. José Antô-
nio Souza de Deus. 

O IV CTurTI foi planejado de modo a compartilhar saberes, lu-
tas, resistências e estratégias de enfrentamentos dos povos indígenas e de 
outros povos e comunidades tradicionais, com as pesquisas acadêmicas 
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correlacionadas aos eixos temáticos do evento, e as relações institucionais 
governamentais e não governamentais no âmbito da América Latina. 

Em sua quarta edição, o CTurTI teve o objetivo de fortalecer as dis-
cussões referentes ao turismo em territórios tradicionais diante do acirra-
mento dos ataques aos seus direitos constitucionais e internacionais, em 
anos recentes, com conflitos socioambientais, culturais, políticos e outros 
de distintas ordens. Além de discutir o turismo comunitário como ins-
trumento de reivindicar direitos sociais, territoriais e ambientais. Dessa 
forma, o evento também visou examinar os protagonismos dos povos in-
dígenas e outras comunidades tradicionais e suas estratégias de enfrenta-
mento vinculadas às práticas socioambientais, culturais e produtivas no 
contexto do Brasil e de outros países latino-americanos.  

Assim, o IV CturTI teve por intuito proporcionar o fortalecimen-
to das reflexões vivenciais e teóricas iniciadas nas edições anteriores, 
além de consolidar a rede informal (cogitada desde o primeiro Coló-
quio) constituída por lideranças indígenas, quilombolas e de comuni-
dades tradicionais, com a colaboração de professores e/ou pesquisado-
res da Geografia, Antropologia e áreas afins. Essa quarta edição visou 
ampliar os espaços das reivindicações pela efetivação de direitos, bem 
como contribuir para uma maior visibilidade dos referidos povos e co-
munidades tradicionais e as atividades autogestionadas em seus terri-
tórios, como o turismo comunitário. Foram abordados novos contextos 
latino-americanos sobre o tema central do evento, focalizando-se em 
identidades, políticas públicas indigenistas, políticas públicas dirigidas 
a povos e comunidades tradicionais e as políticas públicas para o tu-
rismo, os projetos de turismo em territórios tradicionais e os conflitos 
pelos direitos às terras, sem esquecer a abordagem referente à educação 
e às escolas diferenciadas indígenas.

Os anais do IV colóquio expõe 27 artigos completos e 19 resumos 
que foram organizados em quatro eixos temáticos, a saber: 

Eixo 1: Políticas governamentais e povos indígenas, quilombolas e 
comunidades tradicionais: a conjuntura atual na América Latina.
Eixo 2: Turismo e outros projetos de “desenvolvimento” em Terras 
Indígenas e comunidades tradicionais.
Eixo 3: Experiências de turismo comunitário no Brasil e outros pa-
íses da América Latina.
Eixo 4: Políticas de educação, escolas diferenciadas indígenas e o 
turismo.
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Durante o evento tivemos a participação de mais de cento e cin-
quenta pessoas, dentre convidados, ouvintes e expositores, que puderam 
se envolver e apreciar, além das atividades acadêmicas, apresentações 
musicais, mostras de fotografias, apresentações de teatro e exposições de 
artesanato. 

Agradecemos a todos que fizeram deste evento um belo encontro 
de vivências, convivências, encontros e experiências inesquecíveis!

Os autores
Fortaleza, 31 de janeiro de 2017.
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IV CTurTI: agradecer em verso,  
prosa e imagens

Isis Maria Cunha Lustosa

O ‘tempo’ está cada vez mais na ‘compressão’, mas acho sutil parar e 
agradecer o ‘espaço’ Departamento de Geografia na Universidade Federal 
do Ceará (UFC), sede 2017 da quarta edição do colóquio CTurTI. Agra-
decer a partilha na tessitura do evento, além de ser um ato de reconheci-
mento, revela os esforços mútuos dos organizadores (locais e externos) ao 
longo de 10 meses de trabalhos coesos, somados aos de todos os envol-
vidos nas comissões, os mediadores das mesas-redondas, os expositores 
convidados, os homenageados e os ouvintes também colaboradores nos 
debates. Além do reconhecimento dos esforços dos funcionários copar-
ticipantes nas reservas, na copa com simpatia, água e café nos dias da 
acolhida durante o evento, na limpeza, na segurança, dentre outros com 
funções fundamentais para a organização de um evento, ainda mais em 
categoria internacional. O acurado material na foto abaixo demonstra os 
passos coletivos no curso do IV CTurTI/UFC/Departamento de Geogra-
fia/2017/Brasil.
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Versar desde a receptividade calorosa em Fortaleza do coordenador 
geral da edição do IV CTurTI, professor Antônio Jeovah de Andrade Mei-
reles, prestada as lideranças de povos e comunidades tradicionais do Ceará 
e do exterior contatadas como convidados, e a maioria recebidas no De-
partamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e, an-
teriormente contar com sua igual simpatia no aeroporto da mesma cidade 
na chegada da comissão idealizadora desse evento no Brasil, e, ainda pre-
senciar a atenção aos demais (convidados, membros de comissões, partici-
pantes do país e do exterior), na totalidade revela-se momento prazeroso. 

Igualmente é o sentimento sobre a original acolhida da Coor-
denadora Executiva do evento, professora Adryane Gorayeb, quando 
todas(os) adentravam no Departamento de Geografia e estiveram bem 
assistidas(os) ao longo dos dois dias de atividades na UFC. Ressalta-se 
a distinção dos demais membros docentes da Comissão Organizadora 
local, Clélia Lustosa e Eustógio Dantas, e juntamente com o professor 
José Bozarquiello e outras(os) professoras(es) da UFC presentes (sem 
esquecer os demais docentes membros das comissões do IV CTurTI au-
sentes por motivos superiores), todas(os) direta ou indiretamente repre-
sentaram o departamento responsável pela atividade. Do mesmo modo, 
obrigada(o) a atenção prestada pelos discentes envolvidos no dia-a-dia 
do evento, todas(os) com expressiva vivacidade desde as comunicações 
virtuais no curso da organização, como durante o credenciamento, até 
a finalização do colóquio. No decorrer das atividades as(os) alunas(os) 
vestiram as suas camisetas pretas, por sinal muito bem confeccionadas, 
grafadas ORGANIZAÇÃO e revelavam o compromisso  como membros 
da Comissão Organizadora local.

A caminho do auditório para vivenciar a abertura do IV CTurTI 
com as autoridades da UFC, os representantes das entidades apoiadoras e 
parceiras, após a subida da escada a generosa mesa de boas vindas expu-
nha a oferta da grande e admirável ‘ARUPEMBA’ lotada de bananas (in-
tolerantes ao glúten agradecem), arrumada com primor e vizinha ao café 
com biscoitos, a mencionada peneira fez enorme diferença. As apetitivas 
bananas por opção pessoal substituiu até almoço de participante. O ‘canto 
do lanche’ agregou aquelas(es) interessadas(os) nos assuntos decorrentes 
do “Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais”, bem 
como propiciou a outra atenção de parte dos docentes/discentes da UFC 
presentes no acolhimento desde a entrada dos participantes até chegar-
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mos à surpresa e aprazível ‘SALA-AUDITÓRIO’, tematizada com esmero 
para o quarto colóquio. Em cada entrada preparada para o IV CTurTI 
havia uma particularidade!

As(os) convidadas(os) das mesas-redondas na cativante sala, dian-
te do público atento, composto por pessoas de todas as gerações, duran-
te os rituais, os cantos, os relatos, as experiências, as poesias e as prosas 
dos  temas abordados, os mesmos convidados recebiam a gentil oferta de 
água, e a moringa de barro circundada com os seus copos com igual ma-
terial, compunha a tematização do evento. Para esquentar as exposições 
e os debates houve aquele precioso café (servido durante todas as falas) 
por alunas(os) atentos aos acordos firmados diretamente com a comissão 
organizadora local, e indiretamente com a comissão organizadora exter-
na coparticipante durante o contínuo trabalho. 

As(os) alunas(os) presentes mostravam-se bastante animadas(os), 
como as(os) citadas(os) da UFC (Ana Larissa Freitas,  Ana Nery Ama-
ro Evangelista, Beatriz França, Brenda Thais Galdino da Rocha,  Dimas 
de Brito Sousa e Gislleidy Uchôa), também os 06 alunas(os) do Instituto 
Federal do Maranhão (IFMA) / Campus Buriticupu, dois bastante ativis-
tas (Verônica Rodrigues da Silva e Mateus Henrique Cardoso), todas(os) 
acompanhados da professora Andréa Lima Barros/IFMA. Além das(os) 
05 alunas(os) – Thais Soares, Anne Karoline, Natália Palheta, Pedro Wa-
sen e Letícia – da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) / Escola 
Superior de Arte e Turismo (ESAT) acompanhados por 03 professoras, 
Jocilene Gomes da Cruz e Cristiane Barroncas Maciel Costa Novo, am-
bas da Comissão Científica do IV CTurTI e Socorro Rebouças, as referi-
das docentes foram integrantes da Comissão Organizadora/Científica da 
edição passada III CTurTI/UEA/ESAT/Manaus/2015. Sem esquecer de 
destacar a cooperação de outros professores (Anna Erika Ferreira Lima 
– IFCE / Campus Fortaleza e Max Maranhão Piorsky Aires – UECE/
GEPE), ambos integrantes da Comissão Científica do colóquio e presen-
tes no evento, também o professor Babi Fonteles – UFC/MITS, convidado 
como expositor que ressaltou durante a sua fala a presença da professora 
Maria do Céu/UFC no auditório. 

O reconhecimento também merece ser estendido aos colegas do 
exterior que puderam estar presentes como expositores e arcaram com 
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parte significativa (passagens aéreas) dos seus custos (assim como outros 
colegas do Brasil) para participarem integralmente do colóquio – os pro-
fessores Francisca de La Maza Cabrera / Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC) / Campus Villarrica/ Centro de Estudios Interculturales 
e Indígenas (CIIR), Marcelo Horacio Impemba / Universidad Nacional 
del Comahue (UNco) / Facultad de Turismo e Luis Eugenio Campos / 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) / CIIR. Além 
de professores de outros estados do Brasil, como Rodrigo Guimarães de 
Carvalho / Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) / 
Campus Central o qual teve o privilégio de também ver presente no even-
to lideranças indígenas de Sagi, outros representantes do Rio Grande do 
Norte (RN) no colóquio. Muitas(os) outras(os) participantes interessados 
pelo tema do colóquio estiveram presentes durante as atividades no au-
ditório, e desculpo-me não conhecer todas(os), pois durante a dinâmica 
dos painéis definidas pela comissão local para apresentações orais não foi 
possível participar nas diferentes salas ao mesmo tempo, portanto, im-
possibilita-me referir os nomes de outras lideranças, docentes, discentes, 
pesquisadores ou técnicos, mas sintam-se referidos em igual considera-
ção por suas contribuições para fortalecer o evento. 

Mais uma vez está dirigida a Comissão organizadora local do IV 
CTurTI/UFC/Departamento de Geografia o nosso agradecimento como 
membros da (Comissão Organizadora Externa do IV CTurTI – Maria 
Geralda de Almeida/UFG/IESA/Laboter, Isis Maria Cunha Lustosa/La-
boter/IESA/UFG, Stephen Grant Baines/UnB/DAN/LAGERI e José An-
tônio Souza de Deus/UFMG/IGC) pelo aceite e execução desta quarta 
edição, e a realização com afinco e respeito durante os processos par-
tilhados de modo cuidadoso na organização do evento em decorrência 
da temática central complexa, e das particularidades dos subtemas, mas 
especialmente por toda a consideração e espaço de falas proporcionados 
aos atores sociais envolvidos no constructo. 

O mesmo grandioso reconhecimento às entidades (não governa-
mentais) do Ceará parceiras e totalmente representadas durante o co-
lóquio. Ressalta-se a honra desde o I CTurTI/UFG/IESA/Laboter/2013 
termos o Instituto Terramar / Rede Tucum (naquele ano representada 
por Rosa Martins e no IV CTurTI por Maria Aparecida de Alcântara), 
ambas presentes no atual colóquio, e Aparecida Alcântara expositora na 
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Mesa-Redonda 3 sobre a gestão da Rede Tucum. Igualmente tivemos no 
I CTurTI  o prazer da presença da Cacique Tremembé da aldeia São José, 
Adriana Carneiro,  liderança da Terra Indígena Barra do Mundaú a qual 
abençoou as duas edições (primeiro e quarto) CTurTI. A oração manifes-
tada pela Cacique na abertura do IV CTurTI, conforme consta no convite 
da IX Festa do Murici e do Batiputá, entregue pela mesma durante o atual 
evento, merece  a reverência abaixo:

Foto: LUSTOSA, Isis.  Oração no Convite da IX Festa do Murici e do Batiputá em janeiro de 2018 na TI 
Tremembé da Barra do Mundaú- Itapipoca – CE.

Do mesmo modo é importante registrar a presença da Cacique Pe-
quena Jenipapo-Kanindé, liderança da Terra Indígena Aldeia Lagoa En-
cantada, Aquiraz -Ceará, mestre com “Título Notório Saber em Cultura 
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Popular” pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) a qual além de 
ouvinte e participante durante debates do IV CTurTI, expressou o seu 
pioneirismo de primeira Cacique mulher no Brasil, relatou fatos da luta 
por direitos no seu território tradicional, bem como a experiência com o 
turismo comunitário,  portanto, recebeu do IV CTurTI juntamente com 
mais duas Caciques  Tremembé do Ceará – Adriana Carneiro e Erbene 
Rosa Veríssimo, uma Cacique Qom – Clara Romero - da Argentina, e 
outra importante mulher indigenista – Maria Amélia Leite, a merecida 
homenagem coletiva (cuidadosamente construída pela Comissão Orga-
nizadora Local e Externa  do colóquio) dedicada a todas conforme ex-
pressa a seguinte imagem.

Fonte: https://ivcturtibrasil.wixsite.com/ivcturti/homenagem
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 Embora, por motivos superiores, estivessem ausentes duas Caci-
ques (Erbene Veríssimo e Clara Romero), ambas foram estavam repre-
sentadas pelas Caciques presentes (Pequena Cacique e Adriana Carnei-
ro). Igualmente,  Maria Amélia leite, também impossibilitada de receber 
a homenagem pessoalmente, esteve representada por seu companheiro 
de causa indigenista, Florêncio Sales, que emocionado teceu o traba-
lho da indigenista junto com as três mencionadas Caciques do Ceará, e 
junto ao Movimento Indígena do mesmo estado. Também, por motivos 
superiores, o Dr. Sergio Brissac, antropólogo do Ministério Público Fe-
deral (MPF)/CE com quem eu dividiria o prazer de coordenarmos as 
homenagens as referidas mulheres, não pôde estar presente, mas pude 
compartir parte deste momento com o professores Jeovah Meireles e 
Adryane Gorayebe, e todas as lideranças e a indigenista, foram con-
gratuladas com o especial quadro com pintura e frase (elaborados por 
artista identificada pela Comissão Organizadora local) e recebidos das 
mãos dos discentes representantes da mesma comissão. Antes desta en-
trega oficial dos quadros houve a projeção do banco de imagens conexo 
com significativos momentos das histórias de vidas das homenageadas, 
haja vista eu ter a oportunidade de desenvolver pesquisas em seus terri-
tórios tradicionais e/ou junto as mesmas, foi um modo pessoal de tam-
bém agradecê-las. 

As expressões emotivas das lideres indígenas presentes, e de Flo-
rêncio Sales, pela totalidade das homenagens recebidas, creio tocou a 
todas(os). Assim, ligeiramente as Caciques Pequena e Adriana Carneiro, 
com o dom da musicalidade (Jenipapo-Kanindé e Tremembé), agrega-
ram as suas forças de lideranças mulheres e cantaram para todo o público 
da sala-auditório como o ritual a caminho do quase encerramento dos 
trabalhos naquele primeiro dia do evento, e também ecoou como uma 
forma de agradecimento diante dos tantos espaços femininos infringidos 
no país. Convém uma analogia dos fatos para lembrar o especial espetá-
culo ‘Atemporal” com o Grupo Caboclas e suas reinvindicações contra 
agressões as mulheres, e as mulheres indígenas, também estão nestas es-
tatísticas infratoras, e o turismo empresarial é vilão destes fatos contra 
as mulheres (ênfase para a zona costeira do Ceará) com intensa pressão 
daqueles interessados em expropriar os territórios tradicionais. Convém 
recordar a fala da Cacique Adriana Carneiro na Mesa-Redonda 2, refe-
rente as pressões dos representantes do empreendimento turístico inter-
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nacional Nova Atlântida, invasor de áreas da Terra Indígena Tremembé 
da Barra do Mundaú, retomadas em 2014.   

         
O prólogo acima introduz um remate do IV CTurTI, sendo o tema 

turismo o cerne do colóquio, junto com os direitos constitucionais e in-
ternacionais de povos e/ou comunidades tradicionais infringidos, as lutas 
pelos seus territórios diante os grande projetos de desenvolvimento, as 
experiências de turismo em territórios tradicionais da América Latina, 
além do foco nas políticas educação e escolas diferenciadas específico 
nesta quarta edição. Trata-se da súmula dos temas discutidos no evento 
intenso (bastante positivo) de dois dias de exposições e debates, somados 
a visita de campo. 

Durante o IV CTurTI foi oportuno compartir as experiências vi-
venciais, acadêmicas e técnicas na conjuntura atual do Brasil, ou melhor 
da América Latina, portanto, os momentos do evento, incluso os das me-
sas na sala convidativa proporcionou espaço participativo (dentro dos 
horários possíveis) e, em alguns momentos, o microfone esteve mais dis-
ponível para os protagonismos e/ou ativismos dos participantes diante 
do palco da ‘sala exposição/debate’ ou durante as perguntas, dúvidas ou 
reflexões, entremeados pelos excelentes momentos culturais, as impor-
tantes mostras de painéis com apresentações orais, os destacados ensaios 
fotográficos providos pelo fundo musical nordestino, além de imagens 
projetadas ao lado daquelas impressas e expostas no cordão como litera-
tura de Cordel. 

Na sala-auditório alguns gritos positivos congratulavam as mani-
festações de alguns alunos (fosse para expor as suas falas no palco, fosse 
para congratular a oportunidade de estarem com os seus professores e 
terem se deslocado de outros estados brasileiros, e sabemos com custos 
altos, para vivenciar a experiência do colóquio). Vale referir a animação 
dos discentes quando alguma crítica foi mais contundente com gritos de 
apoios gerais! 

E, ainda, a oportunidade de vermos a exposição de artesanato in-
dígena do povo Jenipapo-Kanindé, a produção do mel de caju de uma 
comunidade tradicional, e também receber os exemplares gratuitos de 
dois livros intitulados (Rede Tucum: das ondas do mar aos quintais da 
vida e Receitas Tradicionais da Rede Tucum). Segundo a apresentação da 
primeira obra, trata-se de
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 [...] uma viagem do oeste ao Leste do Ceará, para conhecer cada uma des-
sas trajetórias que, ao integrarem a Rede Tucum, decidiram construir tam-
bém uma narrativa conjunta. A nossa expectativa é que essa publicação dê 
a conhecer um pouco dos modos de vida tradicionais da zona costeira do 
Ceará, tão essenciais para nossa diversidade cultural e tão ameaçados por 
grandes projetos econômicos (INSTITUTO TERRAMAR, 2017, p. 7).

Ao observar as lideranças da Rede Tucum manifestando-se sobre 
os seus territórios tradicionais durante o IV CTurTI percebia-se expli-
citamente o mesmo sentido da citação acima expressa na obra coletiva, 
bem como era possível perceber do mesmo modo as suas resistências 
manifestadas na outra obra recebida relativa as Receitas Tradicionais 
na qual está descrito “É de muitas mãos que se faz uma Rede!...Nesse 
sentido, o livro de receitas é um espaço de resistência e de partilha”. 
Sendo assim, recordando-se os antecedentes do CTurTI quando idea-
lizado, lê-se:

 É legado do 1 º CTurTI consolidar-se uma rede latino-americana (ainda in-
formal) de pesquisadores da Geografia e da Antropologia, alguns favorá-
veis ao fortalecimento de intercâmbios de lideranças indígenas, acadêmi-
cos e técnicos para discussões do Turismo em Terras Indígenas (ALMEIDA; 
LUSTOSA, 2015, p. 39). 

A mencionada rede ao longo dos quatro eventos CTurTI concre-
tizados, se fortalece no âmbito da Geografia e Antropologia, e amplia-
-se para áreas afins, a quarta edição também comprova essa evolução. O 
evento expande-se no contexto latino-americano, onde os intercâmbios 
das experiências, lutas, resistências e conquistas no contexto itinerante 
do colóquio são compartidos em outros espaços acadêmicos e de campo. 
Portanto, configuram-se também como espaços de reinvidicações para 
povos e comunidades tradicionais. 

Convém referir que o CTurTI iniciou-se em universidade federal 
da Região Centro-Oeste do Brasil. Posteriormente, foi organizado em 
uma universidade internacional autônoma do México. Tornou para o 
Brasil para ser sediado na Região Norte em uma universidade estadual. 
Em decorrência da impossibilidade de ser sediado na Colômbia, mante-
ve-se no Brasil com a quarta edição na Região Nordeste em outra uni-
versidade federal, e segue para o Chile em 2018 para a quinta edição em 
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universidade católica. Deste modo, mapeam-se as instituições de ensino 
conexas as temáticas do CTurTI.

 O colóquio pioneiro iniciou-se focalizado no “turismo em terras 
indígenas”, posteriormente acendeu para discutir o turismo em outros 
territórios tradicionais como bem sugeriu o professor Rodrigo Grü-
newald da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante 
a assembleia final do 1º CTurTI/UFG/Brasil. Nesta quarta edição am-
pliou-se ainda mais os convites para expositores (lideranças de povos e/
ou comunidades tradicionais) colaboradores nas 04 Mesas-Redondas (a 
lideranças indígena da Mesa-Redoda 1 e duas lideranças indígenas da 
Mesa-Redonda 4 justificaram as suas ausências no IV CturTI). Convém 
congratular a comissão organizadora  por conseguir significativa partici-
pação de povos e comunidades tradicionais do Ceará durante o evento.  

 
No decorrer do quarto colóquio revelaram-se no geral da progra-

mação, as lutas, as reinvindicações, as resistências, os conflitos, as ameaças 
(governamentais, de ruralistas e de empreendedores locais e/ou interna-
cionais) às conquistas de direitos de povos e comunidades tradicionais do 
Brasil e de outros países da América Latina, destacando-se os parceiros 
Argentina e Chile com professores presentes integralmente no evento, os 
três comprometidos com a pretensa quinta edição do colóquio em 2018. 

Ficaram plantadas novas reflexões desta última edição do colóquio 
em Fortaleza como bem nos estimula a ‘ÁRVORE-COLMEIA’ da logomar-
ca (recriada para o IV CTurTI/UFC/Departamento de Geografia/2017) 
a partir da base da logomarca do (III CTurTI/UEA/ESAT/2015), portan-
to, acredita-se estar fincado o propósito pensado na primeira edição do 
evento  pelas professoras – Maria Geralda de Almeida e Isis Maria Cunha 
Lustosa – idealizadoras do CTurTI desde 2013, ou seja, um espaço espe-
cialmente para as vozes das lideranças de povos e/ou comunidades tra-
dicionais, também contributivo no avanço das discussões, nas lutas por 
direitos (ânfase para o territorial), e, ainda, a amplitude das publicações 
relativas ao tema do colóquio na interface da vivência, Geografia, Antro-
pologia e/ou áreas afins. 

Vale referir outros pontos de encontros significativos proporciona-
dos no IV CTurTI, ocorridos nas sombras das árvores da UFC, durante 
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os almoços caseiros com sucos regionais, e emergiram outros momentos 
de discussões, fortalecimentos de contatos e temáticas comuns entre os 
representantes de povos e comunidades tradicionais do Ceará, de outros 
estados do país, além de colegas (professoras(es) e alunas(os) do Mara-
nhão, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, dentre tantas/
os outras/os presentes no evento, como bem apresenta o site (neste há o 
mapa elaborado com projeção dos estados brasileiros e países de origens 
dos participantes). Este espaço virtual, cuidadosamente elaborado pelos 
docentes e discentes envolvidos na organização local do colóquio, veicula 
muitas das informações concedidas pela comissão idealizadora, e em co-
mum acordo com os coordenadores locais, ajustadas e complementadas 
para a realidade local do IV CTurTI. Portanto, o site, é ferramenta sig-
nificativa para o evento em si (amplia-se como outra base de dados das 
edições antecedentes dos colóquios), e revela-se mais um meio de difusão 
de informações posteriores ao mesmo, inclusive antes de termos a edição 
do e-book como a comissão organizadora apresenta nas duas Circulares 
expostas no referido endereço eletrônico. 

Esta outra prévia sobre os três dias de atividades do IV CTurTI é 
oportuna para partilhar, e, ainda, registrar a solidariedade anterior duran-
te as caronas proporcionadas por professores da UFC deslocando con-
vidados até o campus universitário do Pici e de retorno aos seus locais 
de hospedagens. Além das outras caronas até a visita de campo com a 
parada para comprarmos as águas a serem consumidas no decorrer da 
caminhada, e os braços/forças de colegas brasileiros e estrangeiros, parti-
lhados para desatolar dois carros, momentos antes de sermos gentilmente 
por quatro indígenas Jenipapo-Kanindé na Terra Indígena Aldeia Lagoa 
Encantada, município Aquiraz, Distrito Iguape, Ceará. 

Durante a gentil oportunidade do campo proporcionada pelos co-
ordenadores locais do IV CTurTI, atentos àquele território tradicional, 
todas/os escutamos a exposição da liderança indígena Eraldo (alcunhado 
Preá), representante do projeto de turismo comunitário da aldeia, tendo 
o mesmo participado integralmente do III CTurTI/UEA/ESAT em Ma-
naus e IV CTurTI/UFC em Fortaleza. Préa, como aprecia ser chamado, é 
um dos indígenas filho da Pequena Cacique, homenageada no IV CTur-
TI dentre as quatro mulheres indígenas convidadas e uma indigenista 
também congratulada. Na mesma visita foi oportuno ouvimos uma das 
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muitas netas (Carlene) da mesma Cacique durante a sua apresentação 
detalhada sobre o Museu Indígena Jenipapo-Kanindé (MIJK). 

Concluída a primeira atividade no MIJK, seguimos e, na breve pas-
sagem pela sombra dos cajueiros do Tio Odorico (o primeiro Cacique da 
Terra Indígena) já falecido, escutamos o atual Pajé (João Batista) da aldeia 
a ponderar sobre a memória daquele lugar sagrado, além de mencionar a 
respeito da primeira Festa do Mocororó (bebida compartilhada no Ritual 
do Toré) – momento realizado em 4 de novembro de 2017. 

Mantendo-se a caminhada coletiva partimos daquele lugar de me-
mória dos “troncos velhos” atentos na descida/subida, rumo à Trilha Cul-
tural e chegada à Lagoa Encantada com parada à margem da principal la-
goa da Terra Indígena. Foram recordados fatos de pesquisas realizadas na 
aldeia, agradecidas as colaborações para os avanços na situação jurídica 
da Terra Indígena, e também revelados por outros dois indígenas profes-
sores Jenipapo-Kanindé as demais conquistas decorrentes da educação 
indígena na Escola Diferenciada na aldeia. 

Enquanto ocorria aquela boa prosa `a margem da Lagoa Encanta-
da, duas crianças indígenas em companhia da mãe imergiam na água da 
encantada com a pureza da infância a demonstrar a importância da lagoa 
para as suas vidas, bem como encorajando-nos com aqueles respingos a 
voltamos acalorados pelo calor de quase meio dia. Ninguém se mostrava 
desanimado! Para alguns, já pesquisadores na citada Terra Indígena, foi 
valorosa a oportunidade de rever mais uma vez o território tradicional, os 
novos usos e as transformações atuais no entorno e na aldeia. Para alguns 
alunos, professores, pesquisadores do país e do exterior, presentes a pri-
meira vez na Terra Indígena Aldeia Lagoa Encantada, a visita propiciou 
comparativos com as suas experiências acadêmicas. 

Além do todo revelado acima foi possível observar o despertar de 
reflexões em cada olhar dos participantes. Estas/es também mostravam-
-se animados para provar as encomendadas macaxeiras cozidas, tapio-
cas e café com opções de espiar/comprar o artesanato indígena exposto 
aos visitantes, bem como apreciar o cajueiro abrolhado de caju suculento 
com nuances amarelo/avermelhado na carne do fruto castanha daquela 
árvore frondosa diante a outra sala de conversa em frente ao Museu e a 
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Pousada da aldeia. O Pajé João Batista com expressão prazerosa observa-
va todas/os durante o ato de partilharmos as comidas e com um pequeno 
grupo de mulheres, ele mantinha-se entusiasta ao mencionar tudo que o 
caju propicia como alimento. Partimos da Terra Indígena bastante con-
templados pela visita, e seguimos rumo aos outros alimentos regionais 
em coletividade para o almoço.

Assim sendo, vale referir a gentil despedida no almoço Alencarino 
em espaço da UFC, momento também proporcionado pela coordenação 
local do IV CTurTI. Foram ocasiões singulares que valoram o todo orga-
nizado, bem como o revelado momento da despedida, dulcificado pela 
boa energia na sombra das mangueiras da Casa de José de Alencar. Assim, 
naquela mesa alongada com sensação de tarefa cumprida, as antigas e as 
novas amizades foram regadas pela musicalidade ao fundo. O triângulo, a 
zabumba, a sanfona e o instrumento de corda do quarteto musical, ecoa-
ram forró, xote e baião, para assentar as substanciais comidas regionais 
nordestinas (rabada, buchada, panelada e outras iguarias), tudo está re-
gistrado nas nossas memórias afetivas daquele domingo 13/11/2017, sem 
faltar o doce café com rapadura para não haver uma “Triste Partida”1... 

Também se faz merecido agradecer aquelas/es esforçados em par-
ticipar, mesmo tendo sacrificado um final de semana em companhia de 
seus familiares e/ou outros trabalhos. 

  
No âmbito itinerante assumido pela Comissão Idealizadora do 

CTurTI (desde a sua primeira edição na Universidade Federal de Goi-
ás (UFG) em 2013), sempre que concluída uma atual edição, o evento 
segue com a referida comissão com o compromisso de colaborarmos di-
retamente na nova fase com os próximos organizadores (Coordenadores 
Locais), a partir de agora, no Chile para edição do V CTurTI em Villarica. 
A frente retomaremos os contatos com as universidades brasileiras e do 
exterior parceiras, bem como aquelas(es) pretensas(os) membros a serem 
convidados para compor a Comissão Científica, sempre ampliada após 
cada edição.

Programem-se. Participem em 2018.

1  Triste Partida. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/patativa-do-assare/triste-partida.
html>. Acesso em: 15 nov. 2017.
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Em nome da Comissão Idealizadora do colóquio, tomo a liberda-
de pelos quatro anos de trabalhos partilhados com lideranças, professo-
res, pesquisadores e técnicos brasileiros e/ou estrangeiros, socializar este 
texto com o relato prestado como agradecimento conforme exposto no 
princípio da escrita aos organizadores, convidados, participantes presen-
tes (e até com os ausentes que por motivos superiores não puderam estar 
conosco durante as atividades) e parceiros envolvidos. Portanto, a quem 
interessar o relato está público e ofertado com amplo obrigada/o.

Registra-se algumas das categorias ouvidas durante as falas gerais:
 
Terras Indígenas, Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais, 

Territórios Tradicionais, ameaças, direitos infringidos, grandes projetos, 
turismo comunitário, turismo empresarial, turismo massivo, energia eóli-
ca, carcinicultura, impactos, conflitos, cartografia social, alternativa infer-
nal, chantagem vocacional, termoelétrica, PNGATI, PNPCT, FUNAI, FEI, 
FOIRN, PEC, OIT, CONVENÇÃO 169, territorialização, etnodesenvolvi-
mento, GT de turismo e muitas outras (Depoimentos gerais, IV CTurTI, 
nov 2017). 

Vale referir alguns comentários pontuais de lideranças voltados às 
temáticas abordadas no evento. Estes seguidos por determinadas fotos 
para recordarmos o significativo IV CTurTI:

“Fazer esse turismo me tornou pessoa melhor... mas isso a gente não faz 
sozinho, precisa de um monte de companheiros” (FRANCISCO VALYRES DE 
SOUSA1, Mesa-Redonda 3, 11 Nov 2017).

“A gente chegou a uma conclusão que o turista não vinha pra ficar atrás 
de um quarto confortável... A gente tem tudo... A gente não precisa mais 
de tanta coisa... A gente tá hoje fazendo parte.” (JOSÉ ALBERTO DE LIMA 
RIBEIRO2, BETO DA PRAINHA, Mesa-Redonda 3, 11 Nov 2017).

“Uma das estratégias do inimigo é gerar o conflito e desarticular as lide-
ranças” (MARIA APARECIDA ALCÂNTARA3, Mesa-Redonda 3, 11 nov 2017).

“Lutamo pela nossa mãe Terra. Lutamo pela nossa mãe Lagoa” (ERALDO 
ALVES4, Debate IV CTurTI, 11 nov 2017). 
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“Turismo de massa destrói nossas histórias” (ÁGABO CRISPIM5, Debate, 11 
Nov 2017). 

“Os projetos são muito bonitos pra pegar a comunidade... Na hora que você 
aceita é golpe” (ADRIANA CARNEIRO6, Mesa-Redonda 2, 10 Nov 2017). 

“O manguezal é nosso patrimônio” (JOÃO DO CUMBE7, Mesa-Redonda 2, 
10 Nov 2017).

Em suma, no início de janeiro de 2017, a Livraria Cultura de For-
taleza, foi o ambiente para a Comissão Idealizadora (Maria Geralda de 
Almeida, Isis Maria Cunha Lustosa, Stephen Grant Baines e José Antó-
nio Souza de Deus) do CTurTI no Brasil, consultar o professor Antônio 
Jeovah de Andrade Meireles sobre a possibilidade do mesmo coordenar 
a quarta edição deste colóquio no Departamento de Geografia/UFC. Na-
quele agradável encontro dois professores – Isis Lustosa e Stephen Bai-
nes – representavam a citada comissão para mediar o diálogo, e dirigir 
a proposta a Jeovah Meireles. Antes mesmo de consultar seus pares, o 
pretenso coordenador, mostrava-se empenhado para apresentar a pro-
posta durante reunião na UFC. O seu aceite após apresentar a proposta 
no Departamento de Geografia da UFC foi confirmado ainda em janeiro. 
Desde então, os trabalhos conjuntos iniciaram-se com os materiais dis-
ponibilizados (antecedentes, diretrizes das edições anteriores, contatos 
para difusões, dentre outros) a fim de que formássemos as comissões, e 
também elaborássemos um projeto em busca de financiamento. Mesmo 
diante da conjuntura complexa no Brasil, e ainda que bastante reduzida 
à possibilidade de financiamento para evento acadêmico, houve edital, 
portanto, a elaboração do projeto em comum acordo entre as comissões 
mencionadas para submissão ao CNPq. Posteriormente, aprovado com 
ajustes. Reajustado e reapresentado, e definitivamente aprovado. Deste 
modo, a Comissão Organizadora local empenhou-se bastante na execu-
ção do evento e dispôs de maiores meios para conduzir a logística possí-
vel para concretizar o IV CTurTI. 

Foram muitos os esforços, telefonemas, trocas de e-mails, mensa-
gens de WhatsApp, acordos de decisões, reajustes na programação para 
atendermos a todas/os da melhor forma, e a colaboração de alguns co-
legas do Brasil e do exterior arcando parte dos seus custos, contribuiu 
imensamente, reafirma-se. Do mesmo modo foi gratificante a contribui-
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‘Notas de fim’

I  Liderança da Comunidade Caetano de Cima, Assentamento Sabiaguaba, Município de Amontada-CE.

II  Pescador da Reserva Extrativista (RESEX) da Prainha do Canto Verde, Beberibe-CE.

III  Secretária Executiva da Rede Tucum. 

IV  Liderança indígena Jenipapo-Kanindé. 

V  Membro da Coordenação Executiva da Rede Tucum.

VI  Cacique da aldeia São José, Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, Itapipoca-CE. 

VII  Liderança Quilombola do Quilombo do Cumbe em Aracati-CE.

ção dos participantes que se inscreveram arcando todas as suas despesas, 
bem como o compromisso prestado por cada integrante envolvido na 
programação (minuciosamente elaborada pela comissão local e comis-
são externa), e primamos durante os trabalhos coesos, pelos respeitos 
mútuos ao longo das decisões sobre toda a organização do IV CTurTI. 
Os resultados durante os dias de atividades do colóquio comprovam a 
parceria entre todas as instituições envolvidas. Também, o fortalecimento 
do evento, este com uma presença ainda maior de lideranças de povos e 
comunidades tradicionais, como priorizado desde a primeira, terceira e 
quarta edição, realizadas no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. Se-
guem alguns registros dos importantes momentos do IV CTurTI.

Convém registrar que dentre as instituições (realizadora, apoia-
doras e parceiras), constam: três universidades federais, uma autarquia, 
duas universidades estaduais, cinco laboartórios acadêmicos, dois depar-
tamentos (Geografia e Antropologia), três institutos (local, nacional e in-
ternacional), um centro de estudos (internacional), um grupo de estudos 
e pesquisa, quatro universidades internacionais, uma rede de turismo, 
o legado, do IV CTurTI/2017/UFC/Departamento de Geografia/Ceará/
Brasil. 

Cordialmente.

Profa. Dra. Isis Maria Cunha Lustosa 
Pesquisadora Externa – Laboter/IESA/UFG/Brasil

Membro colaborador do “Proyecto UBANEX” – UBA/FFyL/ICA/Argentina  
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Pueblos indígenas, políticas públicas y 
turismo en América Latina y Chile

Resumen: Durante décadas los Estados Nacionales en América Latina han 
impulsado políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas que buscaron 
integrarlos y asimilarlos. Hoy estas políticas siguen vigentes con nuevos én-
fasis, muchas veces bajo el nombre de interculturales e incorporando progre-
sivamente una mirada de derechos. Estos nuevos escenarios tienen relación 
con las demandas y reivindicaciones indígenas plasmados en instrumentos 
jurídicos internacionales que generan una plataforma más favorable de re-
conocimiento indígena. En el caso de Chile estos nuevos énfasis de política 
indígena se plasman en la ley indígena de 1993 y con una tardía ratificación 
del Convenio 169 de la OIT (2008). Desde principios del 2000, se observa un 
impulso más sistemático desde la política pública al turismo como una de las 
formas de desarrollo con identidad para los pueblos indígenas.

Esta presentación forma parte de una investigación sobre turismo 
y pueblos indígenas en Chile a partir del método etnográfico relativos 
al turismo indígena y al turismo en territorios indígenas considerando 
diversos actores involucrados en este desarrollo.

Los avances en la investigación muestran que las prácticas y dis-
cursos públicos del turismo indígena sugieren diversas confluencias con 
la política indígena anterior. Esta política indígena, muchas veces con un 
sello culturalista y de autoafirmación y valoración identitaria indígena, se 
suma a esta una nueva política “económica” y “cultural” que promueve “la 
cultura indígena” como parte de una oferta turística. 

El desarrollo turístico indígena en Chile se construye de forma di-
versa de acuerdo al contexto-territorio, evidenciándose diversas dificul-

Francisca de la Maza
Pontificia Universidad Católica de Chile-CIIR

fcadelamaza@uc.cl
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tades, entre las cuales, la consolidación del “atractivo” y del “relato” para 
el turismo y las incidencias en estos de las condicionantes estructurales 
(neoliberales) de acceso a la tierra y al agua y de la presencia de proyectos 
extractivistas. 

Palabras claves: turismo, pueblos indígenas, políticas públicas, recono-
cimiento
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Políticas de turismo em terras indígenas: 
povos indígenas, projetos de turismo e 

demarcação no Brasil

Isis Maria Cunha Lustosa1 

Resumo: Abordam-se projetos de turismo, incluídos aqueles em terras 
de povos indígenas, povos quilombolas e/ou de comunidades tradicio-
nais. Também as diretrizes para a elaboração dos projetos de turismo em 
Terras Indígenas (TIs). Destacam-se pontos pertinentes das investigações 
entre 2007 e 2017 focalizadas em povos indígenas, turismo e território, a 
partir de pesquisa comparada sobre duas situações de povos indígenas 
localizados na Zona Costeira do estado do Ceará. Conclui-se ser o turis-
mo um vetor de afirmação étnica frente às transformações territoriais. 
Averígua-se como os indígenas desenvolvem o turismo em suas terras 
com seus próprios projetos, e os motivos que levam alguns povos indí-
genas a resistirem ao turismo imposto por empreendedores a partir de 
projetos público-privados de cooperação internacional. Ao longo de uma 
década de pesquisa na interface na Geografia e Antropologia na referida 
zona costeira, destacam-se alguns resultados. Afirma-se que o turismo 
alcança indígenas de maneiras diversas como acontece em alguns estados 
brasileiros. Existem povos que estão em processos de reelaboração étnica 
indígena e reivindicam a regularização das suas terras. A Fundação Na-
cional do Índio, inativa na demarcação das TIs, ainda tenta implantar a 
Regulamentação do Turismo em TIs (meta apresentada no seu anterior 
Plano Pluri Anual 2012-2015) e na Instrução normativa Nº 3, de 11 de 
junho de 2015 com a finalidade de estabelecer as normas e as diretri-
zes sobre as atividades relacionadas às visitações para fins de turismo em 

1 Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais (Laboter), Universidade Federal de Goiás 
(UFG) - isismclustosa@gmail.com
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TIs. Apresentam-se ainda resultados de projetos elaborados de fora para 
dentro das aldeias por membros de Organizações não governamentais 
(ONGs) junto com indígenas, financiados por agências internacionais 
parceiras do governo federal. Além dos projetos que surgem de dentro 
das aldeias aliados a instituições público-privadas, e projetos impostos 
por empreendedores que negam a existência dos indígenas e se apro-
priam das suas terras. Nas investigações expandidas sobre a elaboração 
de Política Pública de Turismo em TIs, os indígenas se deparam com os 
diversos interesses dos envolvidos nesses processos, como ocorre com 
outros povos e comunidades tradicionais do Brasil. Torna-se, ainda mais 
complexo na atual conjuntura no país aliar as políticas de turismo, de 
demarcação, de povos e comunidades tradicionais e a de áreas protegi-
das (as terras indígenas encontra-se nesta classificação) a fim de garantir 
direitos constitucionais e internacionais aos povos indígenas e/ou outros 
povos e comunidades tradicionais no atual contexto latino-americano. 

Palavras-chave: terras indígenas, povos indígenas, demarcação, políticas 
públicas, projetos de turismo.
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Politicas ambientais e energéticas na 
comunidade tradicional da  

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Estadual Ponta do Tubarão - RN

Larissa Bezerra Calado1

Rodrigo Guimarães de Carvalho2

Resumo: As Unidades de Conservação da Natureza (UCs) tem a função 
de conservar o meio ambiente por meio da proteção de parcelas do terri-
tório que são criadas pelo poder público (municipal, estadual e federal). 
O estado do Rio Grande do Norte (RN) criou em 2003, por meio de uma 
demanda popular, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual 
Ponta do Tubarão (RDSEPT) situada no litoral setentrional do estado, 
entre os municípios de Macau e Guamaré. Esta abrange comunidades 
tradiconais que vivem basicamente da pesca, da agricultura e da cria-
ção de animais em regime extensivo. Apesar de ser de domínio público, 
podem ser admitidas áreas privadas nas Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável contanto que não prejudiquem a conservação ambiental e os 
modos de vida tradicionais. No Caso da RDSEPT, a partir de julho de 
2009,  o Conselho Gestor Deliberativo (CGD) foi o palco de discussões 
polêmicas sobre a instalação de três usinas eólicas dentro da UC. Depois 
de inúmeras reuniões, em 2012, os parques iniciaram suas instalações, to-
talizando 63 aerogeradores. O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro 
que mais produz energia elétrica a partir dos ventos, porém, preocupa a 
maneira pela qual esses parques eólicos vem rapidamente se expandindo 

1   Estudante do Curso de Gestão Ambiental do Departamento de Gestão Ambiental da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte; E-mail: larissacal2011@hotmail.com

2   Professor do Curso de Gestão Ambiental do Departamento de Gestão Ambiental da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte; E-mail: rodrigo.ufc@gmail.com
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e o caso da RDSEPT exemplifica essa questão. O objetivo desta pesquisa 
foi verificar o contrassenso existente entre a política ambiental e a política 
energética no Rio Grande do Norte, examinando as dirvegências entre 
os objetivos de conservação da RDSEPT e os problemas socioambien-
tais dos parques eólicos. A metodologia contou com etapas de campo, 
entrevistas com comunitários e análise das atas do CGD entre os anos de 
2009 e 2012 para compreender as discussões e os impactos dos parques 
na RDSEPT. Verificou-se que a entrada dos parques não foi um processo 
totalmente pacífico, pois causou ampla dirvegência entre moradores da 
RDSEPT, assim como, relatos das atas e dos atores envolvidos demons-
tram muita polêmica no processo de deliberação.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Unidades de Conservação. Política 
Energética. Impactos Socioambientais.
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Políticas governamentais e grandes 
projetos de desenvolvimento em territórios 

tradicionais: ataques contra os direitos 
indígenas e estratégias de resistências

Stephen Grant Baines1

Resumo: Após apresentar as principais legislações no Brasil que regu-
lamentam os direitos dos indígenas, quilombolas e outras comunidades 
tradicionais, sobre seus territórios, abordo o tema de políticas públicas e 
grandes projetos de desenvolvimento, incluindo o turismo empresarial, 
nos territórios de povos indígenas e de outras comunidades tradicionais, 
e estratégias de resistência frente à situação grave que vem se configuran-
do nos últimos anos, de ataques aos direitos indígenas, quilombolas e de 
outras comunidades tradicionais por uma série de proposições legislati-
vas, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215. Após esboçar 
brevemente o quadro político de investimentos no Brasil, em rápida mu-
dança, examino, por meio de alguns exemplos, o estudo de grandes proje-
tos, algumas questões sobre a pesquisa com povos indígenas que estão sob 
as pressões de grandes empresas, e focalizo, a partir de acontecimentos 
muito recentes, o ataque aos direitos dos povos indígenas, quilombolas e 
outras comunidades tradicionais, e estratégias das organizações indígenas 
em enfrentar esses ataques. Examino algumas iniciativas de turismo co-
munitário apresentadas pelos povos indígenas e tradicionais como formas 
de resistência frente às ameaças da expansão predatória do turismo em-
presarial de capital nacional e transnacional sobre seus territórios.

Palavras-chave: legislações, grandes projetos, povos indígenas, comuni-
dades tradicionais, direitos, resistência.

1 Professor Titular, Departamento de Antropologia (DAN), Universidade de Brasília (UnB); pesquisador 
PQ 1A do CNPq; coordenador do Laboratório e Grupo de Estudos em Relações Interétnicas (LAGERI) 
stephengbaines@gmail.com
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Políticas públicas e as potencilidades 
turísticas nas comunidades tradicionais do 

Amapá
Fátima Sueli Oliveira dos Santos1

Doutoranda da Universidade Federal de Goiás – UFG

fatimasuelimcp@gmail.com

Daguinete Maria Chaves Brito2

Doutora da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP

dagnete@uol.com.br

Maria Geralda de Almeida3

Prof.ª Orientadora da Universidade Federal de Goiás - UFG

mgdealmeida10@gmail.com

Resumo: A Comunidade tradicional escolhida para a pesquisa está loca-
lizada no estado do Amapá, na área urbana da cidade de Macapá, deno-
minada de Zona Oeste. Nosso foco, é demonstrar o quanto os aspectos 
fisiológicos da paisagem despertam nos empresários e na sociedade que 
buscam morar em locais tranquilos e arbóreos, um olhar diferente para as 
áreas com potenciais turísticos provenientes de contextos históricos que 
precisam ser trabalhados e entendidos pelo poder público de maneira a 
não mais fazer desses espaços ambientes de segregações. A metodologia 
desenvolvida foi a etnogeografia, como entrevistas locais, visitas à comu-
nidade e análise documental. Diante disso, chegamos a alguns resultados 
interessantes: há três realidades diferente no território quilombola estu-
dado; (i) dos remanescentes; (ii) daqueles que se juntaram a eles por falta 
de moradia; e, (iii) da especulação imobiliária e seus frequentes ataques 
a esse território.

1 Doutoranda do DINTER em Geografia – UFG/UNIFAP – Pesquisadora do Grupo de Pesquisa DITAMA e 
Coordenadora do Grupo de Estudo Diálogos Identitários – LABOTER.

2 Doutora em Ciências Sociais (UFPA), Professora do Colegiado de Geografia- UNIFAP.
3 Pós- Doutora em geografia (UFPA), Orientadora do Doutorado Dinter em geografia. 
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Palavras-chave: Comunidades Quilombolas – Politicas Publicas – Uni-
dade de Conservação.

INTRODUÇÃO
A área delimitada para efetivação da pesquisa, está localizada na zona 
oeste da cidade de Macapá/Amapá, faz parte da bacia do igarapé da For-
taleza e constitui em seu entorno a comunidade quilombola Lagoa dos 
Índios.

O nome Lagoa dos índios surgiu com os seus primeiros ha-
bitantes, os indígenas; e aos poucos a comunidade foi sendo habitada 
por negros refugiados que vinham pelas margens dos rios e igarapés, 
e se assentavam dentro das florestas de terra firme, ou pelas matas do 
cerrado. 

A fisiologia da paisagem encontrada naquela época era total-
mente inóspita, e com características ruralistas. Com o processo de povo-
amento na Amazônia e as conexões do mundo moderno, novos parâme-
tros foram desenvolvidos para povoarem os lugares distantes do centro 
da cidade de Macapá.

A relação homem/natureza, criou formas diferenciadas na fisio-
nomia dos espaços urbanos da cidade de Macapá, pois o federalismo ain-
da se fazia presente e o Amapá, era chamado de Território Federal cujas 
terras pertenciam à união. 

 Segundo Silva (2017, p.10), o Amapá foi projetado, assim como 
os demais Territórios Federais, para fomentar o desenvolvimento econô-
mico, combater focos de desnacionalização, e no seu caso específico, para 
garantir a proteção da fronteira norte, à época uma das regiões conside-
radas críticas para o país.

 Criado como território em 1943, o Amapá só se tornou Estado 
em 1988, mesmo assim não deixou seu legado de pertencer a uma região 
crítica, pois localiza-se em uma área em que seu acesso só pode ser por 
via fluvial ou aérea, dificultando mais ainda seu contexto de desenvolvi-
mento.

Considerado um dos estados mais preservados do Brasil, o es-
tado do Amapá possui uma diversidade de ecossistemas composta por 
mangues, cerrados, florestas de terras firmes, várzeas, igapós e ressacas. 
(Figura 01 – Mapa de áreas protegidas)
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A parte destacada em branco na figura 01, é de áreas não protegi-
das mas que, em seu conjunto, formam áreas denominadas de Ressaca. A 
expressão ressaca é regional e conceitua-se como pequenas áreas litorâ-
neas que servem como reservatório natural de água. Conforme citações 
abaixo:  

Entendem-se por ressacas, as áreas que se comportam como reservatórios 
naturais de água, apresentando um ecossistema rico e singular e que so-
frem a influência das marés e das chuvas de forma temporária. (PDA – Pla-
no Diretor do Amapá/2004 o Artigo 5º parágrafo 4º)
O termo Ressaca é uma denominação regional para ecossistema típico das 
zonas costeiras. São áreas influenciadas pelo regime hídrico das marés e 
pela sazonalidade das chuvas. São dominadas por vegetação de buritizais 
e pela floresta de várzea ao logo do curso d’água. Constituem bacias natu-
rais de acumulação hídrica para onde se destinam as drenagens pluviais e 
servem para controle das inundações e como corredores naturais de vento 
que amenizam o desconforto térmico, além de influenciarem no microcli-
ma das cidades. (CHAVES et al., 2006)

 Políticas públicas e as potencilidades turísticas nas comunidades tradicionais do Amapá
Fátima Sueli Oliveira dos Santos, Daguinete Maria Chaves Brito e Maria Geralda de Almeida

Figura 01 – Mapa de Áreas Protegidas do Amapá
Fonte: ICMBio/2016
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O termo aqui destacado é para justificar o estudo da pesquisa 
em áreas de ressaca, pois apesar da existência da Lei Estadual 455, de 
22/07/99 – sobre a delimitação e tombamento das áreas de ressaca loca-
lizadas no Estado do Amapá, essas áreas continuam sofrendo impactos 
provocados pela destruição da vegetação nativa, uma vez que são utiliza-
das, frequentemente, como depósito de resíduos sólidos, esgoto sanitário 
e ocupação desordenada. 

O crescimento urbano da cidade de Macapá, sem uma efetiva fis-
calização trouxe impactos para áreas com potenciais turísticos e um deles 
está a Lagoa dos Índios, localizada em áreas de proteção permanente e 
pertencentes às comunidades tradicionais. 

É importante salientar que os problemas nas áreas de ressacas, es-
tão por todos os lugares. Além da falta de água potável, o emaranhado 
de fios elétricos, aumenta o perigo que os moradores correm devido à 
deficiência de distribuição de energia elétrica, saneamento básico, e uma 
política pública, capaz de atender aos anseios da população.

Diante dessa exposição passamos a discorrer sobre a problemáti-
ca levantada acerca das comunidades quilombolas e seus entraves, por 
terem fixado seus territórios em áreas denominadas pelos governos de 
APP – Área de Proteção Permanente e/ou APA- Área de Proteção Am-
biental. 

Assim, passamos a fazer as seguintes questões que nortearam a 
pesquisa: Como as Comunidades Remanescentes de Quilombos Lagoa 
dos Índios resistem mediante a ocupação desordenada em seu território? 
De que maneira as políticas públicas sobre áreas de proteção permanente 
atuam, no intuito de garantir o direito das populações tradicionais?

1 POLÍTICAS PÚBLICAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NOS 
QUILOMBOS DO AMAPÁ
As Comunidades Remanescestes de Quilombos no Amapá, se localizam 
em Áreas de Unidade de Conservação e em Áreas de Proteção Ambiental, 
tornando-se alvos de uma política muitas vezes desigual, pois não con-
seguem desenvolver-se economicamente, e nem usufruírem da paisagem 
em benefício próprio.

Segundo o MMA (2013, p.09), O governo brasileiro protege as 
áreas naturais por meio de Unidades de Conservação (UC) – estratégia 
extremamente eficaz para a manutenção dos recursos naturais em longo 
prazo e, no intuito de atingir seu objetivo, criou o Sistema Nacional de 
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Conservação da Natureza (SNUC), com a promulgação da Lei nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000. 

Para o governo a Lei do SNUC contribuiu significativamente para 
os avanços nas esferas: federal, estadual e municipal, pois ela possibilita 
uma visão de conjunto das áreas naturais a serem preservadas, regula-
mentando, assim a participação da sociedade na gestão das UC, poten-
cializando a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente. 

O que vemos aqui é uma expressão do que se deve realizar me-
diante as relações existentes entre o homem e a natureza. Mas, com 
o processo de modernização, a ocupação desordenada dessas áreas 
foram sendo alvos de apropriação tanto do setor público, como do 
setor privado.

A exemplo é a Zona Oeste de Macapá, onde está localizada a La-
goa dos Índios, que constantemente vem sofrendo problemas graves de 
destruição ambiental, como queimadas (figura 02), desmatamentos para 
comportar os loteamentos urbanos em áreas protegidas.

A figura 02, reflete um problema que ao logo do tempo vem cres-
cendo e prejudicando a fauna e a flora locais. Essa atuação provoca, nas 
comunidades que ali habitam, um sentimento de impunidade por não 
respeitarem seus direitos adquiridos.
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Figura 02 – Queimadas entorno da Lagoa dos Índios
Fonte: http://selesnafes.com/tag/lagoa-dos-indios - 2016
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A permanência em seus territórios nos dias atuais reflete, mais uma 
vez, as lutas, hoje não mais entre os senhores feudais e as chicotadas, mas 
a incerteza de pertencimento sobre o território adquirido, afinal quando 
ali chegaram não havia donos. 

Se formos fazer uma rápida volta ao passado, pela lei de usucapião as 
terras já estavam sobre posse das comunidades tradicionais. Mesmo assim, 
foram elaborados com a Constituição dos Atos Constitucionais Discricio-
nários, meios de “assegurar” as terras para os remanescentes de quilombos.

No estado do Amapá, em pesquisa realizada por Superti; Silva 
(2015), a quantidade de famílias quilombolas que se apresentam na ci-
dade de Macapá, estima-se que são 2.503 comunidades remanescentes de 
quilombos. Entre elas está a Comunidade Quilombola Lagoa dos Índios 
com 34 famílias. Conforme, apresenta a figura 03:

Nesse contexto, parafraseando Bastos; Brito; Farias e Rocha (2017, 
p.10) o território da Lagoa e o uso dos recursos naturais mudou de sen-
tido, deixou de ser somente para a sobrevivência da comunidade, para 
converter-se em bem de usufruto econômico privado, demarcando, cada 
vez mais, o processo de invisibilidade expropriadora a que foi submetida 
a comunidade desde o século XVIII.

 Figura 03 – Famílias Remanescentes de Comunidades  
Quilombolas no estado do Amapá

 Fonte: Adaptação SUPERTI; SILVA (2015)
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Diante do exposto passamos a citar o art. 68 do ADCT/88 o qual 
constitui norma de direito fundamental, que visa assegurar a possibilidade 
de sobrevivência das Comunidades Quilombolas - povos dotados de cultu-
ra e identidade étnicas próprias – e garantir o exercício dos nossos direitos 
culturais, tais como as nossas formas de expressão, criações artísticas, nos-
sos modos de criar fazer e viver, à luz do disposto no art. 216 da CF/88, que 
trata da proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro.

Bem como o mesmo artigo, confere a titularidade do direito a ser 
adjudicado (Comunidades Quilombolas), a propriedade definitiva das 
terras ocupadas (objeto do direito) e quem deve conferir esse direito (o 
Estado), é norma para aplicação imediata, portanto independe de edição 
de lei específica para sua concretização, cabendo ao Estado fazer valer 
imediatamente esse direito fundamental.

Em seguida o Decreto Federal 4.887/2003 é o instrumento adequado 
para a Administração Pública assegurar os direitos que foram garantidos pelo 
texto Constitucional de 1988, e que o critério de “auto-definição” previsto no 
Decreto é constitucional, que visa a promover a conscientização da identi-
dade do próprio grupo quilombola, assim como, é constitucional a definição 
de terras ocupadas por remanescentes de quilombos constante no Decreto.

Os direitos Quilombolas estão ainda garantidos pela Convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que vigora no Bra-
sil desde 2003 e assegura que o critério para determinar a identidade do 
povo quilombola é a “consciência de sua identidade”, além de garantir o 
direito à propriedade e posse de nossas terras tradicionalmente ocupadas 
e o direito de consulta livre, prévia e informada conferido ao povo qui-
lombola, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou adminis-
trativas suscetíveis de nos afetar diretamente.

 Neste sentido, reafirmamos a importância e necessidade de que o 
Estado Brasileiro garanta o direito fundamental de acesso ao território 
quilombola, como instrumento para promoção da igualdade e justiça so-
cial, e a promoção e proteção do pluralismo étnicocultural, aspecto rele-
vante para toda a Nação. 

Os entraves emergidos entre as Comunidades Quilombolas, são re-
flexões da contextualização do olhar de vivência. Almeida; Arrais (2013, 
p.49), retratam que os homens aprenderam a falar dos lugares vistos, 
nessa tentativa de enveredar-se pelo imaginário, pelo mundo das des-
cobertas, das fascinações e dos mais variados desejos. “[...] O mundo é 
percebido além do olhar, pois as informações narradas por aqueles que 
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visitaram algum lugar, ajudam as pessoas a encontrarem um sentido para 
as suas vidas.”

Ao tratar de identidades territoriais nas comunidades quilombolas, a 
pesquisa ganha corpo, por entender que é importante discutir os aspectos 
que envolvam o pertencimento, os conflitos internos e externos de cada 
sujeito.

2  POTENCIALIDADE TURÍSTICA DA LAGOA DOS ÍNDIOS E SUAS TRADIÇÕES
A Lagoa dos Índios abriga uma paisagem natural, propícia para o turis-
mo, pois, possui áreas para efetivação de trilhas, pesca não predatória, 
instalação de áreas de campi, e também por estar próxima ao centro, e 
como vias de acesso à zona norte e municípios próximos, passou a ser 
uma das áreas mais cobiçadas pela especulação imobiliária.

A figura 04 retrata um dos momentos mais bonitos ocasionados no 
mês de setembro, que é a presença de garças, devido à estiagem os peixes 
ficam nos canais e tornam-se presas fáceis constituindo-se em farta fonte 
de alimentação das aves.

Segundo Ferreira; Thomaz; Santos (2017), a ressaca da Lagoa dos 
Índios é um bioma rico em biodiversidade, dotado de beleza cênica. Con-
cordamos com os autores sobre as belezas cênicas e acrescentamos ainda, 
que o pôr do sol, com a revoada das graças, faz da paisagem, cenário apro-
priado para contemplar a natureza. 

Figura 04 – A Lagoa dos Índios e a revoada das garças
Fonte: Seles Naves/2016.
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Além dos aspectos físicos é importante salientar que a comunidade 
Lagoa dos Índios possui sua ancestralidade marcada pelas tradições cul-
turais e que com o tempo foram esquecidas.

Na concepção de Paul Claval, a cultura faz passar aos outros as re-
presentações coletivas revestindo-se na dimensão social e na construção 
de sentidos atribuídos pelo homem ao espaço. Isto é, a cultura só tem a 
sua existência através dos indivíduos que a utilizam, enriquecem, trans-
formam e a difundem (ALMEIDA; ARRAIS, 2013, p.44). 

Para Santos (2017), A Comunidade da Lagoa dos Índios tem lutado 
para que suas tradições não desapareçam em meio aos grandes centros 
urbanos e às novidades da indústria cultural. 

Tal preocupação faz com que ocorra a necessidade de regatar as 
tradições como forma de cultivar a memória de quem viveu e continua 
morando no quilombo. As comunidades tradicionais diante de vetores 
contemporâneos caminham na tentativa de manter suas principais mani-
festações culturais e religiosas.

Nessa resistência pelas tradições está a Comunidade Quilombola da 
Lagoa dos Índios quando realiza a festividade em honra a Nossa Senhora 
do Carmo padroeira da Comunidade. São festejados também os seguintes 
santos: Santa Maria (mês de maio); São Joaquim (mês de agosto); São Je-
rônimo (mês de setembro). Durante essas festas, alguns rituais tradicionais 
são mantidos, como leilões, procissões, bingos, novenários e ladainhas. 

Os homens aprenderam a falar dos lugares vistos, nessa tentativa 
de enveredar-se pelo imaginário, pelo mundo das descobertas, das fas-
cinações e dos mais variados desejos. “[...] O mundo é percebido além 
do olhar, pois as informações narradas por aqueles que visitaram algum 
lugar, ajudam as pessoas a encontrarem um sentido para as suas vidas” 
(ALMEIDA; ARRAIS, 2013, p.49).

As Comunidades Quilombolas são reflexos dessa contextualização 
e desse olhar que só quem vivencia sabe o real valor de cultuar os festejos 
e festas oriundos da população afrodescendente. Logo, perceber o dia a 
dia dessas comunidades, requer desenvolver pesquisa que visem destacar 
cada ponto em relação aos territórios, suas identidades e seus aspectos 
culturais, que valorizam sua remanescência quilombola.

3 METODOLOGIA
A pesquisa científica é fruto de um diálogo entre fundamentação teórica 
e os instrumentos técnicos, num processo de construção intelectual, fa-
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dado aos mais diversos métodos e metodologias existentes para encami-
nhar às novas descobertas.

Inicialmente foram realizadas visitas na comunidade, bem como 
participação em encontros e conversas informais com representantes 
das Comunidades e Instituições envolvidas no reconhecimento das áreas 
quilombolas e que estão à frente das associações.

A Comunidade quilombola Lagoa dos Índios/Macapá-AP, foi es-
colhida por fazer parte do cenário que é cartão postal do Amapá, pela 
exuberância que a Lagoa dos Índios representa à população local.

A pesquisa é de cunho quanti-qualitativa com entrevistas diretas e 
documentos coletados em sites de instituições governamentais. 

 O universo da pesquisa foi desenvolvido em etapas, com os mo-
radores antigos e seus descendentes. Para sua compreensão e desenvolvi-
mento, a primeira etapa consistiu na revisão de literatura, bem como sua 
posterior análise. Em seguida, buscou-se o apoio dos sujeitos envolvidos 
para a coleta dos dados e fornecimento de informações documentais e 
orais necessários à análise. 

Para verificar a produção de significados por meio dos sistemas 
representativos nas comunidades, o trabalho de campo subsidiou a coleta 
de dados por meio de observação indireta, análise de fontes primárias e 
aplicação de entrevistas.

Ainda como desenvolvimento do trabalho de campo, foram re-
alizadas, nessa etapa da pesquisa, visitas a algumas instituições que 
atuam como agentes integradores, com a finalidade de levantar suas 
concepções.

Os dados coletados e registrados foram sistematizados, contribuin-
do para a análise teórica da realidade investigada e apresentação dos re-
sultados mediante os relatos que tivermos coletados. 

4 RESULTADOS
Ao tomar como proposta a temática políticas públicas, potencialidades 
turísticas nas comunidades tradicionais, é necessário repensar os papéis 
sociais dos gestores, pesquisadores e da sociedade, no intuito de amenizar 
o conflito entre as comunidades tradicionais.

Sabemos que não é uma questão recente, mas requer uma atenção 
maior, pois direitos estão sendo tolhidos, políticas públicas afirmativas, 
são elaboradas para sanar as deficiências constitucionais, mas não dão 
conta do poder privado. 
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Quando encontramos três realidades diferentes, a primeira de quem 
resistiu ao longo dos anos (remanescentes), a segunda refere-se aos sujei-
tos que juntos com os remanescentes ocuparam o território por não terem 
moradia e a terceira realidade se mostra com a chegada dos especuladores 
imobiliários, ocupando as terras e as transformando em lotes residenciais, 
percebemos que é necessário e salutar estudar tais realidades. 

A partir deste contexto de resistência as Comunidades foram ali-
jadas de seus territórios, muitas vezes marcados por mortes devido a dis-
putas acirradas pela terra. E a beleza cênica da Lagoa dos Índios fadada 
ao descaso com aterros da lagoa, formando assim uma nova paisagem 
geográfica.

Esta mudança trouxe graves problemas pois, pelo fato de sofrer 
aterro a lagoa não tem seu sangradouro, causando profundos transtornos 
no seu entorno, a exemplo do alagamento, dejetos a céu aberto (figura 03) 
constantes e os animais como cobras encontradas nas ruas em consequ-
ência do desmatamento.

Logo o que percebemos e responde ao nosso questionamento, é 
fato que durante séculos as comunidades remanescentes de quilombo 
continuam circundadas pela sombra da “invisibilidade”, as quais foram 
relegadas pela historiografia dos quilombos.

Com o discurso de que no passado tal postura trazia em seu bojo 
a máscara de que, isso era uma forma de proteção contra as ameaças ex-
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ternas, ainda hoje inúmeras comunidades negras buscam sair do enve-
lhecido insulamento, almejando também a visibilidade de seus direitos 
territoriais e de suas culturas.

Após um século da abolição cerimonial de servidão, os quilombos 
perderam a invisibilidade jurídica e conquistaram o direito a uma exis-
tência legal. As políticas públicas atuais que deveriam atender às comu-
nidades quilombolas em sua maioria, assim não procedem, no sentido de 
não acatar suas especificidades.

 O distanciamento entre instâncias governamentais e membros das 
comunidades é nítido. A luta pelos direitos à liberdade, cidadania e igual-
dade, destaca-se no conjunto das reivindicações. A conquista da terra tem 
sido foco de resistências das comunidades pelo fato de o chão necessário 
à existência ser considerado um bem sagrado e indispensável para a for-
mação dessa identidade étnica.  

Este fenômeno fica evidenciado quando se estabelece comparações 
entre políticas públicas do Estado que preconizam benefícios a estas co-
munidades e a situação real em que se encontram alguns desses grupos 
frente às instâncias locais, uma vez que, não são assistidos como deve-
riam, diante de tantos ranços do passado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Com base na pesquisa preliminar, identificamos que pouco se fez no 
âmbito das políticas públicas, do planejamento, do ordenamento urbano, 
da função administrativa e da proteção dos recursos naturais.

Entendemos ser fundamental ouvir a comunidade, os moradores do 
entorno da lagoa e os responsáveis pela transformação das áreas de preser-
vação permanente, pois Eles são retirados o direito para não usufruírem da 
natureza, aos Outros o direito de transformarem o espaço natural.

A necessidade de uma atenção para outras pesquisas que visem com-
preender a dinâmica da territorialidade dessas pessoas, ponderar sobre to-
dos os fatores e elementos que devem ser melhorados para a presença e ma-
nutenção, de unidades de conservação de espaços como a Lagoa dos Índios.

Nesta perspectiva entendemos ser fundamental a elaboração de 
um plano emergente de efetivação das políticas públicas, para atender 
às particularidades das Comunidades Quilombolas e principalmente de 
quem faz parte da Lagoa um lugar de lazer. 

Analisando a formação cultural de nosso país percebem-se as 
marcas dessa história colonial. No Brasil, particularmente os coloni-
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zadores exterminaram grande parte das diversas etnias indígenas exis-
tentes. Trouxeram como mercadoria os negros africanos, também de 
diferentes etnias, para o trabalho escravo e instituíram assim uma so-
ciedade de dominantes (brancos europeus) e dominados (negros, indí-
genas, mestiços).

O Incra sofre da falta crônica de recursos e pessoal técnico para 
realizar os estudos necessários à titulação e em muitos casos tem se mos-
trado hesitante em enfrentar grupos políticos e econômicos contrários a 
muitas dessas demarcações de terras.

A sobreposição entre classe social e cor continuou mesmo depois 
da abolição da escravatura no país. Imigrantes europeus e asiáticos (bran-
cos e amarelos) vêm embranquecer nosso país e distinção entre a classe 
e a cor perpetuam-se. 

As territorialidades são instituídas por sujeitos sociais em situações 
historicamente determinadas. Se hoje existem territórios quilombolas é 
por que em um momento histórico dado um grupo se posicionou, por 
meio de lutas de reivindicações, pressionando as forças políticas e ob-
tendo leis favoráveis que instituíram um direito que fez multiplicar os 
sujeitos sociais e as disputas territoriais.
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Ressignificação da natureza a partir da 
política desenvolvimentista  

para a América Latina
Resignification of nature from the development policy for latin america

Izabela Cristina Gomes da Silva1

Resumo: A discussão a cerca dos povos tradicionais tem se tornado 
cada fez mais contemporânea, frente o avanço do capitalismo sobre os 
territórios latino-americanos. Partindo da dualidade, que aflige o debate 
a cerca do espaço e da natureza, objetivamos assimilar os processos de 
apreensão da natureza e produção do espaço pelos povos camponeses 
deste século, frente a política de desenvolvimento para a América Latina. 
A metodologia utilizada é de base qualitativa, segundo a perspectiva da 
análise do discurso. Contudo verificamos a transformação da percepção 
da natureza, desde a materialização da lógica capitalista dentro da socie-
dade ocidental.  

Palavras-chave: Povos tradicionais; Desenvolvimento; Natureza, Améri-
ca Latina.

Abstract: The discussion about traditional people has become more and 
more contemporary, facing the advance of capitalism over Latin Ame-
rican territories. Starting from the duality that afflicts the debate about 
space and nature, we aim to assimilate the processes of apprehension of 
nature and production of space by the peasants people of this century, in 
the face of development policy for Latin America. The methodology used 
is qualitative, according to the discourse analysis perspective. However 

1  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará - UFC. 
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we verified the transformation of the perception of nature, since the ma-
terialization of the capitalist logic within Western society.

Key words: Traditional people; Development; Nature; Latin America.

1- INTRODUÇÃO
Com o avanço do capital no campo a partir da década de 1970 na Amé-
rica Latina, vêm-se abordando a ideia de que os povos tradicionais do 
campo tendem ao desaparecimento, caracterizando-os como arcaicos, 
que impedem o desenvolvimento dos chamados países do Terceiro Mun-
do. Termo utilizado no período da Guerra Fria (1945-1991). 

Nessa época o Primeiro Mundo era representado pelos países capi-
talistas desenvolvidos, enquanto os países socialistas de economia plani-
ficada representavam o Segundo Mundo, e o Terceiro Mundo era repre-
sentado pelos países pobres subdesenvolvidos. 

A discussão a cerca dos povos tradicionais camponeses tem se 
tornado cada fez mais contemporânea, frente o avanço do capitalismo 
sobre os territórios latino-americanos. Consideramos que os processos 
de luta pela terra, de produção prioritariamente para consumo próprio, 
de manejo da terra contrário ao manejo agroindustrial, de ajuda mútua e 
utilização de conhecimento popular tradicional fazem parte do cotidiano 
camponês deste início de século (XXI).  

Utilizamos uma metodologia de base qualitativa segundo a pers-
pectiva de Silva (2009), com leitura e discussão do referencial bibliográ-
fico. “O ato de enunciar, nesses termos, é revelador das condições histó-
ricas, registrando o lugar socioideológico no qual o sujeito se posiciona”. 
(SILVA, 2009, p. 99). Todavia a análise do discurso objetiva que a inscri-
ção ideológica demonstre os efeitos de sentido arraigados no discurso. 
Assim então pretendemos verificar a concepção da natureza, que foi im-
plementada no discurso da modernidade ocidental.

Partindo da dualidade, que aflige o debate a cerca do espaço e da 
natureza na sociedade contemporânea. Então temos como objetivo assi-
milar os processos de apreensão da natureza e produção do espaço pelos 
povos camponeses deste século, frente o desenvolvimento do modo de 
produção capitalista na América Latina. 

Contudo a ideologia desenvolvimentista capitalista transformou 
culturalmente as relações entre a sociedade e a natureza, ao considerar a 
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primeira como não integrante da segunda e impor a lógica financeira à 
agricultura, dessa forma transformando as culturas/cultivos em merca-
dorias e padronizando as dietas alimentares dos povos. 

Os Estados latino-americanos como México, Colômbia, Argen-
tina e Brasil, que seguem as políticas neoliberais para o desenvolvi-
mento juntamente com as agroindústrias, objetivam adequar a natu-
reza de acordo com modelos vindos de outros países, para possibilitar 
a ação hegemônica das forças que movem os ideais desenvolvimen-
tistas. Não considerando as condições sócio-políticas, econômicas, 
naturais e culturais preexistentes dos espaços que serão implantados 
tais modelos.

2- DESENVOLVIMENTO
2.1 A ideologia desenvolvimentista
 Desde meados do século XX, com a modernização na agricultura, que 
tinha como objetivo aumentar a produtividade e os lucros da produção 
agrícola, implantando uma racionalidade industrial no campo, vinculada 
à utilização do pacote tecnológico. Tais objetivos foram consolidados e 
disseminados pela Revolução Verde, que é o conjunto de políticas e ações 
as quais levaram, segundo Graziano da Silva (1982) à modernização con-
servadora da agricultura nos países “desenvolvidos” e posteriormente na 
América Latina, ao fim da Segunda Guerra Mundial.  

A Revolução Verde trouxe para a agricultura brasileira transforma-
ções técnico-científicas. Como a utilização de máquinas (tratores, seme-
adoras hidráulicas, colheitadeiras, entre outras), agrotóxicos, fertilizantes 
químicos, corretivos de solo, pulverização aérea, biotecnologia, sementes 
híbridas. Porém não objetivava transformar a estrutura agrária concen-
trada do nosso país. Fato que favoreceu a expansão do capital no campo 
como também o fortalecimento e surgimento de mais latifúndios, priori-
zando as classes hegemônicas. 

Com este processo ocorreu uma intensificação, inicialmente do 
uso de máquinas e insumos químicos no campo. Posteriormente foram 
inseridas sementes produzidas em laboratórios de biotecnologia.  Isso 
gerou uma homogeneização e simplificação da agricultura, das dietas 
alimentares, colaborando também com a permanência dos latifúndios e 
suas monoculturas, os consolidando. Como também expandindo mono-
culturas em áreas de mata, tendo como exemplos a inserção da soja na 
Amazônia e no Cerrado brasileiro.  
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Pereira (2012) pontua que a segurança alimentar das sociedades 
em várias partes do mundo está ameaçada, assim como a soberania ali-
mentar, visto a imposição do mesmo pacote tecnológico para todos con-
tinentes. Contudo o modelo agrícola consolidado pela Revolução Verde, 
gera pobreza aos povos camponeses, degradação da natureza e margina-
lização do conhecimento popular/tradicional, diferente de seu discurso 
que diz priorizar acabar com a fome. 

Todavia a Revolução Verde não se resume ao incremento industrial 
à agricultura, e está relacionada com questões conjunturais/estruturais 
de origem político-econômica na qual o mundo encontrava-se. Com o 
surgimento da bipolaridade enquanto geopolítica, veio a proposta de dis-
seminação do capitalismo sobre os territórios latino-americanos. 

Segundo Porto-Gonçalves (2006) A própria denominação Revo-
lução Verde para o conjunto de transformações nas relações de poder 
por meio da tecnologia, indica o caráter político e ideológico que estava 
implicado. Então assim retratamos, que a Revolução Verde surge como 
antagonismo político às “revoluções vermelhas” protagonizadas pelos 
camponeses (Ligas Camponesas), para denunciar os males causados no 
campo pela concentração de terras. 

 
2.2 O dualismo nas sociedades modernas e pós-modernas
Uma das múltiplas concepções de espaço na Geografia é a utilizada em seu 
período clássico, do século XIX até meados do século XX. Segundo Claval 
(2011), o espaço na Geografia clássica era abordado em uma perspectiva 
natural para a análise de situação, fortemente difundidas por Humboldt 
(1811), mas também contida nos estudos de Ritter (1974) e na Antropo-
geografia de Ratzel. Também influente na Geografia Francesa, em especial 
nos estudos de Vidal de la Blache sobre os gêneros de vida (1903). 

Apesar das diferentes abordagens a que estes estudos foram subme-
tidos, a análise da situação, no geral, tinha como objetivo mostrar a influên-
cia da materialidade sobre as atividades dos homens (sociedade), baseada 
em uma perspectiva naturalista. Desenvolvendo então uma concepção de 
espaço influenciada pela Astronomia (Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico). 

Propondo assim explicar a diversidade da Terra a partir da influên-
cia exercida pela latitude, altitude, dinâmica da atmosfera, correntes ma-
rinhas, relevo, solo, subsolo, hidrografia e vegetação. Esse tipo de análise 
traz consigo a correlação entre os elementos naturais do meio para além 
do local estudado.
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Posteriormente com o desenvolvimento na Física da abordagem 
Newtoniana do espaço absoluto é configurada a separação entre espaço e 
matéria. Como também na Sociologia por Emile Durkheim, que nos anos 
1890 pontuou o espaço social como completamente diferente e separado 
do espaço “real” (físico).

 A partir dessa separação o espaço social poderia ser separado do 
espaço físico, sendo o espaço social definido não em relação a uma pri-
meira natureza independente e exterior, mas a uma segunda natureza hu-
manamente produzida.

A base material para a bifurcação do espaço físico e do espaço social está 
no desenvolvimento da segunda natureza a partir da primeira natureza. Na 
prática, a sociedade teve que ser separada da natureza antes que o espaço 
social pudesse ser completamente distinguido do espaço físico. Este es-
paço físico absoluto foi associado ao espaço natural da Primeira natureza; 
aqui o espaço físico e o espaço natural são indistinguíveis. Enquanto o con-
ceito de espaço social foi abstraído cada vez mais de qualquer referência ao 
espaço natural. (SMITH, 1988, p.119). 

Em contraponto à visão Durkheimiana, Smith (1988) destaca que 
o espaço geográfico é físico e social, sendo o espaço físico das cidades, 
dos campos, das vias de circulação e das enchentes, entre outros. Se-
gundo essa perspectiva o espaço natural, no sentido de espaço absoluto 
herdado, não é sinônimo de espaço físico, já que o espaço físico pode 
ser social.

Nesse contexto os povos tradicionais camponeses opõem-se à du-
alidade e materializam suas práticas e cosmovisões na unicidade entre 
espaço e matéria. A unidade da natureza era completa, espaço, substância 
e significado eram uma coisa só. Assim o campesinato propõe um cami-
nho divergente do modelo hegemônico capitalista fundamentado sobre 
os ideais desenvolvimentistas e modernizadores, que consideram a natu-
reza externa à humanidade. 

Ademais a ideologia burguesa capitalista está imersa na consciên-
cia das sociedades modernas e pós-modernas ocidentais, utilizando-se 
das religiões baseadas no cristianismo e da ciência positivista para legiti-
mar-se naturalizada ao ser humano. 

“[...] O processo de produção domina o homem e não o homem o processo 
de produção, são consideradas pela consciência burguesa uma necessida-
de tão natural quanto o próprio trabalho produtivo. Por isso, dão às formas 
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pré-burguesas de produção social o mesmo tratamento que os santos pa-
dres concedem às religiões pré-cristãs”. (MARX, 1980, p. 90).

A negação dos saberes-fazeres populares tradicionais ajuda a invi-
sibilizar as formas de re-existência dos modos de vida camponeses. Essa 
invisibilidade reforça o ideal de que os modos de vida baseados na lógica 
capitalista fazem parte do que é considerado natural às sociedades.

Como ressalta Casado, Sevilla-Guzmán, Molina (2000, p. 157), a 
penetração do capitalismo se introduziu também no âmbito acadêmico-
-científico, mercantilizando as universidades e os institutos de pesquisa, 
ainda que existam exceções. Porém, talvez um fenômeno decisivo tenha 
sido o parcelamento do conhecimento científico e a corporativização da 
ciência como instrumento da união Capital-Estado. 

Segundo Almeida (2009) as teorias desenvolvimentistas baseiam-
-se na homogeneização das paisagens, dos modos de produção e dos 
modos de vida, não respeitando a diversidade e peculiaridades dos mais 
diversos espaços os quais estão sendo implantadas. 

Portanto a valorização e sustentação, por meio do Estado, das mo-
noculturas, dos latifúndios, do agronegócio, da mecanização da agricul-
tura, da utilização de agrotóxicos e a marginalização do campesinato, dos 
modos de vida tradicionais, dos saberes popular/tradicional, da policul-
tura, da reforma agrária, da utilização de insumos orgânicos, entre outros, 
condiz com a política de desenvolvimento. Priorizando a manutenção e 
expansão de uma agricultura voltada à satisfação do capital.

O desenvolvimento se dá em contraposição aos ideais dos povos 
tradicionais camponeses, pois estes possuem um conjunto de práticas co-
erentes com a sua realidade e necessidades essenciais. Essas práticas estão 
ligadas à relação que cada comunidade tem com o espaço. 

Então já que toda prática advém de perspectivas, sendo estas a 
parte moral e filosófica das mais variadas relações sociedade-natureza. O 
significado dado à natureza pelos povos tradicionais do campo diverge 
do significado dado àquela pela lógica do modo de produção capitalista. 
Pois a última possui um conjunto de práticas que priorizam o acúmulo 
de capital e as relações de competitividade. 

Enquanto que segundo Ploeg (2008) “[...] é através da coopera-
ção que os interesses e aspirações individuais são defendidos”. (PLOEG, 
2008, p. 51). Segundo este autor a competição não faz parte do que é 
inerente ao ser humano, defendendo que os interesses dos mais diversos 
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sujeitos sociais só conseguem estabelecerem-se pela cooperação entre 
os indivíduos. 

Um tipo clássico de cooperação entre sujeitos sociais é o mutirão, 
o qual acontece quando os camponeses se organizam em grupos para 
auxiliar algum deles que se encontre com dificuldades financeiras ou de 
saúde. Todavia os processos de ajuda mútua podem surgir também como 
troca de dias de trabalho entre os camponeses, quando uma família tra-
balha na terra de outra para que no dia seguinte esta família receba a 
ajuda de quem ajudou. 

Como também a parceria, esta permite aos camponeses com pouca 
terra reproduzirem-se enquanto classe pela inserção dos filhos na pro-
dução como parceiros. Essas são estratégias do modo de vida camponês 
para acentuar a sua autonomia perante o modelo capitalista hegemônico.

Nessa perspectiva Smith (1988) pontua que desde seu surgimento, 
a ideologia burguesa da natureza utiliza-se das concepções de natureza 
interior e exterior de Kant para consolidar-se. Ao mesmo tempo em que 
a natureza é externa ao homem e, portanto deve ser dominada e contro-
lada, o homem é uma espécie da natureza, que possui comportamentos 
naturais à espécie humana.

A função escamoteadora da concepção universal hoje é atribuir a certos 
comportamentos sociais o status de eventos naturais, pelos quais se quer 
significar que tais comportamentos e características são normais, dados 
por Deus, imutáveis. A competição, o lucro, a guerra, a propriedade priva-
da, o erotismo, o heterossexualismo, o racismo, a existência de ricos e de 
despossuídos [...] Tudo isso é considerado natural. A natureza, e não a his-
tória humana, é considerada responsável; [...] O capitalismo é natural; lutar 
contra ele é lutar contra a natureza humana. (SMITH, 1988, p. 45-46).

A naturalização dos ideais burgueses contribui para a sobreposição 
de visões e concepções de mundo da classe dominante sobre as demais. 
Corroborando no processo de marginalização dos ideais e modos de vida 
que não se ancoram nos princípios da lógica capitalista hegemônica. 

Trazemos à relevo o questionamento da noção de a competição 
ser dada como natural à humanidade. Pois pontuamos a existência da 
cooperação nas sociedades como um todo. Mais especificamente, den-
tro da organização dos modos de vida camponeses, a cooperação é um 
elemento chave para a sua construção.“No mundo inteiro e ao longo da 
história, a família camponesa fez experiências com diferentes métodos de 
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plantio e produção, para depois compartilhar de vizinho a vizinho o co-
nhecimento resultante”. (SOSA; JAIME; LOZANO; ROSSET, 2012, p. 61). 

A disseminação dos conhecimentos tradicionais camponeses se 
materializa pelo convívio entre os sujeitos, que em suas relações inter-
cambiam os sucessos e fracassos ocorridos em suas experiências agroe-
cológicas. Esse intercâmbio de saberes-fazeres ajuda no processo de re-
-existência do campesinato, por valorizar o conhecimento tradicional e 
partindo dele, encontrar a saída para dificuldades deparadas durante o 
manejo das unidades produtivas.

Se a competição fosse de fato inerente ao ser humano esse tipo de 
relações não ocorreriam, já que somos todos concorrentes, é incoerência 
disponibilizar as “técnicas” de manejo da terra, que o levaram para uma 
melhor produtividade, aos demais. Pois assim, colocar-se-ia, os “menos” 
aptos, como concorrentes potenciais com os “mais” aptos. Se na “Law of 
the jungle”2, os mais fortes sobrevivem, qual seria a lógica de compartilhar 
as estratégias de sobrevivência.

O utilitarismo é compreendido por Marx como a expressão possível da 
sociabilidade burguesa, na medida em que identifica o seu princípio de 
relação e edifica uma moralidade consoante com este princípio. Uma mo-
ralidade que busca administrar as insuficiências desta existência social, 
através não de sua crítica, mas de seu aperfeiçoamento. A vontade livre, a 
igualdade jurídica, a equivalência no ato da troca, são valores tidos como 
naturalmente dados, inquestionáveis em seu conteúdo, e mais que isso, 
como direitos que realmente se efetivam, que podem ser verificados na 
esfera da circulação, com o que se preservam os aspectos moral e jurídico 
da relação econômica. O utilitarismo se apresentará como uma vertente 
das éticas empiristas que, sustentada sobre o princípio do governo das pai-
xões sobre a vontade, e do reconhecimento do egoísmo como elemento 
ineliminável da natureza humana e fundante da moralidade [...]. (ALBINATI, 
2007, p. 06, 10).

Essa “lei” é integrante da ideologia capitalista. Sendo uma constru-
ção histórica e não biológico-natural. Portanto, nas sociedades ancoradas 
nesta, os camponeses e camponesas que não possuam acesso suficiente a 
terra (latifúndios) e a recursos produtivos não ajustados para a expansão 
da agricultura industrial hegemônica são considerados como símbolo do 
atraso, arcaicos, assim entravando a dinâmica do desenvolvimento rural.

2 Ver: Utilitarismo de John Stuart Mill (1983).
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Apesar da tendência à marginalização do modo de vida camponês, 
gerada pela sobreposição dos modos de vida urbano/industrial, a valoriza-
ção dos saberes-fazeres das comunidades tradicionais, desperta o reconhe-
cimento e identificação dos camponeses como classe na sociedade contem-
porânea. Fortalecendo o convívio com o local, ao buscar a heterogeneidade 
sócio-cultural e natural frente à homogeneização proposta pela ideologia 
desenvolvimentista capitalista, que exterioriza o homem da natureza.

Numa perspectiva marxista, as culturas tradicionais estão associadas a mo-
dos de produção pré-capitalistas, próprios de sociedades em que o traba-
lho ainda não se tornou mercadoria; em que a dependência do mercado já 
existe, mas não é total. Essas sociedades desenvolveram formas particula-
res de manejo dos recursos naturais, que não visam diretamente ao lucro, 
mas à reprodução cultural e social, além de percepções e representações 
em relação ao mundo natural, marcadas pela idéia de associação com a na-
tureza e a dependência de seus ciclos. Culturas tradicionais [...] Distinguem-
-se daquelas próprias ao modo de produção capitalista, em que não só a 
força de trabalho como a própria natureza se transformam em objeto de 
compra e venda (mercadoria). Nesse sentido, a concepção e representação 
do mundo natural e seus recursos são essencialmente diferentes nas duas 
formas de sociedade. (DIEGUES, 2001, p. 24).

Segundo o autor, os ideais que baseiam a sociedade capitalista dis-
tinguem dos que baseiam as sociedades tradicionais, principalmente pela 
relação de associação com natureza que as segundas colocam em prática; 
Diferente da primeira que se relacionam com a natureza pela mediação 
da dominação, a transformando em mercadoria.

Entretanto, nas comunidades camponesas não se coloca a natureza 
como recurso, já que o campesinato se sente como parte integrante daquela 
e não compartilha com os ideais que retratam a natureza como coisa a do-
minar e a comprar, almejando a obtenção do lucro e o acúmulo de capital.

Para liberar a la Naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o de 
simple objeto de propiedad, es necesario un esfuerzo político que recono-
zca que la Naturaleza es sujeto de derechos; un esfuerzo que tendrán que 
vencer sobre todo los pensamientos intelectuales de quienes se opondrán 
al cambio. (ACOSTA, 2009, p. 19).

Para que se dê um processo de integração sociedade-natureza, com 
relações de respeito e de cooperação, é preciso que haja uma ruptura com 
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a exteriorização da natureza em relação ao ser humano. Pois esse ideal 
gera a mercantilização daquela. Enquanto os homens se sentem parte da 
natureza, como nas comunidades tradicionais, a ideologia capitalista en-
contra entraves para se estabelecer.

Ressaltamos as questões ideológicas, que envolvem a aceleração 
da política desenvolvimentista no campo latino-americano. Em nome 
do desenvolvimento, os agroecossistemas foram transformados ou des-
truídos e as culturas manejadas tradicionalmente foram substituídas por 
culturas que fizessem parte de uma dieta alimentar universal, além da 
erosão genética de várias espécies, como também a fomentação de uma 
agricultura em grande escala e monocultora. 

Contextualizando a visão de Porto-Gonçalves (2006) com a de Ge-
orge (1991) pontuamos as transformações no objetivo da agricultura a 
partir da consolidação da Revolução Verde. Segundo George (1991) den-
tro da história da agricultura, a atividade agrícola primeiramente objeti-
vava a segurança alimentar dos povos. 

Todavia segundo a política capitalista desenvolvimentista, a agri-
cultura pretende subsidiar as indústrias localizadas nos países hegemôni-
cos, produtores de tecnologia (máquinas, fertilizantes químicos, agrotóxi-
cos, sementes transgênicas). Como também fortalecer o capitalismo nos 
países latino-americanos.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse contexto faz-se necessária a crítica ao desenvolvimento capitalista 
sobre o espaço, como o novo modelo assumido pelos projetos ocidentais 
globais universalizadores. Contudo destacamos a importância de refletir-
mos com um lócus de enunciação próprio, que nos permita compreender-
mos as múltiplas cosmologias, sabedorias e práticas dos povos tradicionais 
camponeses. Assim buscando a compreensão do espaço e da natureza em 
contraponto ao dualismo proposto pela ciência moderna ocidental.

Então contribuiremos para a valorização e construção de conheci-
mentos, que partam dos saberes-fazeres tradicionais camponeses. Estes 
existem há séculos nas comunidades tradicionais latino-americanas e 
possuem formas mais harmoniosas de manejar a natureza. Tais saberes-
-fazeres não convergem com a dicotomia sociedade-natureza, partindo 
do princípio de que os seres humanos são parte da natureza. 

A transformação da percepção da natureza tem ocorrido desde a ma-
terialização da lógica capitalista dentro da sociedade ocidental. Tal trans-
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formação visa ressaltar os interesses burgueses, naturalizando-os como in-
teresses de toda espécie humana. Sendo relevante revermos os pilares nos 
quais a educação ancora-se, já que o papel que esta exerce sobre os ideais 
das sociedades é enorme e não deve convergir com a expansão do capital.

Para que vivenciemos modos de vida mais justos sócio-ecologi-
camente, é preciso romper com o modelo político-econômico desenvol-
vimentista hegemônico vigente que, desvaloriza os conhecimentos po-
pulares tradicionais, desnaturaliza o homem, naturaliza a competição e 
objetiva a coisificação da natureza. 
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Conflitos ambientais decorrentes da 
criação do Parque Ecológico do Cocó com 

comunidades tradicionais em Fortaleza
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Resumo: Este estudo analisa os conflitos socioambientais e as possíveis 
injustiças ambientais decorrentes da implementação do Parque Ecológico 
do Cocó. Nesta Área de Proteção, estão situadas comunidades tradicionais, 
como a Boca da Barra de Sabiaguaba, que se mobiliza com o intuito de ga-
rantir sua permanência no local e continuar com suas práticas e costumes. 
Para compreender os impactos da política ambiental, conceituamos teori-
camente como as injustiças ambientais se concretizam e como a ausência 
de políticas pautadas por justiça ambiental acarreta conflitos entre os dife-
rentes atores sociais. A existência de interesses conflitantes, por vezes opos-
tos, na utilização e administração dos recursos naturais influencia de forma 
direta na escolha da políticas ambientais, e no próprio desenvolvimento 
urbano, contribuindo ativamente para a elitização dos espaços verdes den-
tro das cidades. Em um segundo momento, tais aspectos são discutidos à 
luz do caso da comunidade analisada. A pesquisa é qualitativa, de campo e 
bibliográfica, utilizando como metodologia a observação participante, pro-
dução de diários de campo, entrevistas e conversas informais.  
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho possui como motivação a emergência política de 
grupos de moradores da periferia de Fortaleza (comunidade Boca da 
Barra de Sabiaguaba), que lutam por direitos relacionados à diversidade e 
à identidade coletiva de comunidades tradicionais. 

A partir da participação no projeto de extensão e responsabili-
dade social4 junto ao Escritório de Direitos Humanos - EDH, do cur-
so de Direito do Centro Universitário Christus, houve contato com o 
conflito, que envolveu as consequências sociais e políticas do processo 
de criação do Parque Ecológico do Cocó, adiante intitulado Parque. 
Há pelo menos 20 anos, a sociedade civil e os governos municipais 
e estaduais vêm discutindo uma proposta para a regulamentação do 
Parque. O debate acerca da normatização voltou a se intensificar a 
partir de 2015, com a criação de espaços para discutir a área que com-
poria a referida Unidade de Conservação. Em 2016, o Estado apresen-
tou sua proposta e, apenas recentemente, em junho de 2017, o decreto 
foi assinado, criando-se oficialmente o Parque Estadual do Cocó, em 
6 de junho de 2017.

A criação do Parque, mesmo sendo almejada pela sociedade 
civil, desencadeou conflitos por incluir comunidades ribeirinhas 
existentes na faixa marginal do rio Cocó no interior da nova poligo-
nal, dentre elas a comunidade da Sabiaguaba, em um trecho conhe-
cido como Boca da Barra de Sabiaguaba. A área, a partir da criação 
da unidade, deixou de ser Área de Preservação Ambiental (unidade 
de uso sustentável) para se tornar parque (proteção integral), o que 
impede a permanência da comunidade. Conforme informações do 
Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental, a comunidade 
possui uma relação de estreita sustentabilidade e interdependência 
com o meio ambiente. No texto do decreto, consta a possibilidade de 
existência de comunidades tradicionais na área, contudo, não há ga-
rantia jurídica de permanência destas no local de forma definitiva, 

4  O projeto intitulado Promovendo inclusão à cidadania e justiça socioambiental no litoral leste de Fortale-
za – parte II é a segunda edição de um projeto desenvolvido desde o ano de 2015 por esta instituição, 
que trabalha com comunidades afetadas por políticas de desenvolvimento urbano e ambiental que, 
muitas vezes, não conseguem promover com equidade os direitos de populações mais vulneráveis.  
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sua permanência dependente de estudos antropológicos que serão 
feitos posteriormente.

Este artigo intenta analisar como a política ambiental de criação 
do Parque do Cocó impactou a dinâmica da comunidade de Sabia-
guaba. Primeiramente, buscamos conceituar teoricamente conflito e 
injustiça ambiental e dimensionar a origem da criação dos parques, 
bem como os problemas advindos da visão meramente preservacio-
nista. Em seguida, analisamos o caso a luz dos conceitos trabalha-
dos, no intuito de discutir os limites e possibilidades da atual política 
ambiental, frente aos interesses relativos ao modelo hegemônico de 
desenvolvimento urbano.

O presente esforço busca a renovação de um viés de entender a 
pesquisa jurídica como mera adequação da realidade à expectativa do or-
denamento jurídico. Mostra-se relevante analisar as políticas ambientais 
não apenas sobre a ótica normativa, mas também no sentido de refletir 
sobre as questões sociais relativas ao processo da escolha que envolve a 
construção de tais políticas, suas localizações e como estas contribuem, 
ou não, para a manutenção de injustiças ambientais.

2 METODOLOGIA
Quanto à natureza da investigação, a pesquisa pode ser classificada 
como descritiva e qualitativa, assumindo forma de estudo explorató-
rio, a partir do caso da comunidade da Boca da Barra da Sabiaguaba. 
Para abordagem do caso, também foi realizado o método de pesquisa de 
campo, a partir do qual se realizou observação participante. Os relatos 
foram registrados em diário de campo, produzidos mensalmente, des-
crevendo todas as atividades desenvolvidas durante a pesquisa. Além 
disso, as metodologias de pesquisa bibliográfica e documental também 
foram utilizadas. Ao longo de 2016 e 2017, ocorreu a prática de campo, 
com a realização de visitas à Boca da Barra de Sabiaguaba. Nesse perí-
odo, foi desenvolvido vínculo entre os moradores e os integrantes do 
projeto de extensão Escritório de Direitos Humanos do Centro Univer-
sitário Christus, com projetos de educação em direitos. As professoras e 
estudantes do projeto estiveram presentes nas atividades da comunida-
de, nas mobilizações, nas reuniões e nas audiências públicas, atividades 
que proporcionaram coleta de informações acerca da organização, da 
história do local e da tradicionalidade, por meio de entrevistas com os 
nativos e conversas informais.
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tradicionais em Fortaleza
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3 RESULTADOS
3.1 Conflitos e injustiça ambiental na cidade de Fortaleza na instituição do Parque Eco-
lógico do Cocó.
A partir de 1970, a questão ambiental foi mais evidenciada com criação 
do Clube de Roma e pela I Conferência da Organização das Nações Uni-
das sobre Meio Ambiente Humano, desde então, o discurso que vem sen-
do propagado consiste em alertar sobre as consequências das ações do 
homem sobre o meio ambiente como, o efeito estufa e o aquecimento 
global, discursos que trazem a ideia de que todos somos responsáveis e 
estamos sujeitos a sofrer igualmente com essas consequências, ou seja, 
que esses prejuízos são distribuídos democraticamente entre todos que 
habitam o planeta, caracterizando, assim, a crise ecológica. 

Contudo, esse discurso não condiz com a realidade, pois a distri-
buição dos empreendimentos geradores de danos ambientais não ocorre 
de forma democrática, como se pressupõe, pelo contrário. O Memoran-
do de Summers, por exemplo, um texto produzido pelo chefe do Banco 
Mundial, no qual interrogava se o Banco Mundial não deveria incentivar 
a ida das atividades mais danosas ao meio ambiente para os países menos 
desenvolvidos, oferecendo três razões para isso, são elas, que o meio am-
biente está relacionado à beleza cênica dos espaços, a vida de alguém nos 
países periféricos vale menos do que as dos desenvolvidos, pois ganham 
menos e a expectativa de vida é mais baixa, não vivendo o suficiente para 
sofrerem com as consequências dessas atividades. 5

A atual lógica econômica dominante não difere da de Summers, 
buscando ainda combinar a questões ambientais com os interesses eco-
nômicos, desse modo, não existe nada de democrático na forma como 
os prejuízos são distribuídos, os grupos que suportam a maior parte dos 
malefícios causados pelos setores mais danosos ao meio ambiente são 
as classes mais desfavorecidas economicamente ou então grupos étnicos, 
isso ocorre porque, em regra, esses grupos não possuem influência nas 
instâncias decisórias do poder público. 

Quando os grupos étnicos ou raciais e de maneira geral os gru-
pos marginalizados, devido às desigualdades econômicas, de acesso aos 
recursos, à informação ou ao poder público existentes, são obrigados a 
arcar com a maior parte dos danos ambientais está caracterizada a injus-
tiça ambiental. A justiça ambiental, por sua vez, é o inverso, caracteriza-

5  ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é justiça ambiental. 
Rio de janeiro: Garamond, 2009.
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-se como o conjunto de princípios e práticas que garantem que nenhum 
grupo será obrigado a arcar com uma parcela maior dos danos ambien-
tais, busca garantir o acesso igualitário aos recursos naturais e às decisões 
acerca das localizações dos empreendimentos danosos, disseminando o 
máximo possível essas informações e possibilitando a participação popu-
lar nas tomadas de decisões6.

A desigualdade ambiental relaciona-se diretamente com as desi-
gualdades sociais, favorecendo apenas um pequeno grupo, contudo não 
são apenas os agentes econômicos os produtores de injustiça ambiental, 
o Estado também as produz7. Diante das tensões decorrentes desses pro-
cessos, surgem os conflitos socioambientais, que ocorrem devido às di-
versas formas de administrar e explorar os recursos naturais e que variam 
dependendo dos atores nesse processo. 

O meio ambiente constitui bem de interesse público, entretanto, 
existem interesses socioeconômicos a partir dos quais diversos agentes 
buscam controlar ou administrar os recursos naturais, acarretando tais 
conflitos que podem ser analisados pelos seguintes aspectos: primeiro, 
decorrente do uso desproporcional dos recursos e sua escassez, provo-
cando a falta de equilíbrio entre a demanda e os recursos naturais dis-
poníveis às atividades humanas. Outra perspectiva é a que a define os 
conflitos com base nas questões materiais e imateriais, aqui, o ponto são 
as divergências que existem entre os grupos sobre as formas de utilizar 
determinados territórios ou recursos, sendo analisados também pelas 
formas de apropriação e significados dados aos espaços naturais8.

Em termos gerais no que concerne às concepções de preservação 
ambiental há duas correntes que trazem posicionamentos diferentes, 
são elas: o conservacionismo e o preservacionismo. Os preservacionis-
tas defendiam a proteção da natureza contra o desenvolvimento urba-
no, industrial, tendo uma admiração pela vida selvagem e pela beleza 
estética de suas paisagens9. Acreditavam que, para preservar a natureza, 
era necessário evitar qualquer intervenção humana que fosse além de 

6  ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é justiça ambiental. 
Rio de janeiro: Garamond, 2009.

7  ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é justiça ambiental. 
Rio de janeiro: Garamond, 2009.

8  BRITO, Daguinete Maria Chaves et al. Conflitos socioambientais no século XXI. Pracs: Revista de Hu-
manidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP, Macapá, n. 4, p.51-58, 2011. Disponível em: 
<https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs/article/view/371>. Acesso em: 25 jun. 2017.

9  DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
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visitação e lazer. Para essa corrente, existia uma cisão muito nítida entre 
o homem e a natureza, dessa forma, aspiram manter o meio natural 
intocado. Os conservacionistas, por sua vez, defendiam que, na relação 
humana com a natureza, deveriam ser utilizados os recursos de forma 
consciente, visando a conciliação entre a natureza e o homem. Enten-
diam ser possível explorar os recursos naturais de forma duradoura e 
sem prejuízos. Suas ideias influenciam o que hoje chamamos de desen-
volvimento sustentável.

 Essas visões tiveram como palco inicial os EUA, o modelo ame-
ricano de parques e proteção ambiental era influenciado pelos preserva-
cionistas. Desse modo, as normas ambientais reproduziram a visão que 
defende a não intervenção humana nesses locais, consideradas áreas vir-
gens, puras. Esse modelo influenciou outros países, dentre eles, o Brasil. 
É importante ressaltar que essas áreas consideradas “intocadas”, em sua 
maioria, existiam populações que as habitavam, a exemplo do parque de 
Yellowstone. Este foi instituído em áreas povoadas por povos indígenas 
que acabaram sendo expulsos de seus territórios, então, se faz necessário 
desmistificar a ideia de que essas áreas nunca foram habitadas10.

 O Brasil foi influenciado pelo modelo norte americano de par-
ques, dessa forma, o nosso texto normativo, o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação da Natureza (SNUC), que regulamenta essas áreas 
possui o mesmo entendimento acerca da intervenção humana dentro dos 
parques, ou seja, apenas visitação e recreação, aceitando apenas o uso in-
direto dos recursos nas áreas de proteção integral. Nesses casos, a lei nº 
9.985/2000 determina a necessidade de remoção de qualquer habitação 
que exista dentro das unidades de proteção integral. Contudo apresenta 
também um viés conservacionista, prevendo as modalidades de unidade 
de conservação de uso sustentável, dentre elas, duas categorias se desta-
cam com finalidade de proteção sociocultural das comunidades tradi-
cionais em seus objetivos, são elas, as reservas extrativistas (RESEX) e as 
reservas de desenvolvimento sustentável (RDS).

No caso em questão, há um histórico de documentos visando à 
proteção do Rio Cocó, o primeiro destes documentos de acordo com re-
latório técnico da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) sobre a criação 
das unidades de conservação do Rio Cocó foi em 29 de janeiro de 1986 

10 FERREIRA, Léo Eduardo de Campos. Que os parques possam ser nossa casa – a luta pela recategoriza-
ção da Estação Ecológica da Juréia-Itatins. 2011. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada) – Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz. Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, 2011.
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por meio de um Decreto Municipal de nº 7302, que estabeleceu a Área de 
Proteção Ambiental do Vale do Rio Cocó. Após isso, o Governo do Esta-
do, por meio do Decreto Nº 20.253, de 5 de setembro de 1989, declarou a 
área como zona de interesse social para fins de desapropriação das áreas 
que estivessem ao entorno do rio, e, em 1993, foi publicado o Decreto 
Estadual N° 22.587 que tratava sobre o mesmo assunto do anterior. Em 
junho de 2015, foi promulgado o Decreto Governamental Nº 31.741, com 
o objetivo de regularizar as Unidades de Conservação, e, no dia 06 de ju-
nho de 2017 ocorreu a assinatura do decreto que criou o Parque Estadual 
do Cocó11.

Visando à criação da Unidade de Conservação compatível com 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 
criou-se, em 2015, o Fórum Permanente Cocó, grupo constituído por 
Universidades, representantes dos movimentos ambientalistas, da so-
ciedade civil e das instituições públicas, sendo presidido pelo Ministé-
rio Público Federal, com o objetivo de analisar quais áreas iriam com-
por o Parque. Assim, foi concluído que a área deveria ser composta por 
1.435 hectares, proposta entregue ao Governo do Estado. Em 2016, o 
Governo apresentou a sua proposta de delimitação da área do Parque, 
contrastando com a indicação do Fórum Cocó, reduzindo a área em 
400 hectares, entretanto essa redução não abrangeu áreas privadas que 
são consideradas ambientalmente relevantes segundo o Fórum Cocó. 
A justificativa para essa redução, segundo o Estado do Ceará, teria sido 
a falta de recurso indenizatório para custear a desapropriação dessas 
terras12. A delimitação da área do Parque no decreto de criação conta 
com 1.570 hectares13. 

O modelo de proteção dos Parques gerou conflitos anteriormente 
e continua a gerar. A comunidade da Sabiaguaba vivencia processo de 
vulnerabilização diante da adoção de política de proteção ambiental, ao 
passo que são as comunidades tradicionais em grande medida, as respon-
sáveis pela existência e conservação desses ecossistemas. Estudos, como 
o da World Resources Institute (WRI), têm comprovado que garantir os 
11  GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Secretaria do Meio Ambiente. Criação de Unidades de Conserva-

ção do Rio Cocó. SEMA. Disponível em: <https://goo.gl/53z8J2> Acesso em: 03 maio 2017.

12  SOARES, Jacqueline A.; ARAUJO, Fernanda C. B.; CASTILHO, Natália M. et al. A delimitação do Parque 
do Cocó: conflito socioambiental decorrente de sobreposição com Área de Preservação Ambiental 
da Sabiaguaba. Fortaleza: Escritório de Direitos Humanos- EDH (Unichristus); Instituto Verdeluz, 2016. 
Disponível em: https://goo.gl/vtJ84o. Acesso em: 01 nov. 2017.

13  CEARÁ. Decreto n° 32.248 que fala sobre a criação do Parque Ecológico do Cocó. Diário Oficial do 
Estado CE. Disponível em: https://goo.gl/X4aPBR. Acesso em: 01 nov. 2017.
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direitos florestais para as comunidades tendem a reduzir as emissões de 
dióxido de carbono e o desmatamento, mitigando os efeitos das mudan-
ças climáticas14. 

O mercado imobiliário somente abre mão quando estes estão de-
gradadas ao ponto de representarem risco à saúde ou quando não pos-
suem mais uma beleza paisagística. Assim, essas áreas são rejeitadas, pois 
o seu efeito é o inverso do que desejam, ou seja, ao invés de agregarem 
valor aos imóveis, diminuem o seu preço. Contudo existe a outra situação, 
são os casos em que o espaço natural possui beleza cênica, e isso é utiliza-
do para valorizar os preços dos imóveis e os destinam à classe com maior 
poder aquisitivo, vendendo além da ideia da natureza, a de tranquilidade 
e segurança15.

Assim, o ciclo de exclusão se renova dando origem a fenômeno que 
vem sendo chamado de “gentrificação verde”16. Devido às limitações que 
a legislação impõe ao uso desses espaços ocorre a exclusão das classes 
baixas, deslocando-as para regiões cada vez mais afastadas ou ocupando 
novas áreas ambientais frágeis.

A criação do Parque Ecológico do Cocó, a despeito do esforço 
preservacionista, não pode ser vista isoladamente da dinâmica urbana 
que mostra lógica contrária. É o que se depreende de outros movimentos 
recentes de flexibilização da legislação urbano-ambiental, a exemplo da 
nova lei de uso e ocupação do solo17, das alterações realizadas no Plano 
Diretor Participativo de 2009, nas propostas de outorga onerosa de alte-
ração de uso18 e na recém revogada Ária de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE) das dunas do Cocó19. Além do mais, com o argumento da falta de 

14  STEVENS, C.; WINTERBOTTOM, R.; SPRINGER, J.; REYTAR, K. Assegurando direitos, combatendo as 
mudanças climáticas: como o fortalecimento de direitos florestais comunitários mitiga as mudanças 
climáticas [Resumo do relatório]. EUA: World Resources Institute, 2014.

15  FREITAS, Clarissa Figueiredo Sampaio; PINHO, Ana Virginia Elias. Ocupação ilegal de áreas urbanas 
frágeis, especulação imobiliária e exclusão sócio-espacial em Fortaleza. UFRN Disponível em: http://
www.cchla.ufrn.br/appsurbanas/arquivos/Anais_APPS_2012/GT2-25-4-20120122143315.pdf. Acesso 
em: 23 jun. 2017.

16  GOULD, Kenneth A.; LEWIS, Tammy L. Green Gentrification: Urban sustainability and the struggle for 
environmental justice. London: Routledge, 2017. 

17  FORTALEZA. Prefeitura de Fortaleza apresenta Lei de Uso e Ocupação do Solo para o Ministério Públi-
co. Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, 03 de Agosto de 2017. Disponível em: https://goo.gl/Xsm7Ko. 
Acesso em: 01 nov. 2017.

18 FORTALEZA. Prefeito Roberto Cláudio sanciona leis que regulamentam o Plano Diretor de Fortaleza. 
Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, 15 abr. 2015. Disponível em: < https://goo.gl/nnR4qC>. Acesso em: 
01 maio 2017. 

19  MOREIRA, Roberto. Em 50 anos, Fortaleza perde  mais de 80% de seus campos de dunas. Diário do 
Nordeste. 13 de outubro de 2017. Disponível em: https://goo.gl/eMTbTB. Acesso em: 01 nov. 2017.
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recursos para indenização, ficaram de fora da poligonal do Parque ecoló-
gico áreas ambientalmente relevantes20.

3.2 COMUNIDADE BOCA DA BARRA DA SABIAGUABA
De acordo com o plano de manejo, há relatos, principalmente orais, da 
existência da Sabiaguaba desde metade do século XX, sendo descrita 
como uma comunidade pesqueira localizada na beira da praia, situada 
especificamente na margem direita do Rio Cocó desde, pelo menos, o 
ano de 1945 e hoje possui em torno de 150 famílias. Estas desenvolvem 
atividades tradicionais, como a pesca, a mariscagem, a produção de mo-
cororó, práticas religiosas, os modos de habitação, dentre outros aspectos 
específicos que caracterizam o seu modo de vida21.

A pesca artesanal na Sabiaguaba se destaca por se diferenciar do 
modo de demais pesca das comunidades do litoral cearense, sendo rea-
lizada sem jangadas, ocorre tanto no mar quanto no mangue, conhecida 
como “pesca pé no chão”22. Relatos expressivos de nativos narram a im-
portância da pesca para a segurança alimentar, complementada ao extra-
tivismo de frutas, como o caju23 e o murici. A pesca se apresenta também 
como a sua principal forma de se relacionar com a natureza e meio de 
socialização. Para além da pesca, praticavam agricultura como forma de 
complementar a renda e os alimentos para sua subsistência. Alguns dos 
territórios antes utilizados para a pesca e o uso das atividades extrativis-
tas foram alterados devido às modificações que ocorreram no espaço24.

[...] por quem a gente tem um afeto muito enorme é pela minha mãe, pela 
luta dela, pelo trabalho dela de pescar e hoje em dia eu faço a mesma coisa 
gente, se vocês chegarem aqui: Da Paz, vamos pescar no rio, vamos pegar 

20  Como denunciaram os movimentos ambientalistas no manifesto “Legalização do Parque do Cocó: 
esse palanque não é nosso!” Disponível em: https://goo.gl/DWhmEx. Acesso em: 01.11.2017.

21  FORTALEZA. Plano de manejo do parque natural municipal das dunas de Sabiaguaba área de prote-
ção ambiental de Sabiaguaba. Prefeitura de Fortaleza, 2010. Disponível em:< https://goo.gl/7rKirf >. 
Acesso em: 26 jun. 2017.

22  FORTALEZA. Plano de manejo do parque natural municipal das dunas de Sabiaguaba área de pro-
teção ambiental de Sabiaguaba. Prefeitura de Fortaleza, 2010. Disponível em:< https://urbanismo-
emeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio ambiente/planejamento/plano_de_
manejo_da_sabiaguaba.pdf >. Acesso em: 26 jun. 2017.

23  A partir do caju produzem o mocororó, bebida fermentada de origem indígena, consumida desde 
muito tempo na Sabiaguaba. Em outubro de 2016, os nativos produziram a primeira festa do Mocoro-
ró, como uma forma de preservar e repassar os saberes tradicionais.

24  FORTALEZA. Plano de manejo do parque natural municipal das dunas de Sabiaguaba área de pro-
teção ambiental de Sabiaguaba. Prefeitura de Fortaleza, 2010. Disponível em:< https://urbanismo-
emeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio ambiente/planejamento/plano_de_
manejo_da_sabiaguaba.pdf >. Acesso em: 26 jun. 2017.
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camarão? Vamos. Eu sei pescar camarão, vamos tirar ostras, vamos tirar la-
gosta mergulhando, eu vou, vamos pegar siri em cima das pedras. Eu não 
uso nenhuma armadilha gente, só a armadilha que eu uso é pra pegar o 
peixe no rio, porque também se eu dissesse pra vocês que eu vou lá dentro 
do rio e pego um peixe e até pego, mas eu pego no rengaio, tenho minha 
linha de pesca porque eu levo a minha filha pra pescar no rio, mas se eu 
quiser comer siri eu não vou com jereré, eu vou só com o baldinho na mão 
lá para as pedras, isso não dá pra agredir a natureza, isso não é agressão 
nenhuma, nós num estamos matando o rio, o que foi que veio acabar com 
o nosso rio? Hoje em dia, eu não como mais uma pixoleta, se eu quiser 
comer pixoleta eu vou na feira da Messejana comprar do pessoal que traz 
do Aracati porque aqui no nosso rio não tem mais, por conta da ponte que 
veio todo [...] que assoreou. Foi a ponte que num tem mais, até um marisco, 
que é o mais resistente no rio você ainda consegue, mas se você for pro 
lado de lá do mangue, pro rio velho, por lá as pessoas ainda conseguem 
o marisco, mas nessa região aqui pertinho da ponte, a gente ia lá era com 
uma enxadinha, cavar e aproveitar o horário da maré, era cavando e cavan-
do, a gente enchia o balde de pixoleta, podia tirar hoje e amanhã você ia 
tinha a mesma quantidade e hoje dia se você chegar lá não tem mais[...]25

O modo antigo de habitação identificado pelo plano de manejo 
traz que as casas eram construídas em cima das dunas e possuíam dois 
modelos, podiam ser de taipa ou construídas com palha, tanto na parte de 
cima como dos lados. Atualmente, quase a totalidade da casas são cons-
truídas de alvenaria e algumas abrigam também comércios. Por último, 
acerca das práticas religiosas, existe tradicionalmente uma caminhada e 
a missa em homenagem a São Pedro, prática que ocorre há vinte e sete 
anos, com cavaleiros, comidas típicas do local e fogueira26.

Atualmente, outra forma de relação que os nativos possuem com 
o ecossistema é a de proteção da região, para isso, realizam um trabalho 
chamado Sabiaguaba Lixo Zero, no qual um grupo de pescadores entra 
no Rio Cocó para remover o lixo no local. Essa relação de respeito e cui-

25  DEPOIMENTO Sra. Da Paz de Souza – moradora nativa da praia de Sabiaguaba. Publicado em 2 de 
maio de 2017. Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aONvnbuQnrI&feature=
youtu.be. Acesso em: 27 jul. 2017.

26  FORTALEZA. Plano de manejo do parque natural municipal das dunas de Sabiaguaba área de pro-
teção ambiental de Sabiaguaba. Prefeitura de Fortaleza, 2010. Disponível em:< https://urbanismo-
emeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio ambiente/planejamento/plano_de_
manejo_da_sabiaguaba.pdf >. Acesso em: 26 jun. 2017.
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dado com a natureza é algo que foi passado pelas gerações, fazendo-se 
presente desde a infância da Sra. Da Paz, como conta em seu relato.

[...]às vezes os peixes pulava, pulava muito, a gente dizia assim, mãe tem 
muito peixe, aí ela dizia pois vamos encostar a rede aqui e vamos pescar, a 
gente levantava a rede, não vinha nada dentro da rede, aí ela dizia assim, 
vamos embora não tá tendo nada, aí a gente dizia: mas mãe tá pulando 
tanto do peixe, porque que a gente vai embora? e ela dizia que não tinha 
nada. No outro dia, ela dizia que a mãe d’água não tinha deixado a gen-
te pescar. A gente cresceu acreditando na mãe d’água, que se tudo que a 
gente oferecesse pra mãe d’água referente ao rio, ela ia nos devolver em 
dobro, então às vezes eu estava pescando, a gente pegava um peixe bem 
pequenininho, aí eu dizia assim, tadinho, vou te botar de volta no rio pra tu 
pedir a mãe d’água pra ela mandar peixe maior e por incrível que pareça 
num espaço de tempo que a gente estava pescando sempre pegava um 
peixe maior, então tudo isso a gente passou acreditar que era a mãe d’água 
que mandava pra gente[...]27

Os impactos da criação do Parque iniciaram com a marcação das 
casas no ano de 2015, por meio de empresa terceirizada a serviço da Se-
cretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará- SEMA28. Em abril do 
mesmo ano, foram propostas leis que regulam o Plano Diretor do muni-
cípio de Fortaleza, trazendo novos instrumentos, dentre eles a Outorga 
Onerosa de Alteração do Solo29. Essa modificação favorece os grandes 
empreendimentos, impactando diretamente na região da Sabiaguaba, 
visto que já existem interesses imobiliários públicos e privados no local. 
Enquanto isso, os nativos foram e continuam sendo marginalizados, ao 
passo que o governo do Estado intenta sua remoção, sob a justificativa 
da necessidade de preservação do ambiente (regulamentação do Parque 
Estadual do Cocó).

27  DEPOIMENTO Sra. Da Paz de Souza – moradora nativa da praia de Sabiaguaba. Publicado em 2 de 
maio de 2017. Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aONvnbuQnrI&feature=
youtu.be. Acesso em: 27 jul. 2017.

28  SOARES, Jacqueline A.; ARAUJO, Fernanda C. B.; CASTILHO, Natália M. et al. A delimitação do Parque 
do Cocó: conflito socioambiental decorrente de sobreposição com Área de Preservação Ambiental 
da Sabiaguaba. Fortaleza: Escritório de Direitos Humanos- EDH (Unichristus); Instituto Verdeluz, 2016.
Disponível em: https://unichristus.edu.br/wp-content/uploads/2017/05/RELATORIO-TECNICO-SABIA-
GUABA.pdf. Acesso em: 01 nov. 2017.

29  FORTALEZA. Prefeito Roberto Cláudio sanciona leis que regulamentam o Plano Diretor de Fortaleza. 
Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, 15 abr. 2015. Disponível em: < https://goo.gl/Coewbg >. Acesso 
em 01 maio 2017.
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Foi no decorrer desse processo que os moradores passaram a se 
autodenominar como “comunidade tradicional” e iniciaram a luta para 
obter esse reconhecimento das instituições públicas e da sociedade civil. 
Passaram a participar dos debates sobre o Parque, buscar auxílio de ins-
tituições, realizaram cartas, abaixo-assinados e um movimento para que 
a área fosse protegida, ao mesmo tempo em que se conciliasse a perma-
nência dos nativos. Devido ao esforço de mobilização da comunidade, 
em junho de 2016, foi realizado um acordo, mediado pela Secretaria do 
Meio Ambiente (SEMA), entre o Governo do Estado do Ceará, o Minis-
tério Público Federal e os representantes da comunidade, para garantir a 
permanência da comunidade tradicional30.

Em outubro de 2016, o Ministério Público Federal ingressou com 
uma Ação Civil Pública31 com pedido de liminar contra a União Federal 
e o Município de Fortaleza, pedindo a remoção da comunidade da Boca 
da Barra da faixa marginal do rio e a condenação solidária para reparar 
os danos causados na área. A liminar da Ação Civil Pública determina a 
suspensão de qualquer atividade de construção e/ou reforma realizada 
na região e cobra do município o reassentamento das famílias em outra 
área. No dia 22 de março de 2017 alguns dos moradores da comunidade 
começaram a ser citados. 

A defesa jurídica da comunidade está sendo feita pela Defensoria 
Pública da União, utilizando-se de duas estratégias para lidar com o pro-
blema da comunidade, a primeira é dirigida aos nativos, a defesa desse 
grupo é realizada de forma coletiva, visam a utilizar como linhas de atu-
ação a via institucional, judicial, a tentar um projeto de lei de recategori-
zação da unidade de conservação32 e a acionar as universidades para au-
xiliar na questão dos estudos antropológicos. A segunda linha de defesa 
é individual, sendo direcionada para os demais moradores da região que 
também buscam permanecer no local33.

30  SOARES, Jacqueline A.; ARAUJO, Fernanda C. B.; CASTILHO, Natália M. et al. A delimitação do Parque 
do Cocó: conflito socioambiental decorrente de sobreposição com Área de Preservação Ambiental 
da Sabiaguaba. Fortaleza: Escritório de Direitos Humanos- EDH (Unichristus); Instituto Verdeluz, 2016. 
(mimeo) pag. 6-8

31 BRASIL. Ministério Público Federal.  Processo no. 0813081-92.2016.4.05.8100 – Ação Civil Pública. 
Assistente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Réu: 
União Federal e outros. 7ª Vara Federal – Ce. Data: Mar. De 2017.

32 BRASIL. Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão Territórios de povos e comuni-
dades tradicionais e as unidades de conservação de proteção integral: alternativas para o assegura-
mento de direitos socio- ambientais. 1. ed. Brasília: MPF, 2014.

33  Conforme registo de campo realizado a partir da participação em reunião na Defensoria Pública da 
União dia 21 de junho de 2017.
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Se, por um lado, pode-se considerar uma conquista o reconheci-
mento da ressalva no decreto, pois não serão removidos de início como 
já ocorre em outras áreas não consideradas como tradicionais34, este só 
reconheceu a possibilidade de permanência caso a comunidade seja ca-
racterizada como tradicional pelos estudos antropológicos. A comuni-
dade ainda enfrenta dificuldades no diálogo com o Governo do Estado 
do Ceará que não esclarece os critérios de contratação dos profissionais 
que farão o estudo, resultando na violação do direito de consulta prévia 
conforme preceitua a Convenção 169 da OIT. Ainda a respeito da pouca 
transparência, o governo já realiza concurso de ideias35 para o parque 
antes da elaboração do plano de manejo e já divulga36 que no interior do 
Parque e do território tradicional serão construídos equipamentos públi-
cos para fomentar o turismo no local.

O decreto possui ainda alguns pontos controversos, em seu texto, 
confunde os objetivos das unidades de proteção integral e de uso sus-
tentável, gerando dúvidas a respeito dos usos que podem vir a ser feitos 
dentro da área. Há relatos de pescadores sobre abordagens pela polícia 
ambiental dentro do rio em tom intimidatório que tem afastado alguns 
nativos da prática da pesca devido ao temor de possíveis punições. 

Outro ponto importante do decreto referente a ressalva para co-
munidade tradicional é que o texto não abre a possibilidade para o reco-
nhecimento de outras comunidades tradicionais que existem na região, 
como a Casa de Farinha, muito embora esta comunidade tenha feito um 
acordo administrativo mediado pela DPU, em data posterior ao decreto, 
que teria contemplado seu permanência nas mesmas condições da Sa-
biaguaba37. 

Dessa forma, a maior parte dos nativos continua desinformada e 
receosa acerca das atividades que podem ou não desenvolver, além da 
dúvida sobre a sua permanência definitiva no local. 

34  Lagamar tem primeira área desapropriada. O Povo. 18 de maio de 2017. Disponível em: https://www.
opovo.com.br/jornal/radar/2017/05/lagamar-tem-primeira-area-desapropriada.html. Acesso em: 01 
nov. 2017.

35  Para maiores informações vide: http://www.concursoparquedococo.com.br/site/parque-estadual-
-do-coco/pages/2

36  PARQUE do Cocó deve ganhar seis espaços de lazer e esporte. Diário do Nordeste, Fortaleza, 03 maio 
2017. Disponível em: <https://goo.gl/uVbk6a>. Acesso em: 25 jun. 2017.

37 O acordo foi realizado em julho de 2017. (DPU auxilia em acordo de proteção de comunidade tradicio-
nal no Ceará. Defensoria Pública da União. 4 de julho de 2017. Disponível em: https://goo.gl/tPVEuF. 
Acesso em: 01 nov. 2017).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A política ambiental que instituiu o Parque Estadual do Cocó busca a re-
alização do princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, equilibrar 
as relações entre desenvolvimento urbano e preservação ambiental.

 Apesar da falta de participação dessas comunidades no decorrer 
dos anos em que a política de formalização do Parque foi discutida, os 
nativos da Sabiaguaba conseguiram permanecer na localidade devido à 
intensa mobilização social mesmo que ainda não definitiva. O estado atu-
al da população local é de insegurança para as famílias que permanecem 
na área, agravada pela falta de informações oficiais. 

A política, não tem deixado claro que irá contribuir de fato com 
a preservação real do local já que tem sido anunciado grandes empre-
endimentos para a área, questão contraditória do ponto de vista da le-
gislação ambiental quando se trata de unidade de proteção integração, 
mesmo quando definida uma área de amortecimento, proposta esta que 
até agora não foi mencionada pelas autoridades. O que se constata não 
apenas naquela área, mas na cidade de maneira geral é uma flexibilização 
da proteção e com a possível remoção da comunidade, a configuração de 
um clássico caso de injustiça e até mesmo de racismo ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello; BEZERRA, Gustavo das 
Neves. O que é justiça ambiental. Rio de janeiro: Garamond, 2009.
BINDÁ, Nadja H.; LEITE, Jurandyr. DECRETO Nº 32.248 de 07 de ju-
nho de 2017 – Notas de Leitura. Fortaleza: Instituto Patativa, 2017.
BRASIL. Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão 
Territórios de povos e comunidades tradicionais e as unidades de 
conservação de proteção integral: alternativas para o asseguramento de 
direitos socio- ambientais. 1. ed. Brasília: MPF, 2014.
BRITO, Daguinete Maria Chaves et al. Conflitos socioambientais no século 
XXI. Pracs: Revista de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da 
UNIFAP, Macapá, n. 4, p.51-58, 2011. Disponível em: <https://periodicos.
unifap.br/index.php/pracs/article/view/371>. Acesso em: 25 jun. 2017.
CEARÁ. Decreto n° 32.248 que fala sobre a criação do Parque Ecológico 
do Cocó. Diário Oficial do Estado CE. Disponível em: http://www.sema.
ce.gov.br/attachments/article/46199/Decredo%20do%20Coc%C3%B3.
pdf. Acesso em: 01 nov. 2017.



Eixo 1
85

DEPOIMENTO Sra. Da Paz de Souza – moradora nativa da praia de 
Sabiaguaba. Publicado em 2 de maio de 2017. Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=aONvnbuQnrI&feature=youtu.be. 
Acesso em: 27 jul. 2017.
DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. 3. 
ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
DPU auxilia em acordo de proteção de comunidade tradicional no Ceará. 
Defensoria Pública da União. 4 de julho de 2017. Disponível em: http://
www.dpu.def.br/noticias-ceara/38140-dpu-auxilia-em-acordo-de-prote-
cao-de-comunidade-tradicional-no-ceara. Acesso em: 01 nov. 2017.
ESTADO DO CEARÁ. Secretaria do Meio Ambiente. Criação de Uni-
dades de Conservação do Rio Cocó. SEMA. Disponível em: <http://
www.sema.ce.gov.br/attachments/article/45074/RELATORIO%20
T%C3%89CNICO%20CRIA%C3%87%C3%83O%20DE%20UNIDA-
DES%20DE%20CONSERVA%C3%87%C3%83O%20DO%20RIO%20
COC%C3%93%20.pdf> Acesso em: 03 maio 2017.
FERREIRA, Léo Eduardo de Campos. Que os parques possam ser nossa 
casa – a luta pela recategorização da Estação Ecológica da Juréia-Itatins. 
2011. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada) – Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz. Centro de Energia Nuclear na Agricultura, 
Piracicaba, 2011.
FORTALEZA. Plano de manejo do parque natural municipal das dunas 
de Sabiaguaba área de proteção ambiental de Sabiaguaba. Prefeitura de 
Fortaleza, 2010. Disponível em:< https://urbanismoemeioambiente.for-
taleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/planejamento/pla-
no_de_manejo_da_sabiaguaba.pdf >. Acesso em: 26 jun. 2017.
FORTALEZA. Prefeito Roberto Cláudio sanciona leis que regulamentam 
o Plano Diretor de Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, 15 abr. 
2015. Disponível em: < https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-
-roberto-claudio-sanciona-leis-que-regulamentam-o-plano-diretor-de-
-fortaleza >. Acesso em: 01 maio 2017.
 FORTALEZA. Prefeitura de Fortaleza apresenta Lei de Uso e Ocupação 
do Solo para o Ministério Público. Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, 03 
de Agosto de 2017. Disponível em: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noti-
cias/prefeitura-de-fortaleza-apresenta-lei-de-uso-e-ocupacao-do-solo-
-para-ministerio-publico. Acesso em: 01 nov. 2017.

Conflitos ambientais decorrentes da criação do Parque Ecológico do Cocó com comunidades 
tradicionais em Fortaleza

Tatiane Silva Matos, Jacqueline Alves Soares e Natália Martinuzzi Castilho



Eixo 1
86 Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais

Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

FREITAS, Clarissa Figueiredo Sampaio; PINHO, Ana Virginia Elias . 
Ocupação ilegal de áreas urbanas frágeis, especulação imobiliária e ex-
clusão sócio-espacial em Fortaleza. UFRN Disponível em: http://www.
cchla.ufrn.br/appsurbanas/arquivos/Anais_APPS_2012/GT2-25-4-
20120122143315.pdf. Acesso em: 23 jun. 2017.
GOULD, Kenneth A.; LEWIS, Tammy L. Green Gentrification: Urban 
sustainability and the struggle for environmental justice. London: Rou-
tledge, 2017.
Lagamar tem primeira área desapropriada. O Povo. 18 de maio de 2017. 
Disponível em:https://www.opovo.com.br/jornal/radar/2017/05/laga-
mar-tem-primeira-area-desapropriada.html. Acesso em: 01 nov. 2017.
MOREIRA, Roberto. Em 50 anos, Fortaleza perde  mais de 80% de seus 
campos de dunas. Diário do Nordeste. 13 de outubro de 2017. Dispo-
nível em: http://blogs.diariodonordeste.com.br/robertomoreira/politica/
em-50-anos-fortaleza-perde-mais-de-80-de-seus-campos-de-dunas/. 
Acesso em: 01 nov. 2017.
PARQUE do Cocó deve ganhar seis espaços de lazer e esporte. Diário 
do Nordeste, Fortaleza, 03 maio 2017. Disponível em: <http://diariodo-
nordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/parque-do-coco-deve-
-ganhar-seis-espacos-de-lazer-e-esporte-1.1747011>. Acesso em: 25 jun. 
2017.
SOARES, Jacqueline A.; ARAUJO, Fernanda C. B.; CASTILHO, Natália 
M. et al. A delimitação do Parque do Cocó: conflito socioambiental de-
corrente de sobreposição com Área de Preservação Ambiental da Sabia-
guaba. Fortaleza: Escritório de Direitos Humanos- EDH (Unichristus); 
Instituto Verdeluz, 2016. Disponível em: https://unichristus.edu.br/wp-
-content/uploads/2017/05/RELATORIO-TECNICO-SABIAGUABA.
pdf. Acesso em: 01 nov. 2017.
STEVENS, C.; WINTERBOTTOM, R.; SPRINGER, J.; REYTAR, K. Asse-
gurando direitos, combatendo as mudanças climáticas: como o forta-
lecimento de direitos florestais comunitários mitiga as mudanças climáti-
cas [Resumo do relatório]. EUA: world Resources Institute, 2014.
ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens. Desenvolvimento e confli-
tos ambientais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010



87

Políticas públicas para regulamentar o 
turismo em terras indígenas: povos indígenas, 

projetos de turismo e demarcação no Brasil

Isis Maria Cunha Lustosa1

isismclustosa@gmail.com

Resumo: Aborda-se projetos de turismo em terras de povos indígenas, 
quilombolas e de comunidades tradicionais. Também as diretrizes para a 
elaboração dos projetos de turismo em Terras Indígenas (TIs). Focaliza-
-se povos indígenas, turismo e território, a partir de pesquisa comparada 
sobre duas situações de povos indígenas localizados na zona costeira do 
estado do Ceará. Afirma-se ser o turismo um vetor de afirmação étni-
ca frente às transformações territoriais. Examina-se como os indígenas 
desenvolvem o turismo em suas terras com seus próprios projetos, e os 
motivos que levam alguns povos indígenas a resistirem ao turismo im-
posto por empreendedores a partir de projetos público-privados de con-
sórcios internacionais. O turismo alcança indígenas de maneiras diversas 
como ocorre em alguns estados brasileiros. Existem povos que estão em 
processos de reelaboração étnica indígena e reivindicam a regularização 
das suas terras. A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), inoperante na 
demarcação das TIs, resolveu implantar a Regulamentação do Turismo 
em TIs no penúltimo Plano Pluri Anual 2012-2015. Examinam-se proje-
tos elaborados de fora para dentro da/s aldeia/s por membros de Orga-
nizações não governamentais (ONGs) junto com indígenas, financiados 
por agências internacionais e  governo federal; os projetos que surgem 

1  Pesquisadora Externa no Laboter/IESA/UFG. Membro colaboradora  no “ Proyecto UBANEX: Indíge-
nas en la ciudad: articulación y fortalecimiento de espacios etnopolíticos en él Área Metropolitana de 
Buenos Aires”, Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).  Laboratório de 
Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais (Laboter), Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), 
Universidade Federal de Goiás (UFG)
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de dentro das aldeias aliados a instituições público-privadas, e projetos 
impostos por empreendedores que negam a existência dos indígenas e 
se apropriam das suas terras. Na elaboração de Política Pública para re-
gulamentar o turismo em TIs, os indígenas se deparam com os diversos 
interesses dos envolvidos.  É  complexo na atual conjuntura no país aliar 
as políticas de turismo, de demarcação, de povos e comunidades tradi-
cionais e de áreas protegidas a fim de garantir os direitos  dos povos in-
dígenas e/ou outros povos e comunidades tradicionais no atual contexto 
latino-americano. 
Palavras-chave: terras indígenas, povos indígenas, demarcação, políticas 
públicas, projetos de turismo.

INTRODUÇÃO
O artigo apresenta resultados da experiência técnica, entre 2004 a 2009, 
no Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA) vinculado ao Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA). Nesta assessoria a projetos socioam-
bientais de alguns povos e comunidades tradicionais do Brasil, foram 
incluídas linhas temáticas no PDA para as submissões de propostas de 
projetos de turismo em Terras Indígenas (TIs). A esta vivência em órgão 
ministerial soma-se a acadêmica com as pesquisas sobre as áreas protegi-
das desde 1999, e especialmente entre 2008 e 2012, focaliza-se a pesqui-
sa (bibliográfica, documental e de campo)  para a elaboração da tese de 
doutorado “Os povos Indígenas, o turismo e o território: um olhar sobre 
os Tremembé e os Jenipapo-Kanindé do Ceará” defendida em 2012, e a 
partir de 2013 a continuidade das pesquisas na zona costeira do Nordeste 
brasileiro (ênfase para  o estado do Ceará) com as visitas de campo e atu-
alizações de dados anualmente até o momento em  2017.

O citado estudo comparado entre 2008-2012 subsidiado especial-
mente pela Geografia Humana e Antropologia Social (Etnologia Indí-
gena), priorizou dois casos de povos indígenas (Tremembé da Barra do 
Mundaú e Jenipapo-Kanindé) no estado do Ceará, e abrangeu a discussão 
sobre o turismo em TIs do Brasil e outros países, priorizando-se o con-
texto latino-americano. Desde o segundo semestre de 2016 ampliou-se 
ainda mais a investigação a respeito do turismo em territórios indígenas 
mediante as políticas públicas no Brasil e na Argentina. No contexto bra-
sileiro ressalta-se a pesquisa a na zona costeira do estado do Ceará e, na 
Argentina, evidencia-se o caso do povo indígena Mapuche na província 
de Neuquén – Região dos Lagos fronteira com o Chile, e nestas situações 
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explorar, a partir do lugar ocupado pelo ‘indígena’ na construção da na-
ção, e o papel desempenhado hoje em dia pelo indígena em relação à ati-
vidade turística (LUSTOSA, 2017). Para posseiros, empresários e gover-
nantes os povos indígenas do Ceará, em especial, aqueles com territórios 
tradicionais na zona costeira, continuam extintos como indígenas. E “el 
Pueblo Mapuche em particular, han sido historicamente estigmatizados, 
invisibilizados y negados” (VALVERDE, 2016, p. 632) na Argentina. 

A partir das pesquisas referentes ao turismo como fenômeno so-
cial, segundo Lustosa (2012; 2015) é possível afirmar o turismo como um 
vetor da identidade indígena frente às transformações territoriais. Com-
param-se situações em que povos indígenas do Ceará foram alcançados 
por projetos de turismo que se tornaram catalizadores de afirmações 
étnicas. Estas conjunturas enfocadas de povos indígenas localizados em 
municípios da costa leste e oeste cearense assemelham-se, pois esses dois 
povos sofreram as pressões de representantes de empreendimentos  ho-
teleiros nacionais e/ou internacionais que visavam se apropriar das suas 
TIs para implantar projetos de turismo empresarial em seus territórios 
tradicionais (LUSTOSA, 2012). Portanto, convém a partir de uma linha 
de tempo acompanhar a origem de alguns projetos de turismo em TIs no 
país a fim de compreender as propostas impostas por meio de empreen-
dedores e/ou governantes (sem a consulta aos povos indígenas), e aquelas 
criadas/autogestionadas nas aldeias pelos próprios indígenas. Relativo 
aos projetos institucionais de turismo com ou para povos indígenas do 
Brasil, conforme os antecedentes do turismo em TIs no país, estes foram 
implantados no balcão de programas de fomento do Estado Nacional, 
financiados com capital estrangeiro, e alguns vieram a ser objeto de pes-
quisa acadêmica. Entretanto, antes da efetivação destes projetos em deter-
minados programas do governo federal, houveram iniciativas apontadas 
pela FUNAI como projetos pilotos de turismo – praticados no interior de 
TIs do Nordeste e da Amazônia Legal (LUSTOSA, 2012). 

Os referidos projetos surgiram como modelos unificados para sub-
sidiar os editais nacionais contendo linha temática de turismo destinada 
às demandas de projetos para povos e comunidades tradicionais, abran-
gidos os povos indígenas com territórios tradicionais na Amazônia Legal 
e Mata Atlântica. Os projetos aprovados em programas do governo fede-
ral contaram com os apoios de recursos financeiros de ‘Acordos de Coo-
peração Técnica Internacional’, especialmente entre Brasil e Alemanha, e 
assessorias de recursos humanos de ambos os países para assistirem nas 
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execuções das propostas no PDA/MMA. Salientam-se ainda os projetos 
de turismo institucionais aliando o financiamento de programas do go-
verno federal e a execução por meio de entidades (associações de base 
ou do terceiro setor). Também, os projetos institucionais voltados para as 
associações de base podendo correlacionar parcerias de (universidades, 
entidades do terceiro setor e órgãos do governo), com financiamento pri-
vado de empresas brasileiras. 

Neste contexto histórico existiram também os projetos de turismo 
institucionais e/ou globalizantes, que puderam aliar os macro-programas 
de turismo do governo federal com os grandes projetos privados de tu-
rismo empresarial internacional, impostos aos indígenas e suas terras, 
infringindo os direitos constitucionais (Constituição Federal de 1988), 
o Estatuto do Índio Lei Nº 6001/19/12/1973, e também os direitos inter-
nacionais – a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais (em vigor para o Brasil a partir 
de 25/7/2003); a Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas datada em  13/9/2007, e a Decla-
ração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 15/6/2016. No Ceará, 
o Aquiraz Riviera - Consórcio Luso-Brasileiro Aquiraz Investimentos 
SA, conhecido como Aquiraz Resort, empreendimento cujos idealiza-
dores tentaram apoderar-se da Terra Indígena Aldeia Lagoa Encantada 
do povo Jenipapo-Kanindé para construir esse projeto turístico em meio 
à paisagem interpretada por empreendedores brasileiros e estrangeiros 
como meramente tropical para ofertar aos visitantes dos fluxos turísticos 
internacionais. A estrutura hoteleira, que não foi aceita pelas lideranças 
indígenas Jenipapo-Kanindé, apesar de pressões do consórcio, foi erguida 
em outro local da faixa litorânea próximo a TI. Segundo Lustosa (2012, p. 
211-212) o site do empreendimento veicula: 

Localizado na praia de Marambaia, em Aquiraz [...] o Aquiraz Riviera é o 
maior empreendimento turístico de padrão internacional do Brasil, com 
valor total estimado em US$ 350 milhões. O projeto é desenvolvido pelo 
Consórcio Luso-Brasileiro Aquiraz Investimentos SA, composto pelo em-
presário cearense Ivens Dias Branco e pelos portugueses Ceará Investment 
Fund – Fundo Turístico Imobiliário, Grupo Hoteleiro Dom Pedro e Solverde 
(divisão de turismo do grupo Industrial Violas com a concessão dos Cas-
sinos do Algarve). Com uma área total de 285 211 hectares, sendo 1.800 
metros de frente para o mar e área hoteleira dividida em oito lotes de qua-
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tro hectares em primeira linha da praia, o Aquiraz Riviera tem uma Área de 
Proteção Ambiental de 58 hectares para proteção da fauna e flora locais.2

A justificativa da Área de Proteção Ambiental (APA) abrangida 
no Aquiraz Resort torna-se a falácia para mitigar os impactos negativos 
da megaestrutura, pois  independente de não ter sido erguido na TI em 
questão, ainda assim acarreta impactos socioambientais de ampla magni-
tude na costa leste do Ceará. 

Estas são as situações dos distintos projetos de turismo em TIs do 
Brasil, iniciativas que criam e/ou apropriam-se de territórios tradicionais 
nos limiares das complexas parcerias públicas, privadas e de organizações 
não governamentais (ONGs), ao mesmo tempo, por meio do penúltimo 
Plano Pluri Anual (PPA) 2012-2015 – Programa de Proteção e Promoção 
dos Direitos dos Povos Indígenas a FUNAI previu mediante a sua Meta 
0945, “Regulamentar o etnoturismo e ecoturismo em terras indígenas de 
forma sustentável” até 2015. O documento do órgão indigenista não dis-
põe de fundamentação que caracterize ambos os segmentos etnoturismo 
e ecoturismo, portanto, embora o PPA 2012-2015 tenha adotado dire-
trizes da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas (PNGATI), instituída pelo Decreto presidencial nº 7.747/2012, 
além da ausência de fundamentação plausível a respeito do turismo, há 
também a referida controvérsia conceitual para a ação de regulamentar a 
atividade turística nas TIs. 

Segundo revela o site do Instituto Sociambiental (ISA) a “Situação 
atual das terras indígenas” apresenta 713 no Brasil em distintas etapas do 
processo demarcatório, e desta totalidade encontram-se “114 em identi-
ficação, 42 identificadas, 74 declaradas e 483 homologadas” (https://ter-
rasindigenas.org.br). Qual o sentido de regulamentar o turismo em TIs 
antes da FUNAI cumprir a homologação das TIs do país? Enquanto a 
demarcação das TIs do Brasil, o que é prioritária para os povos indíge-
nas, não se conclui, o Art. 4º da PNGATI expõe dentre os seus objetivos 
específicos o eixo 5 – uso sustentável de recursos naturais e iniciativas 
produtivas indígenas:

g) apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de ecoturis-
mo, respeitada a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indíge-
nas, promovendo-se, quando couber, estudos prévios, diagnósticos de im-

2  Aquiraz Riviera. Disponível em: <http://www.aquiraz-riviera.com/index.php/pt/aquiraz-riviera/insti-
tucional>. Acesso em: 20 mar. 2011.  
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pactos socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas para a 
gestão dessas atividades (BARAVESCO; MENEZES, 2014).

A regulamentação da atividade turística em TIs arrasta-se desde 
as tentativas anteriores a partir das iniciativas de turismo em territórios 
tradicionais indígenas  consideradas pela FUNAI como ‘projetos pilotos’ 
para norteá-la na mencionada regulamentação contida no seu penúltimo 
PPA 2012-2015, além da Instrução Normativa (IN) N° 03 de 11 de junho 
de 2015 a qual “Estabelece normas e diretrizes relativas às atividades de 
visitação para fins turísticos em terras indígenas.”3 Segundo  notícia vei-
culada a “Funai normatiza Etno e Ecoturismo em Terras Indígenas”4:

A expectativa do órgão indigenista não é que todas as comunidades de-
senvolvam turismo, pois nem todas possuem interesse; no entanto, há co-
munidades que reúnem as condições necessárias e apresentam os projetos 
de turismo enquanto estratégia de implementação de seus Planos de Vida. 
Nestes casos, é dever da FUNAI orientar, por meio da Instrução Normativa, 
que o processo aconteça resguardando os direitos dos indígenas e que os 
benefícios sejam potencializados e distribuídos de forma igualitária.

É dever da FUNAI conforme o Decreto 1.775/1996 o qual “Dispõe 
sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas 
e dá outras providências”5, como órgão indigenista executar  as demarca-
ção das TIs do país, cerca de 230 pendentes, considerando-se as 713 TIs e 
somente 483 homologadas. Em anos recentes, com crescentes cortes no or-
çamento da FUNAI efetivados pelo governo federal, este órgão não conse-
gue concluir os numerosos processos de demarcação, mesmo assim definiu 
projetos pilotos de turismo em TIs, seguidos de meta e Instrução Norma-
tiva para regulamentar esta atividade nos referidos territórios tradicionais.          

PROJETOS PILOTOS E POLITICAS PÚBLICAS PARA REGULAMENTAR O 
TURISMO EM TERRAS INDÍGENAS        
Os projetos governamentais e privados de turismo para povos indígenas 
do Brasil acenderam na última década do século XXI como se confere 

3 DECRETO Nº 7.747, DE 5 DE JUNHO DE 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm>. Acesso em: 15 ago. 2013.

4 Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3334-funai-normatiza-
-etno-e-ecoturismo-em-terras-indigenas>. Acesso em: 10 dez. 2016.

5 DECRETO Nº 1.775/1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1775.htm>. 
Acesso em: 10 out. 2011.
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desde a iniciativa difundida pelo Programa Nacional de Municipalização 
do Turismo (PNMT); em outra tentativa de um grupo hoteleiro privado 
no antigo Parque Nacional Indígena do Xingu (entre o Planalto Central 
e a Floresta Amazônica) e na experiência concretizada na TI Coroa Ver-
melha do povo Pataxó do estado da Bahia. Segundo corrobora a notícia 
veiculada no site da FUNAI: 

A FUNAI tem apoiado técnica e financeiramente as experiências existentes 
como a dos Pataxó na Bahia, Guarani-Mbya em São Paulo e Rio de Janeiro, 
Tenharim no Amazonas e Kaxinawá no Acre, com financiamento de gover-
nos estaduais, empresas parceiras e até o BNDES e em alguns casos, inclu-
sive, foi necessário obrigar que os indígenas e parceiros que suspendessem 
as atividades turísticas.6

Antes destas iniciativas o programa de governo PNMT surgiu no 
panorama do turismo nacional no ano de 1994, período em que o Institu-
to Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) ainda respondia pelas diretrizes 
da atividade turística no país, até ser criado o Ministério do Esporte e do 
Turismo em 1998 e, posteriormente do Ministério do Turismo (MTur) 
em 2003. O PNMT “fue abandonado em 2003 cuando el nuevo y atual 
[Gobierno Lula] asumió el poder” (ALMEIDA, Maria, 2006, p. 26). Nos 
quase dez anos de ação do PNMT, entre 1994 e 2003, a sua finalidade foi 
de planificar um novo modelo de gestão da atividade turística, simplifica-
do e uniformizado, para os estados e os municípios a fim de incrementar 
o turismo no âmbito regional e local, de modo integrado, utilizando-se de 
metodologia de enfoque participativo para implantar um modelo único 
de planejamento e gestão do turismo nacional a partir das diretrizes da 
Organização Mundial do Turismo (OMT). 

O PNMT representou grandiosa falácia para o Brasil, país com ca-
racterísticas regionais díspares e povos indígenas muito diversos. Mesmo 
assim, o PNMT correu o país com seu instrumento de mobilização, sen-
sibilização e capacitação do turismo como gerador de emprego e ren-
da. No material institucional difundido pelo citado programa constava 
um recurso audiovisual indicativo do modelo de turismo adotado que 
incluía os povos indígenas como público alvo daquele planejamento e 
gestão do turismo no país. O conteúdo imagético revelado apresentava 

6 Funai normatiza Etno e Ecoturismo em Terras Indígenas. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/
index.php/comunicacao/noticias/3334-funai-normatiza-etno-e-ecoturismo-em-terras-indigenas>. 
Acesso em: 15 ago. 2015. 
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como ofertas turísticas (à visitação da aldeia, o artesanato em cerâmica, 
pretensa culinária indígena e demonstração de rituais em público) desti-
nadas especialmente às demandas de visitantes estrangeiros. O discurso 
de técnicos do PNMT reproduzia-se nos depoimentos de indígenas no 
material visual, apresentados como os de dentro (exóticos) aos olhares 
dos (de fora). 

Na mesma fase de execução do PNMT, especificamente em 1996, 
consta que a FUNAI discutia a respeito de projetos de ecoturismo em TI, 
como exibe a notícia seguinte. Na mesma fonte aparece o outro período 
(2002), em que surge o interesse  de lideranças indígenas na criação de 
um polo de turismo no Parque Indígena do Xingu e, também, concretiza-
-se a outra experiência de turismo com povo indígena Pataxó da Bahia. 
Ambos projetos foram conjeturados pela FUNAI para subsidiar a regula-
mentação do ecoturismo em TI. Ressalta-se o trecho seguintes de notícia 
jornalística sobre experiências de turismo em aldeias adotadas pelo órgão 
indigenista como projetos pilotos de turismo em TIs, como  descrito:

No dia 06 de setembro [2002], duas das principais lideranças indígenas do 
país – os caciques Megaron e Raoni – estiveram com o ministro do Turismo 
e Esporte, Caio de Carvalho, para propor a criação de um polo turístico den-
tro da reserva do Xingu. A questão interessa um número cada vez maior 
de etnias, mas ainda não existe consenso nem regulamentação sobre o 
assunto. Para o coordenador de Proteção das Terras Indígenas da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai), Wagner Tramm, é necessário definir uma 
política oficial para o tema quanto antes. “O turismo já está acontecendo e 
totalmente sem normatização”, afirma Tramm. […] Projetos de ecoturismo 
em reservas indígenas vêm sendo discutidos desde 1996 pela Funai, mas 
até hoje não foi definida uma regulamentação para a atividade. […]. Uma 
experiência do gênero foi iniciada no Parque Indígena do Xingu há pouco 
mais de um ano [2000]. A comunidade Kamayurá, da parte sul da reserva, 
se aliou a um grupo hoteleiro estrangeiro para fazer turismo na aldeia. Ao 
lado das ocas, foi construído um alojamento para os visitantes, a maior par-
te norte-americanos, que pagariam U$ 100,00 por diária. A experiência ia 
ser usada pela Funai como um projeto piloto. A Funai chegou a organizar 
várias discussões entre as 16 etnias que habitam o Parque, mas a idéia foi 
repelida pelas demais comunidades. Na época, o cacique Aritana – uma das 
lideranças mais importantes da região – foi totalmente contra a proposta. 
Segundo ele, todo mundo que aceita turista se arrepende. Assim como o 
cacique, muitos especialistas são radicalmente contra o turismo de socie-
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dades humanas. A atividade introduz uma série de elementos na sociedade 
que tendem à “artificialização” do modo de vida tradicional. “Recebemos 
propostas quase todo dia. Recusamos porque não queremos nem preci-
samos do dinheiro de branco para viver bem aqui”, disse o cacique. Atual-
mente, uma nova experiência está sendo realizada na comunidade Pataxó 
de Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabrália, na Bahia. O projeto existe 
há quatro anos e, segundo a Funai, vem apresentando resultados positivos. 
A fundação pretende utilizar a iniciativa como base para análises, visando à 
regulamentação da atividade de ecoturismo. Além disso, a instituição deve 
formar um grupo de estudo para deliberar sobre a questão. Os projetos 
futuros também devem envolver outras unidades do governo federal. O 
Ministério do Meio Ambiente, por meio do Programa de Desenvolvimento 
do Ecoturismo na Amazônia Legal (Proecotur), já participou de discussões 
e mostrou-se interessado […] (www.brasiloeste.com.br).

Estes projetos pilotos de turismo, independente de terem sido con-
cretizados, demonstram ter surgido à luz do PNMT, tanto que na experi-
ência do Parque Nacional do Xingu os caciques se dirigiram ao Ministro 
do Turismo e Esporte para discutir propostas no ano de 2002 (período 
ainda vigente do PNMT). Talvez algumas lideranças indígenas de povos 
da Amazônia, dispusessem da informação que o PNMT buscava o “resta-
belecimento de parceria com o Programa Turismo Verde, no ano de 2002, 
que  visava o Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal [...]” 
(www.abrasil.gov.br). 

Quanto às iniciativas da FUNAI de utilizar as experiências do Par-
que Nacional do Xingu e da TI Coroa Vermelha como projetos pilotos 
de turismo, fazendo-se um retrospecto entre 2002 a 2014, a iniciativa do 
órgão do governo de criar protótipos de projetos entre os distintos povos 
indígenas, sem dúvidas não lograria sucesso e o ideário da FUNAI não 
se concretizou, mas a demanda informal de visitantes em TIs de alguma 
forma forçou a FUNAI a se manifestar a respeito do assunto de regula-
mentação do turismo em TI. Em 2008, durante uma palestra da Coorde-
nadora Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente da FUNAI, esta 
servidora revelou que seria “prioridade da Funai em 2008 [...] a Regula-
mentação de atividades turísticas em TIs” (FERREIRA, 2008,). A respeito 
dos projetos de turismo praticados em algumas TIs (antes desta normati-
zação do órgão indigenista), a mesma técnica opinou que estes (projetos 
pilotos) serviriam como experiências para fundamentar as diretrizes de 
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regulamentação do turismo nas TIs do país. Apesar da afirmação da cita-
da coordenadora, a citada regulamentação  não se concretizou em 2008. 

A FUNAI, em 2011, tentou corresponder com esta expectativa 
da política pública de regulamentação do turismo em TIs, e novamente 
adotou outros projetos como pilotos, não mais direcionados ao ecoturis-
mo em TI como nomeava a anteriormente a atividade turística. O novo 
discurso de representantes deste órgão do governo projetava  o segmen-
to  turismo ecológico e sustentado em algumas TIs da Amazônia Legal, 
como veiculado:  

A Funai […] estuda um projeto para turismo em terras indígenas, em que 
o visitante pode fazer trilha na floresta com os índios, participar com eles 
de pescas artesanais e dormir em tabas servidos com comida preparada 
na própria aldeia […]. O projeto deve ser implantado até o fim deste ano 
[2011]. Mesmo paraísos como Raposa Serra do Sol, em Roraima, deverão 
ser abertos ao público. Um piloto da proposta já está sendo implantado 
no sul do Amazonas, próximo de Humaitá, com os índios tenharim, que 
devem ser os primeiros a receber visitantes. A Funai pretende desenvolver 
turismo ecológico e sustentado, com número limitado de participantes e 
com os recursos sendo recebidos diretamente pelos índios […] (www1.fo-
lha.uol.com.br). 

 
A regulamentação do turismo em TI nesta outra tentativa do órgão 

indigenista em 2011 não evoluiu. Embora a FUNAI tenha adotado a nova 
experiência de turismo ecológico e sustentado, o referido modelo carreou 
o vício da tutela, pois ao invés do projeto partir dos indígenas foi noti-
ciado a “FUNAI estuda um projeto para o turismo em terras indígenas” 
(http://www1.folha.uol.com.br). Portanto, o governo federal continuou 
a direcionar projetos pilotos de turismo para os povos indígenas numa 
contramão dos seus direitos, ou seja, padronizou modelos de projetos 
como se fosse possível replicar a mesma experiência para todos os po-
vos indígenas do país. A FUNAI ignora, apesar da vigente Constituição 
Federal de 1988, que “a questão da tutela [...] foi substituída pelo pleno 
reconhecimento da capacidade civil dos indígenas e das organizações que 
viessem a constituir” (PACHECO DE OLIVEIRA, 2011, s/p). Reflete-se 
sobre a menção do autor, relativa ao reconhecimento da capacidade civil 
dos indígenas, e vê-se que as propostas dos projetos de turismo em TIs 
deveriam partir dos indígenas e/ou de suas associações representativas. 
Sendo assim, caberia a FUNAI assessorar nos estudos e/ou diagnósticos 
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necessários nas TIs para minimizar os impactos provocados pela ativida-
de turística, bem como impedir que os projetos de turismo empresariais 
incidissem sobre as TIs. 

Durante o 1º Colóquio de Turismo em Terras Indígenas (1º 
CTurTI)7, o técnico da Coordenação Geral de Promoção ao Etnodesen-
volvimento da FUNAI/SEDE, proferiu a palestra – O processo de regu-
lamentação da atividade turistica em Terras Indígenas, e mencionou a 
formulação desta política pública por meio do mencionado PPA 2012-
2015. Neste documento o órgão indigenista apresenta a citada meta “Re-
gulamentar o etnoturismo e ecoturismo em terras indígenas de forma 
sustentável” (PPA, 2012-2015, p.16). A contraditória meta como afirmado 
demonstra-se inconsistente, pois flutua entre dois segmentos de turismo 
(etnoturismo e ecoturismo) sem defini-los, e o  mesmo plano não explana 
as situações existentes do turismo em TIs do Brasil. A complexidade da 
atividade turística passa despercebida e a sucinta meta repercutiu mais 
como uma demanda impressa do Programa de Proteção e Promoção 
dos Direitos dos Povos Indígenas da FUNAI, sem a mínima condição de 
cumprí-la  até o ano limite (2015) da regulamentação conforme difundiu 
o PPA 2012-2015. Comprovou-se esta situação quando outro servidor da 
FUNAI durante a terceira edição do CTurTI na Universidade Estadual do 
Amazonas (UEA) em 2015, referiu sobre o mesmo foco apresentado pelo 
servidor anterior em 2013 no primeiro colóquio, e praticamente nada ha-
via evoluído na mencionada regulamentação em 2015, embora o mesmo 
tentasse justificar  o andamento da ação turismo em Terras Indígenas na 
FUNAI por meio da Instrução Normativa nº 3/2015.  

O site da FUNAI “dentre as principais leis relacionadas ao 
etnodesenvolvimento”8 cita a  “Instrução Normativa Nº 0003/FU-
NAI/2015 – Regulamentar as atividades turísticas em Terras Indígenas.”9 

7  Realizado no Brasil, em 05 e 06 de maio de 2013, na Universidade Federal de Goiás (UFG).

8  “Portaria n°. 002/MDA/MJ/2015 - Institui o Selo Indígena;   Instrução Normativa nº. 0003/Funai/2015 - 
Regulamenta as atividades turísticas em Terras Indígenas;  Lei nº. 12.188/10 - Política Nacional de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural;   Lei nº. 4.504/64 - Estatuto da Terra;  Lei nº. 11.346/06 - Lei Orgânica da 
Segurança Alimentar;  Decreto 3.108 /99 – Fundo para o desenvolvimento dos Povos Indígenas; Decre-
to 6040/2007 – Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Indígenas; Lei 11.326 
– Diretrizes para a política nacional da agricultura familiar; Decreto 3.991/2001 – Programa Nacional 
da Agricultura Familiar; Lei 8.171/91 – Política Agrícola;  Sistema Nacional de Sementes e Mudas – Lei 
10.711/05.” Legislação. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/leg-etno>. Acesso em: 10 
jul. 2017.

9   Legislação. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/
index.php/leg-etno>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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No mesmo site no link “Geração de Renda” inserido na ação “etnodesen-
volvimento”, a FUNAI, veicula “Algumas ações que qualificam a geração 
de renda”, como:

[...] Visitação para fins turísticos em terras indígenas
A visitação com finalidade turística em terras indígenas, no âmbito dos seg-
mentos de Etnoturismo e Ecoturismo, é uma opção de geração de renda, 
desde que realizada com base comunitária e sustentável, respeitando-se 
a privacidade e a intimidade dos indígenas, nos termos estabelecidos por 
eles. As atividades devem ser propostas à Funai, por meio da apresentação 
do Plano de Visitação, conforme normas estabelecidas pela Instrução Nor-
mativa nº 3/2015, publicada no Diário Oficial da União em 12/06/2015.10

Vê-se na ação acima a manutenção dos dois segmentos turísticos 
sem uma devida fundamentação do que significam para o órgão indigenis-
ta, menos ainda o que seja o mencionado “Plano de visitação” proposto, en-
quanto isso notícias relacionadas ao Turismo em Terras Indígenas – “Povo 
Yanomami terá projeto de ecoturismo no Pico da Neblina”11; “Governo 
do Amazonas vai promover o desenvolvimento da atividade turística em 
terras indígenas”12; “Turismo comunitário entra na agenda da cooperação 
Foirn e Exército no Rio Negro”13 expandem-se no país, inclusa da FUNAI 
“Funai expede anuências para atividades em Terras Indígenas”14. E a de-
marcação das Terras Indígenas para a garantia dos direitos territoriais por 
meio da FUNAI evoluiu? Demarcar ou turistificar territórios tradicionais?

PROJETOS DE TURISMO EM TERRAS INDÍGENAS E FINANCIAMENTOS 
BILATERAIS      
Embora a realidade atual exposta acima, convém referir  outras iniciati-
vas de projetos institucionais de turismo em TIs executados por meio de 
acordo de Cooperação Técnica Internacional, desde 1995. As primeiras 
experiências a partir dos aludidos acordos foram promovidas pelo Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA), no subprograma Projetos Demonstra-
10  Idem.

11 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/turismo/2016/09/povo-yanomami-tera-projeto-de-ecotu-
rismo-no-pico-da-neblina>. Acesso em:  1 nov. 2017.

12 Disponível em: http:<//www.amazonas.am.gov.br/2017/10/governo-do-amazonas-vai-promover-o-
-desenvolvimento-da-atividade-turistica-em-terras-indigenas/>. Acesso em: 1 nov. 2017.

13 Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-rio-negro/turismo-comunita-
rio-entra-na-agenda-da-cooperacao-foirn-e-exercito-no-rio-negro>. Acesso em: 1 nov. 2017.

14 Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/4269-funai-expede-
-anuencia-para-atividades-turisticas-em-terras-indigenas>. Acesso em: 1 nov. 2017.
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tivos (PDA); no Projeto Demonstrativo de Povos Indígenas (PDPI) e no 
Programa de Apoio ao Ecoturismo e à Sustentabilidade Ambiental do Tu-
rismo (PROECOTUR). Em 1995, o MMA, por meio do Programa Piloto 
para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), implementou o 
PDA. Este componente do PPG7 surgiu para proporcionar o fomento de 
projetos com novos modelos de preservação, conservação e utilização ra-
cional dos recursos naturais, tendo o aporte da Cooperação Financeira da 
República Federal da Alemanha por meio do Banco de Desenvolvimento 
da Alemanha (KfW) e com contrapartida do MMA e apoio na referi-
da década  da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GTZ) (BRASIL, 
MMA, 2006). 

Segundo revela o site do MMA, as primeiras ações deste ministério 
no âmbito do ecoturismo ocorreram no Programa de Desenvolvimento 
do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR AMAZÔNIA). Em 
2004 foi criado o Programa de Apoio ao Ecoturismo e à Sustentabilida-
de Ambiental do Turismo (PROECOTUR) com o desafio de estruturar 
o desenvolvimento do ecoturismo em todo o país, com ênfase às áreas 
protegidas e seu entorno, por serem considerados pelo programa como 
os principais destinos ecoturísticos nacionais (http://www.mma.gov.br). 
Este programa, conforme o mesmo site, quando executado pela Secreta-
ria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR), pro-
curou integrar no MMA e no Ministério do Turismo (MTur) as diversas 
ações relacionadas ao ecoturismo e turismo sustentável a fim de construir 
agenda multilateral para favorecer a concentração das políticas públicas 
nas diversas instâncias do governo, promover gestão compartilhada e 
consolidar uma Política Nacional para o turismo sustentável. Entretanto, 
apenas ecoou esse discurso do governo federal. 

Dentre as experiências concretas aprovadas no PDA envolvendo 
povos indígenas, consta o apoio a vivência – Jaquaterei Nhemboé: ca-
minhando e aprendendo com os Guarani – da  Comunidade Mbyá de 
Aguapeú, em Mongaguá, situado no estado de São Paulo. Este foi enviado 
para seleção no PDA em “outubro de 1999, com início previsto para mar-
ço de 2000. Os recursos foram disponibilizados no final de 2001. Duran-
te o ano de 2002, o projeto foi implantado na expectativa de começar a 
receber visitantes a partir de 2003” (PDA, 2006, p. 5). O projeto aparece 
como iniciativa dos indígenas com apoio técnico do Centro de Trabalho 
Indigenista (CTI) e “sua principal meta foi fazer das atividades turísticas, 
que até então ocorriam na aldeia Aguapeú, uma alternativa econômica 
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rentável e viável para a comunidade indígena” (PDA, 2006, p. 4). A expe-
riência presumiu a implantação de infraestrutura e obtenção dos equipa-
mentos para o atendimento dos visitantes, como: “casa de barcos, Casa da 
Cultura, trilha de acesso à Casa da Cultura, barcos, TVs, vídeos, painéis 
informativos, folder para divulgação, etc” (PDA, 2006, p. 5).

O PDA também financiou o projeto – Programa de Desenvolvi-
mento Sustentável e Preservação da Mata Atlântica na Reserva Indígena 
Pataxó da Jaqueira – PROJAQ da Associação Pataxó de Ecoturismo (AS-
PECTUR) para “Promover [...] um programa de integração sócio-am-
biental baseado fundamentalmente no turismo etno-ecológico, resgate e 
afirmação cultural da comunidade indígena Pataxó” (PROJAQ, 2006, p. 
9). Durante a execução do PROJAQ comprovou-se a participação oficial 
da FUNAI numa experiência de turismo em TI conforme a correspon-
dência (anexa ao projeto) assinada por servidor da FUNAI/SEDE (LUS-
TOSA, 2012). O PDA também financiou projetos para povo e comunida-
de tradicional, como: o projeto do Povo Quilombola do Quilombo Ivapo-
runduva no Vale do Ribeira em São Paulo  nominado “Desenvolvimento 
Sustentável das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira”15 e outra 
experiência envolvendo comunidade tradicional “Ecoturismo como Fer-
ramenta de desenvolvimento sustentável dos faxinais de Taboãozinho e 
Barra Bonita de Prudentópolis – Paraná).”16

Em 2004, o PDPI iniciou a execução do projeto Centro Turístico 
Éware-Aciu: Casa de Festa de Moça Nova em Tabatinga, no Amazonas, re-
alizado entre o povo indígena Tikuna, comunidade Umariaçu II na Terra 
Indígena Umariaçu. Esta iniciativa da Associação dos Artesãos e Cultura 
Indígena de Umariaçu (ACIU) propôs a construção da Casa de Festa da 
Moça Nova para a efetivação de “festas tradicionais, exposição de peças 
dessas festas, como máscaras e trajes, e venda permanente de artesanato 
Ticuna [...]. O projeto também proporcionará a divulgação da cultura 
indígena Ticuna” (ALMEIDA, Fábio et al, 2007, p. 54). As Cooperações 
Técnicas Internacionais ampliaram-se para acordos interministeriais e, 
também em 2004, o MMA e o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS)17, implementaram a Carteira de Projetos Indí-

15 Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA). Disponível em: < http://www.mma.gov.br/apoio-a-proje-
tos/sociobiodiversidade/itemlist/category/43-sociobiodiversidade?start=75>. Acesso em: 11 nov. 2015.

16  Idem.

17 Quando interino por meio de Medida Provisória o governo Temer deliberou que às atribuições do Mi-
nistério de Desenvolvimento Agrário (MDA) fossem incorporadas ao Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS), e foi criado o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).
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genas (CARTEIRA INDÍGENA). Em 2006, a iniciativa do povo indígena 
Guarani da Aldeia Boa Vista em São Paulo, executada pela Comissão Pró-
-Índio (CPI), obteve o apoio da CARTEIRA INDÍGENA para construir 
a Casa de Cultura na aldeia como espaço físico para os indígenas rece-
berem os visitantes, realizarem as manifestações culturais, explorarem e 
venderem os artesanatos indígenas.

O MTur para não ficar à parte do contexto sobre projetos de turis-
mo para povos e comunidades tradicionais, pois suas diretrizes priorizam 
o turismo como atividade econômica para macroprogramas,  adotou ação 
semelhante ao (MMA e MDS) em 2008. Isso implicou financiar projetos 
de associações de base. Foram aprovados 50 projetos em 2008 segundo 
o Edital de Chamada Pública Mtur nº 001/2008/Seleção de Propostas de 
Projetos para Apoio às Iniciativas de Turismo de Base Comunitária18 e, 
dentre os elegidos para execução no período (1/2008), dois incluíram 
povos indígenas. A experiência (Ayty – Turismo de Base Comunitária 
do Povo Tapeba) do litoral do Ceará, no município de Caucaia. A outra 
vivência – Caiçaras, indígenas e quilombolas: construindo juntos o turis-
mo cultural da Região da Costa Verde, envolveu o povo Guarani situado 
em Ubatuba, no litoral de São Paulo e povos caiçaras e quilombolas nos 
municípios de Angra dos Reis e Paraty no Rio de Janeiro. 

Por meio do PDA, PDPI, CARTEIRA INDÍGENA e PROECO-
TUR, revelaram-se alguns projetos de turismo em TIs. Estes podem ser 
projetos interpretados como “de” povos indígenas, quando elaborados em 
coletividade e com o apoio das Organizações Indígenas (OIs) ou ONGs 
executoras do projeto. E, ao mesmo tempo, podem ser projetos “para” po-
vos indígenas, quando partem de edital específico para esses atores so-
ciais, obrigando-os seguir as diretrizes dos financiadores como ocorreu 
durante os editais lançados no PDA. 

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NAS REDES DE TURISMO 
COMUNITÁRIO 
Os referidos projetos institucionais de turismo em TIs abrangem uma 
grande variedade de fenômenos. Existem circunstâncias em que os pro-
jetos podem partir das iniciativas de povos indígenas interessados em 
desenvolver o turismo nas suas terras para complementar a renda a par-

18 RELAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS NO CONTEXTO DA CHAMADA PÚBLICA MTUR Nº 001/2008 
– APOIO ÀS INICIATIVAS DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA. Disponível em: <http://www.turismo.
gov.br/sites/default/turismo/convenios_contratos/selecao_projetos/projetos_aprovados_TBC.pdf>. 
Acesso em: 11 nov. 2010.
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tir do “gerenciamento de territórios e paisagens visando criar condições 
para atividades turísticas” (PAULA, 2010, p. 188). Como exemplo, a expe-
riência já citada desenvolvida por indígenas Jenipapo-Kanindé e alguns 
pesquisadores do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
do Ceará (UFC). Este projeto de extensão, desenvolvido no interior da 
aldeia Lagoa Encantada, evoluiu também para uma experiência aliada à 
Rede de Resistência de Povos e Comunidades Tradicionais da Zona Cos-
teira cearense. Trata-se do “Projeto Educação Integral para a Sustentabi-
lidade e o Desenvolvimento do Turismo Comunitário na Terra Indígena 
(TI) Jenipapo-Kanindé, município de Aquiraz, Ceará”

O mencionado projeto, mesmo tendo sido vinculado à Petrobras e 
ao MDS, difere das experiências apoiadas por meio de acordo de Coope-
ração Internacional. Primeiramente, pelo vínculo com uma universidade 
pública gerando pesquisas acadêmicas na TI Aldeia Lagoa Encantada. 
Depois, por favorecer a integração do povo Jenipapo-Kanindé na REDE 
TUCUM. Neste projeto o povo em questão considera-se incluído no tu-
rismo desenvolvido e contrário ao turismo imposto por empreendedores 
internacionais dos grupos hegemônicos. Portanto, os Jenipapo-Kanindé 
optaram pelo turismo comunitário, pois “os povos indígenas têm pen-
sado na atividade turística como uma alternativa sustentável de desen-
volvimento local, empreendida a partir de critérios estabelecidos pelos 
próprios grupos étnicos” (LEAL, 2009, p. 242). 

No Brasil, algumas destas iniciativas contrárias ao turismo em-
presarial recebem o apoio da Rede Brasileira de Turismo Solidário 
(REDE TURISOL). Nesta, três entidades representam o Ceará: a REDE 
TUCUM. Ambas, a rede nacional e a local integram-se à rede interna-
cional – Rede de Turismo Comunitário da América Latina (REDTURS) 
apresentada como “una red de comunidades campesinas e indígenas” 
(www.redturs.org). A mesma revela destinos turísticos comunitários 
fortalecidos pelas federações e Redes de Turismo Comunitário nos 14 
países parceiros. O Ceará detém seis dos destinos ofertados integrados 
à REDTURS. A tendência na formação das redes é aliar as experiên-
cias de projetos gerando “uma serie de opciones de turismo alternativo” 
(BURNE; CÉSAR DACHARY, 2008, p. 219). A REDE TUCUM apre-
senta-se com a parceria de povos e comunidades com roteiros comu-
nitários ao longo do litoral leste e oeste cearense. As duas ONGs – o 
Instituto Terramar e a Associação Tremembé – favorecem o apoio ins-
titucional à REDE TUCUM. 
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REDE DE POLOS DE TURISMO NO CEARÁ VERSUS A REDE DE TURISMO 
COMUNITÁRIO
As rotas de turismo comunitário da REDE TUCUM confrontam-se com 
a Rede de Polos de Turismo do Programa de Desenvolvimento do Turis-
mo Nacional (PRODETUR NACIONAL CEARÁ). Materializar a Rede 
Comunitária de Turismo no Ceará significa fortalecer a afirmação ét-
nica tanto indígena como de outros povos e comunidades tradicionais 
parceiros da REDE TUCUM. Também, proporciona oposição aos atores 
hegemônicos detentores de outras redes mantidas por financiamentos 
empresariais, apoiadas pelo poder público. Neste panorama a Rede de 
Polos de Turismo de enfoque empresarial avança sem considerar a Rede 
de Turismo Comunitário de “para a solidariedade entre povos e lugares” 
(RODRIGUES, 2006, p. 372).

Apesar de destacar o povo Jenipapo-Kanindé na REDE TUCUM, 
existem outros povos indígenas ao longo da costa litorânea cearense ain-
da não integrados a essa rede e pressionados pela expansão da Rede de 
Polos de Turismo formada pela parceria de consórcios nacionais/inter-
nacionais e governamentais. De acordo com as investigações levantadas, 
o turismo em TIs pode ocorrer por meio de projeto turístico de autoges-
tão indígena. A experiência do povo Jenipapo-Kanindé é um exemplo 
de projeto elaborado com interesse dos indígenas agregando-se parcerias 
com outros povos na REDE TUCUM. Esta difunde que existe a possibi-
lidade do turismo comunitário, antagônico ao turismo empresarial. Além 
disso, promove uma ação congruente à Política Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) 
instituída pelo Decreto N. 6.040/7/2/2007. Exatamente, por estes atores 
sociais serem os protagonistas dos projetos de turismo comunitário e dos 
roteiros turísticos ofertados. De fato, “Pelo olhar nativo, a história do Ce-
ará é a história da resistência étnica. Contada a partir de seus próprios 
protagonistas [...]” (GOMES; VIEIRA NETO, 2009, p. 388).  

Desde 2007 um grupo de antropólogos com vasta experiência em 
projetos para povos indígenas geram debates e produções a esse respeito. 
Destaca-se o trabalho “Povos indígenas e o ‘mercado de projeto” (PAULA, 
2010, p. 187). Neste o autor discute sobre os projetos adversos aos pro-
jetos globalizantes, ou seja, “[...] os projetos de manejo sustentáveis [...] 
voltados, por exemplo, para a produção comercial em pequena escala de 
recursos extrativistas [...] ou para o gerenciamento de territórios e paisa-
gens visando criar condições para atividades turísticas” (2010, p. 188). Os 
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referidos projetos de manejo sustentáveis favorecem as Organizações In-
dígenas (OIs), e os povos indígenas como beneficiários diretos utilizam-
-se destas experiências para adotarem as suas atividades turísticas nas TIs 
contrárias aos projetos globalizantes de turismo. 

É possível afirmar que neste sucinto histórico  dos projetos de tu-
rismo para povos indígenas, averígua-se, reflete-se e constata-se o des-
dobramento, ainda recente, dos projetos de turismo desenvolvidos em 
TIs. Trata-se de tema complexo, especialmente ao tentar discutí-lo com 
tomadas de decisões conjuntas sobre a regulamentação do turismo em 
TIs envolvendo ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública que 
incorpora a FUNAI como órgão indigenista, o MMA detentor da Políti-
ca Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (PNPCT) conforme o Decreto Nº 6.040/7/2/2007, e o MTur 
com Plano Nacional de Turismo totalmente direcionado ao fluxo de tu-
rismo internacional e macroprogramas invisibilizadores/expropriadores 
dos territórios tradicionais como o PRODETUR NACIONAL – Ceará. 
Segundo Lustosa (2012) o PRODETUR NACIONAL Ceará focaliza a es-
trutura e parcerias nacionais e internacionais para efetivá-lo. Este progra-
ma adota áreas prioritárias no mesmo estado – Polo Litoral Leste, Polo 
Chapada da Ibiapaba e Polo Maciço de Baturité – e a expansão turística 
intensifica-se cada vez mais na zona costeira, e no litoral leste e oeste  se 
concentra a maioria das TIs de Povos Indígenas do Ceará, portanto, o 
PRODETUR NACIONAL Ceará dificulta a demarcação das TIs, por ser  
“o turismo [...] um dos vetores inquestionáveis da política de desenvolvi-
mento do Ceará” (DANTAS, 2002, p. 56).

CONCLUSÃO 
A FUNAI na intenção de formular a Política Pública para Regulamentar 
o Turismo em TIs, deverá refletir sobre “O reconhecimento das Terras 
Indígenas por parte do Estado (processo de demarcação) é um capítulo 
ainda não encerrado da história brasileira [...] Além disso, diversas TIs es-
tão envolvidas em conflitos e polêmicas” (www.pib.socioambiental.org). 
Depois, representantes da mesma fundação devem pensar a respeito do 
panorama apresentado no último recenseamento em 2010 realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Como adequar à Política Pública – Regulamentação do Turismo 
em Terras Indígenas – conforme os diferentes povos indígenas do Brasil, 
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e perante as diversas situações jurídicas das suas TIs no órgão indige-
nista?  Além dos aspectos ressaltados, a FUNAI ainda deverá avaliar as 
conjunturas complexas relativas às parcerias interministeriais dentro do 
próprio governo federal para os diálogos a respeito do turismo em TIs. 
Exemplifica-se a complexa teia governamental para os pretensos acordos: 
a FUNAI encontra-se vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pú-
blica, mas o turismo é ação do Ministério do Turismo (MTur) que ten-
ciona “Colocar o Brasil entre as maiores economias turísticas do mundo 
até 2022” (http://www2.planalto.gov.br). O ideário do MTur difere muito 
daquele dos povos indígenas para o turismo comunitário em suas TIs. 
Sem falar de outra complexa questão, “Cabe à FUNAI promover estudos 
de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e re-
gistro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além 
de monitorar e fiscalizar as terras indígenas [...]” (www.funai.gov.br). 
Embora “monitorar e fiscalizar” as TIs sejam ações da FUNAI, essas mes-
mas TIs conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA) inserem-se 
no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP). Este “Plano 
enfoca prioritariamente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC), as terras indígenas e os territórios quilombolas [...]” 
(www.mma.gov.br). 

Outro aspecto relativo às ações dos ministérios no tocante ao tu-
rismo recai nos legados de projetos socioambientais de turismo em TIs, 
como visto ao longo do texto em questão, esses projetos originaram-se e 
concentraram-se em subprogramas do MMA (criado em novembro de 
1992), não no MTur (instituído somente em janeiro de 2003) “Para sub-
sidiar a formulação dos planos, programas e ações destinados ao forta-
lecimento do turismo nacional” (www.turismo.gov.br) no MTur as suas 
ações vinculam-se  ao “‘modelo economicista’ [...] considerando os fluxos 
do turismo internacional capitaneados por macro-atores [...]” (RODRI-
GUES, 2006, p. 306). O interesse do MTur em nada coaduna com a in-
tenção  de povos e comunidades tradicionais em que o turismo “debe 
generar directa o indirectamente benefícios tangibles para el conjunto 
de la comunidad: aportaciones para los fondos comunitários [...] (que no 
sólo se utilizan para fines turísticos)” (RUIZ et al, 2008).  

A FUNAI, carente de recursos adequados do governo federal, atra-
sa na demarcação das TIs, e não dimensiona o que seja somar a essa com-
plexa situação jurídica, que vulnerabiliza os povos indígenas, a ação de 
“regulamentação do turismo em TIs” a partir de ações entre ministérios e 
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Organizações Indígenas (OIs). Sem falar que os órgãos do governo nem 
sempre vinculam as suas legislações, os seus planos, programas, projetos, 
dentre outras medidas e, quando tentam coligá-las, os encaminhamentos 
tendem a se paralisar em decorrência dos entraves burocráticos. 
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Resumo: Abordo o tema de grandes projetos de desenvolvimento, incluin-
do projetos de turismo empresarial, que alcançam os territórios de povos 
indígenas e de outras comunidades tradicionais, e estratégias de resistência 
frente à situação grave que vem se configurando nos últimos anos, de ata-
ques aos direitos indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicio-
nais por uma série de proposições legislativas, como a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 215. Após esboçar brevemente o quadro político de 
investimentos no Brasil em rápida mudança, examino, por meio de alguns 
exemplos, a antropologia e o estudo de grandes projetos, algumas ques-
tões sobre a pesquisa com povos indígenas que estão sob as pressões de 
grandes empresas, e as principais legislações no Brasil que regulamentam 
os direitos dos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais 
sobre seus territórios. Focalizo, a partir de acontecimentos muito recentes, 
o ataque aos direitos destes povos e comunidades tradicionais, e estratégias 
das organizações indígenas em enfrentar esses ataques.

Palavras-chave: Grandes Projetos, Povos Indígenas, Comunidades Tra-
dicionais, Violação de Direitos, Resistência 

1 Trabalho apresentado no IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades 
Tradicionais (IV CTurTI): ataques aos seus direitos e suas estratégias de enfrentamento, em novembro 
de 2017, na Universidade Federal do Ceará (UFC), Mesa 1: Políticas governamentais e povos indígenas, 
quilombolas e comunidades tradicionais: a conjuntura atual na América Latina

2 Professor Titular UnB/DAN, Coordenador do Laboratório e Grupo de Estudos em Relações Interétnicas 
(LAGERI), Pesquisador PQ 1A CNPq, e Coordenador do Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e 
Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) - Gestão 2017-2018. 
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INTRODUÇÃO
Abordo o tema de grandes projetos de desenvolvimento regional, in-
cluindo projetos de turismo empresarial, as ameaças que apresentam aos 
territórios tradicionais, e estratégias de resistência, diante da violação dos 
seus direitos, na forma de ataques aos direitos indígenas, quilombolas e 
de outras comunidades tradicionais por uma série de proposições legisla-
tivas – Propostas de Emenda à Constituição (PEC), Projetos de Lei Com-
plementar (PLP), Projetos de Lei (PL), Portarias e Decretos – por parte 
da bancada ruralista no Congresso Nacional que se autodesigna Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA). O PEC 215/2000, que propõe retirar 
do Poder Executivo o atributo de demarcar terras indígenas, e passá-lo 
ao Poder Legislativo, o Congresso Nacional, apresenta uma das princi-
pais ameaças. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 227/2012, preten-
de legalizar invasões em terras indígenas, inclusive grandes projetos de 
desenvolvimento, usinas hidrelétricas, mineração, extração de madeira e 
agropecuária. A Portaria 303/2012 interpreta as 19 condicionantes esta-
belecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol em 2009 como vinculantes a todas as terras 
indígenas do Brasil e propõe a revisão de demarcações já finalizadas. O 
Projeto de Lei (PL) 1610/1996 incentiva a mineração em terra indígena, 
sem levar em consideração o direito de consulta às populações afetadas. 
O PEC 237/2013 propõe legalizar a tomada de posse de terras indígenas 
por produtores rurais por meio de concessão. A Portaria 419/2011 pro-
põe prazos muito curtos para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
e demais órgãos de elaborar pareceres em processos de licenciamento 
ambiental, com o objetivo de acelerar a liberação de licenças para obras 
de infraestrutura em terras indígenas. O Decreto 7957/2013 propõe a 
criação de uma Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional 
de Segurança Pública, para reprimir ações de povos indígenas e comuni-
dades tradicionais que se posicionem contra empreendimentos em seus 
territórios.

Os recentes ataques aos direitos dos povos tradicionais se intensi-
ficaram nos últimos anos em período do crescimento da exportação de 
matérias primas que reflete a participação do Brasil no mercado inter-
nacional como fornecedor de matérias primas visando à integração do 
Brasil na economia mundial neoliberal, por meio de políticas para incen-
tivar investimentos de grandes corporações nacionais e transnacionais e 
grupos financeiros. Um quadro semelhante, de criminalização de povos 
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indígenas, se configurou, recentemente, em outros países da América La-
tina, como nos casos da Argentina3, e do Chile4.

METODOLOGIA
Após esboçar o novo quadro de investimentos no Brasil, abordarei al-
gumas tentativas por antropólogos lidar teoricamente com o fenômeno 
de grandes projetos desenvolvimentistas, a pesquisa antropológica com 
povos indígenas que estão sendo alcançados por grandes projetos e o re-
cente ataque aos direitos indígenas por parte da bancada ruralista aliada 
a grandes corporações envolvidas em obras desenvolvimentistas, e con-
cluo apontando algumas estratégias dos povos indígenas para enfrentar o 
cenário atual. O quadro de investimentos revela mudanças rápidas, como 
um aumento grande de investimentos de grupos empresariais da China, 
que investiram US$ 21 bilhões na compra de empresas brasileiras entre 
2015 e 2016. Segundo informações divulgadas no jornal Folha de São 
Paulo, neste período, as principais aquisições de empresas chinesas foram 
nos setores de energia e mineração5. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 (PDE 2026), pu-
blicado no Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME) em 07 de julho de 2017, prevê a construção da Usina 
Hidrelétrica (UHE) Tabajara, de 350 MW, no rio Ji-Paraná, em Rondônia, 
para 2024, e da UHE Castanheira de 140 MW, no rio Arinos em Mato 
Grosso para 2026, passando por cima dos direitos dos povos indígenas. 
Segundo o PDE 2026, a primeira usina do Complexo Hidrelétrico do Ta-
pajós, a UHE São Luiz do Tapajós, de 4.000 MW, está sendo acompanha-
da e planejada para o futuro, mesmo que interfira “diretamente em terras 
indígena” (BRASIL, PDE 2026, 2017, p. 62). 

3 A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e seu Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Gran-
des Projetos subscreve o documento abaixo que denuncia e confronta a campanha de estigmatização 
e criminalização dos Povos Indígenas na Argentina. Publicado em 13/09/2017. Disponível em: <http://
www.aba.abant.org.br/files/20170913_59b9836213ffa.pdf>. Acesso em: 14 set. 2017. 

4 Em Carta de Denúncia de “La Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cris-
tiano”, em Chile, de 26/09/2017, professores, pesquisadores e alunos, denunciam a “Operación Huracán” 
e anunciam que, tanto no Chile como na Argentina, iniciou-se um novo processo de perseguição e crimi-
nalização da demanda mapuche com repressão. Apelam às autoridades para que estabeleçam um diálogo 
simétrico, o reconhecimento político e a negociação com todos os envolvidos, para resolver demandas 
históricas de acordo com a Convenção 169 da OIT, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas e com o irrestrito respeito aos direitos humanos.

5 Mercado. Investimento chinês no Brasil cresce e começa a se diversificar. Disponível em: <http://m.
folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1802718-investimento-chines-no-brasil-cresce-e-comeca-a-se-diver-
sificar.shtml>. Acesso em: 15 set. 2017. Folha de São Paulo. Publicado em 14/08/2016. 
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No caso do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Belo Monte, no 
rio Xingu, que causou impactos irreversíveis e incalculáveis para popu-
lações indígenas e ribeirinhos, não houve uma consulta livre, prévia e 
informada garantida pela Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Nos anos 1970, durante a ditadura militar, houve pla-
nos de construir seis grandes usinas hidrelétricas ao longo do rio Xingu. 
Na década de 1980, o chamado Complexo Hidrelétrico de Altamira foi 
apresentado, projeto arquivado em 1989 após o 1º Encontro dos Povos 
Indígenas do Xingu realizado em Altamira no estado do Pará. Após mo-
dificações, em 2002, uma consultoria foi contratada para definir a for-
ma de venda do projeto do AHE Belo Monte e em 2007, o Tribunal Re-
gional Federal (TRF) da 1ª Região, de Brasília, autorizou a participação 
das empreiteiras Camargo Corrêa, Odebrecht e Andrade Gutierrez nos 
estudos de impacto ambiental. Em 2011, a Norte Energia S/A recebeu 
licença de instalação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (IBAMA). A construção do AHE Belo Monte 
foi imposta pelo governo, atropelando os direitos dos povos indígenas e 
ribeirinhos, como aconteceu também com outras UHEs como Balbina e 
Tucuruí, inauguradas na década de 1980, com consequências desastrosas 
para os povos indígenas atingidos.

A ANTROPOLOGIA E OS ESTUDOS SOBRE GRANDES PROJETOS 
Um grande desafio para a antropologia é relacionar abordagens teóricas 
globais, da economia política, que lidam com políticas globais de Estados 
nacionais junto com empresas transnacionais e agências multilaterais de 
desenvolvimento, com estudos etnográficos locais, realizados junto a po-
vos indígenas e outras comunidades tradicionais por meio de pesquisas 
de campo de longa duração. A pesquisa de campo etnográfica, em que o 
antropólogo convive com uma comunidade tradicional, é fundamental 
para que o pesquisador compreenda as situações desmedidamente assi-
métricas enfrentadas por essas comunidades diante dos grandes projetos. 

No momento histórico atual, eventos mundiais estão afetando di-
retamente a vida de todos os povos tradicionais, o que se torna evidente 
nas semelhanças nas estratégias de grandes empresas transnacionais, nas 
políticas indigenistas, processos de flexibilização das leis nacionais para 
facilitar os interesses de empresas que participam de grandes projetos, e 
ataques aos direitos dos povos tradicionais em várias regiões do mundo. 
Ao mesmo tempo as organizações indígenas estão se transnacionalizan-
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do, recorrendo a legislações e a cortes internacionais, quando o Estado 
falha em cumprir os direitos, em tentativas de fazer valer seus direitos 
internacionais diante de graves violações decorrentes da implantação de 
grandes projetos desenvolvimentistas. 

Para citar um exemplo de tentar dar conta desses processos glo-
bais, o antropólogo Eric Wolf (2009 [1982]) parte de uma perspectiva do 
sistema mundial para construir uma história do capitalismo mundial e 
chamar atenção às perspectivas locais dos povos subalternos. Entretanto, 
“o que predomina é o nível macro, aquele do sistema de origem europeia” 
(CALDEIRA, 1989, p. 5). Outras tentativas de dar conta do global e do 
local, como, a de Michael Taussig, (1980), que visa a uma crítica a mode-
los ocidentais de pensamento, incorpora uma análise marxista global que 
pouco articula com uma situação local de extrema complexidade. 

Na década de 1960, no Brasil, Roberto Cardoso de Oliveira, rompeu 
com os estudos de aculturação, em voga na época, e introduziu a noção 
de “fricção interétnica” para dar conta dos povos indígenas e a sociedade 
nacional (1996 [1964]; 1978), ao propor focalizar os povos indígenas no 
contexto da sociedade nacional. Nos anos 1980, João Pacheco de Oliveira 
elaborou a noção de “situação histórica” (1988) para estudar povos indí-
genas dentro de contextos da política indigenista do Estado, (2012), além 
de realizar, também, uma etnografia da política indigenista e das terras 
indígenas (1998a). Outra noção de Pacheco de Oliveira que fornece sub-
sídios para pensar as terras indígenas é a de “territorialização” (1998b).

Trabalhos recentes de Zhouri, (2015, 2017) exploram os consequ-
ências desastrosas de projetos de mineração de grande escala sobre po-
pulações tradicionais e as estratégias adotadas pelas empresas para supri-
mir a resistência dessas populações na resolução de conflitos ambientais. 
Zhouri et al (2016) desenvolvem a noção de “sofrimento social”. Gustavo 
Lins Ribeiro (1999) focaliza intervenções dos Estados que ocorrem por 
meio dos chamados projetos de desenvolvimento regional sustentável 
que promovem mega-obras justificadas por discursos tecnicistas e apre-
sentadas como se fossem a redenção da região atingida pela obra. 

O desafio que a antropologia enfrenta para dar conta do global e do 
local, em situações complexas que envolvem grandes projetos de capital 
transnacional, traz um cenário que exige novos esforços criativos para 
acompanhar situações de mudança rápida e ao mesmo tempo contribuir 
efetivamente como pesquisa colaborativa e participativa junto às comu-
nidades tradicionais. 
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PESQUISA EM ANTROPOLOGIA COM POVOS INDÍGENAS SOB AS 
PRESSÕES DE GRANDES EMPRESAS
Minha própria trajetória de pesquisas me colocou em situações junto a 
povos indígenas que se encontram sob a ameaça direta de mega-projetos 
de desenvolvimento. Na década de 1980, realizei pesquisa para o douto-
rado em antropologia na Universidade de Brasília (UnB) junto ao povo 
indígena Waimiri-Atroari no norte amazônico, em momento histórico 
em que seu território estava sendo invadido e ocupado pela construção 
da UHE Balbina e a Mina de Pitinga explorada pela Mineração Taboca. 
Nesse período presenciei as estratégias de duas grandes empresas – a Ele-
tronorte e a Mineração Taboca S.A. – em exercer seus poderes econômi-
cos, em 1981, para efetivar o desmembramento de cerca de 40% da área 
delimitada pelo sertanista Gilberto Pinto Figueiredo Costa como Terra 
Indígena Waimiri-Atroari em 1971 (BAINES, 1991). O desmembramento 
atendeu às pretensões da Eletronorte de inundar enorme extensão do ter-
ritório tradicional dos Waimiri-Atroari com o fechamento das comportas 
da UHE Balbina em outubro de 1987, que já se encontrava em adiantada 
fase de construção. Atendeu, também, aos interesses imediatos da Mi-
neração Taboca S. A. que já havia invadido essa Terra Indígena e estava 
extraindo minérios, “legalizando” a situação da mineradora ao desmem-
brar a área já ocupada. Usei o termo “indigenismo empresarial” (BAINES, 
1993) para abordar a atuação de grandes empresas que subordinam a 
política indigenista do Estado a interesses privados. 

Apesar da Constituição Federal de 1988 introduzir avanços na po-
lítica indigenista, ela traz também algumas mudanças polémicas, como o 
direito de empresas mineradoras privadas a realizar pesquisa e lavra em 
terras indígenas “[...] com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas [...]” (Artigo 231, § 3º). Com este dispositivo, 
“surgiu uma nova estratégia das grandes empresas de mineração [...] – 
favorecer a demarcação e homologação da área indígena e exercer seu 
poder econômico para aliciar as novas lideranças indígenas [...], para as-
sinar acordos diretos..., em nome de uma ‘autodeterminação indígena’” 
(BAINES, 1993, p. 239). 

Cabe recordar que, a partir da implementação do Programa Wai-
miri-Atroari (ELETRONORTE/FUNAI) em 1987, foram proibidas todas 
as pesquisas em antropologia junto aos Waimiri-Atroari, inclusive a mi-
nha, em campanha caluniosa junto aos próprios líderes em junho de 1989 
e usando as matérias publicadas no Estado de São Paulo em agosto de 1987, 
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que já haviam sido julgadas falsificadas por uma Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) instituída no âmbito do Congresso Nacional na 
ocasião para investigar o Conselho Indigenista Missionário (CIMI).

Em pesquisa iniciada em 2001 sobre o tema de etnicidade e na-
cionalidade na fronteira Brasil-Guiana, junto aos povos Makuxi e Wapi-
chana, presenciei as estratégias de parlamentares roraimenses para tentar 
impedir a demarcação da Terra Indígena (TI) Raposa Serra do Sol em 
área contínua, visando sua fragmentação para abrir o território indíge-
na para exploração agropecuária, mineral e aproveitamento hidrelétrico 
(BAINES, 2008). Políticos e empresários do estado de Roraima divulgam 
imagens pejorativas dos indígenas, afirmando que estão passando fome 
dentro da terra indígena e rotulando as terras indígenas como improdu-
tivas e empecilhos para o desenvolvimento.

No documento encaminhado ao Ministro Carlos Ayres Britto do 
Supremo Tribunal Federal (STF) pela advogada indígena Joenia Batista 
de Carvalho et al, em 13/05/2008, a advogada indígena desmente a cam-
panha difamatória da imprensa de Roraima, afirmando que, na época, 
havia na TI Raposa Serra do Sol, “aproximadamente 35.000 cabeças de 
gado bovino, 13.000 equinos, 12.000 suínos, 500 caprinos, 15.000 aves, e 
30 açudes de peixes.”6

Em entrevista, realizada em fevereiro de 2014, com o tuxaua Or-
lando Pereira da Silva, na comunidade de Uiramutã, TI Raposa Serra do 
Sol, o mesmo, após ser indagado sobre matérias jornalísticas divulgadas 
nos jornais de Roraima que apresentam uma visão pejorativa sobre a de-
cisão do STF em manter a demarcação de essa TI em área contínua e 
alegam que os indígenas estão passando fome, o tuxaua afirmou o con-
trário. Contou-me a longa história de invasões do território indígena por 
fazendeiro e garimpeiros que expulsaram muitos indígenas do seu terri-
tório na primeira metade do século XX, da organização do movimento 
indígena a partir dos anos 1970 e a longa luta de reivindicar a demarcação 
do território indígena, que levou à demarcação e homologação em área 
contínua e a retirada dos invasores. E que, finalmente, após a decisão do 
STF, os povos indígenas têm condições de reconstruir suas vidas sem as 
ameaças e violências cometidas pelos invasores. O tuxaua afirmou que a 
produção estava crescendo muito rapidamente e se estimava, em 2014, ter 
cerca de 56 mil cabeças de gado nessa Terra Indígena.

6 Instituto Socioambiental. Disponível em: <https://util.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=node/227>. 
Acesso em: 15 set. 2017.
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Desde 2000, venho acompanhando a situação dos Tremembé no 
litoral oeste do Ceará, e as pressões de grandes empresas, como as da 
empresa Ducoco, a maior empresa de beneficiamento de coco na Amé-
rica Latina. Desde o início dos anos 1980, a empresa ocupou o território 
indígena Tremembé com extensas plantações de coco, e efetivou a pa-
ralisação do processo de demarcação da Terra Indígena Tremembé de 
Almofala, delimitada na década de 1980. Outro consórcio de empresas 
transnacionais, o Grupo Nova Atlântida, desde o início dos anos de 2000, 
vem pressionando o povo Tremembé da Barra do Mundaú para construir 
uma mega-cidade turística em suas terras tradicionais (LUSTOSA, 2010; 
BAINES, 2015). Mesmo que essa Terra Indígena foi declarada pela Por-
taria 1.318 da Funai de 11/08/2015, o processo aguarda homologação. Ao 
pagar alguns membros das comunidades da TI Barra do Mundaú a negar 
a existência de indígenas na área, as ações do Grupo Nova Atlântida vêm 
causando conflitos dentro das comunidades e dividindo famílias (LUS-
TOSA, 2012). 

A pesquisa etnológica realizada em situações onde os povos es-
tão tendo seus direitos violados, em relações de extrema assimetria com 
grandes empresas que ocupam seus territórios, situações que, atualmente, 
abrangem uma grande parte dos povos indígenas, quilombolas e outras 
comunidades tradicionais, apresentam novos desafios para a antropolo-
gia (BAINES, 2004). 

LEGISLAÇÕES NO BRASIL QUE REGULAMENTAM OS DIREITOS DOS 
POVOS INDÍGENAS SOBRE SEUS TERRITÓRIOS VERSUS OS ATAQUES 
AOS DIREITOS TRADICIONAIS 
As principais legislações no Brasil que regulamentam os direitos dos indí-
genas sobre seus territórios, são o Estatuto do Índio (Lei 6.001 de 1973), a 
Constituição Federal de 1988, a Convenção 169 OIT, ratificada pelo Brasil 
em 2003, a Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas de 2007, e a Declaração Americana sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) de 15 de junho de 2016.

A partir da reforma do Código Florestal Brasileiro de 1965, revo-
gado pelo Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012) que favorece o desmatamento, vulnerabilizando a conservação e 
a recuperação de florestas em propriedade privadas, os parlamentares ru-
ralistas se empenham ainda mais em fragilizar a legislação que protege as 
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terras indígenas, terras de quilombos e unidades de conservação ambien-
tal. No Brasil, “O problema de falta de terras, que alcança os trabalhadores 
não indígenas, resulta da concentração de terras pelos grandes latifún-
dios, que controlam parte da economia brasileira e são fortemente repre-
sentados pela bancada ruralista no Congresso Nacional (PACHECO DE 
OLIVEIRA, 1998c, p. 68). A PEC 215, formulada em 2000 por deputados 
ruralistas, visa anular os direitos que a Constituição Federal de 1988 atri-
buiu aos povos indígenas, propondo transferir a responsabilidade para as 
demarcações de terras indígenas, a titulação dos territórios quilombolas, 
e a criação de unidades de conservação ambiental, para o Congresso Na-
cional. Conforme o jurista Dalmo Dallari, a PEC 215 é inconstitucional7 
ao tentar transferir atributos do Executivo para o Legislativo. 

Em 19 de maio de 2015, foi promovida na Câmara dos Deputados 
a Plenária “Ameaças aos direitos fundamentais e a PEC 215: democracia, 
povos indígenas e meio ambiente”. por organizações e movimentos so-
ciais, indígenas, indigenistas e ambientalistas, junto com as Frentes Parla-
mentares de Apoio aos Povos Indígenas, em Defesa dos Direitos Huma-
nos e Ambientalista. O manifesto contra a PEC 215 foi assinado por 48 
senadores ou 60% do Senado Federal.

Ao ver a impossibilidade do PEC 215 ser aprovada em curto pra-
zo, os ruralistas tentaram reaver a PEC 71/2011, que introduz o direito 
à indenização aos portadores de títulos de propriedade incidentes sobre 
terras reconhecidas e demarcadas como indígenas, considerando que a 
Constituição Federal de 1988 prevê a indenização de benfeitorias em ca-
sos de ocupação de boa fé. 

Em novembro do mesmo ano, 2015, foi instituída pela bancada 
ruralista, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) FUNAI / INCRA 
2, um novo ataque contra os direitos dos indígenas e comunidades tra-
dicionais, que divulgou seu relatório em 30 de maio de 2017. O relató-
rio desta CPI propõe, a partir de argumentos totalmente infundados, o 
indiciamento de lideranças de movimentos sociais indígenas e quilom-
bolas, 21 antropólogos/as8, procuradores/as da república, funcionários/
as da FUNAI e outros profissionais que atuam na defesa dessas popu-
lações, além de recomendar pedidos de investigação de organizações 

7 Para juristas, PEC 215 é inconstitucional. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/
node/2342> Acesso em: 14 set. 2017. Instituto Socioambiental (ISA). Publicado em 14/08/2013.

8 Associação Brasileira de Antropologia (ABA) Comitê Quilombos. Manifesto de repúdio ao Relatório 
Final da CPI FUNAI-INCRA 2 e de apoio aos indiciados. Disponível em: <http://www.portal.abant.org.br/
images/Noticias/Comite_Quilombos_ABA_apoio_aos_indiciados.pdf>. Acesso em: 10 set. 2017.
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indigenistas. O objetivo desta CPI é de desvalidar os direitos consti-
tucionais de comunidades etnicamente diferenciadas, criminalizando 
movimentos sociais e profissionais que atuam no cumprimento de sua 
profissão, visando ao bloqueio das demarcações de terras e territórios 
indígenas e quilombolas. 

Um dos temas principais do CPI FUNAI / INCRA é o argumento 
do “marco temporal”, que surgiu no julgamento da TI Raposa Serra do 
Sol pelo STF em 2009, a partir da Ação Popular interposta em 20 de 
abril de 2005 por dois senadores do estado de Roraima, questionando 
a validade da Portaria nº 534/2005 do Ministério da Justiça e do De-
creto Presidencial de Homologação desta TI de 15/04/2005, que dispõe 
sobre a demarcação administrativa desta Terra Indígena, e determina 
a posse permanente de referida terra aos povos indígenas. A chama-
da Ação Popular, Petição 3388, objetivou impedir a homologação desta 
terra indígena e preservar os títulos espúrios de invasores produtores 
de arroz. O marco temporal foi fixado pelo STF como um dos pré-re-
quisitos para a demarcação da TI Raposa/Serra do Sol, e estabelece que 
as terras indígenas sejam as terras nas quais houve efetiva ocupação 
pelos indígenas na data da promulgação da Constituição Federal em 05 
de outubro de 1988. Apesar do STF, em 2013, esclarecer que a decisão 
relativa ao marco temporal não tem qualquer efeito vinculante para ou-
tras terras indígenas, o argumento do marco temporal tornou-se uma 
bandeira da bancada ruralista no Congresso Nacional, um argumento 
político-jurídico que fere a Constituição Federal de 1988. A bancada 
ruralista procura impor o ‘marco temporal’ para todos os processos de 
terras indígenas visando inviabilizar a demarcação de terras indígenas 
em andamento. 

Na negociação de compra de votos dos parlamentares ruralistas 
por parte do presidente Temer para evitar seu afastamento da presidência 
da república por acusações de corrupção, o presidente assinou o Parecer 
001/20179 da Advocacia Geral da União (AGU)10 em 19 de julho de 2017, 
com objetivo de vincular toda a administração pública federal a cumprir 
as dezenove condicionantes fixadas no julgamento da Petição No. 3.388 
julgada pelo STF, inclusive o argumento do “marco temporal” e “a veda-

9 “Temer violenta direitos indígenas para tentar impedir seu próprio julgamento”. Disponível em: <ht-
tps://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-monitoramento-blog-do-ppds/temer-violenta-direitos-
-indigenas-para-tentar-impedir-seu-proprio-julgamento>. Acesso em: 20 jul. 2017.

10 DOU No. 138, quinta-feira 20 de julho de 2017, Seção 1, p.7 - 12.
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ção à ampliação de terras indígenas já demarcadas”, desta maneira, ame-
açando paralisar 748 processos de demarcação atualmente em curso11.

Além de ser anticonstitucional, pois a C.F. 1988, Art. 231 garante os 
direitos indígenas às suas terras e, no caso de invasões e ocupações das 
terras indígenas, estas “§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efei-
tos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a 
posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes...”, o argumento do 
marco temporal não leva em conta as expulsões de povos indígenas dos 
seus territórios, assim como as diversas tentativas deles retornarem a seus 
territórios que foram e são impedidas com violência por latifundiários 
apoiados pelo Estado. Desta maneira, além de legalizar as violências co-
metidas contra os povos até a data da C.F. de 1988, o chamado “marco 
temporal” significa recompensar crimes cometidos contra os povos in-
dígenas, favorecendo as invasões de terras indígenas já demarcadas, ao 
negar os direitos que são garantidos aos povos indígenas pela referida 
Constituição Federal. 

Na segunda denúncia contra o presidente formulada pela Procura-
doria-Geral da República (PGR), o presidente Michel Temer não acom-
panhou a leitura do relatório sobre a denúncia em 10/10/2017, que o acu-
sa de obstrução à Justiça e organização criminosa. Enquanto o parecer foi 
apresentado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), o 
presidente se reuniu com cerca de 230 parlamentares da bancada ruralis-
ta negociando votos para barrar a denúncia da PGR12.

Nesta conjuntura profundamente adversa, que se desdobra a par-
tir de um processo que vem acontecendo, desde os anos 1980 e 1990, 
por pressões de grandes empresas que visam à exploração predatória dos 
recursos naturais, e a “regularização” da implantação de grandes usinas 
hidrelétricas e projetos de mineração na Amazônia concomitantemente 
à regularização de terras indígenas na Amazônia brasileira. O processo 
visa atender aos interesses de grandes empresas, por meio de um modelo 
desenvolvimentista que visa reduzir o orçamento da FUNAI para dei-

11 Julgamento no STF: A tese do marco temporal continua ameaçando os povos originários. Disponível 
em: <http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2017/agosto/julgamento-no-stf-a-tese-do-mar-
co-temporal-continua-ameacando-os-povos-originarios> Acesso em: 13 set. 2017. Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (INESC). Publicado em 21/08/ 2017.

12 Enquanto relator apresentava parecer na CCJ, Temer ouvia pedidos de ruralistas. Disponível em: < 
https://oglobo.globo.com/brasil/enquanto-relator-apresentava-parecer-na-ccj-temer-ouvia-pedidos-de-
-ruralistas-21933909>. Acesso em: 11 out. 2017. O Globo. Publicado em: 10/10/ 2017.
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xar os povos indígenas a mercê de negociações diretas com as empresas, 
desmedidamente mais poderosas, que pretendem explorar os recursos 
naturais em suas terras (BAINES, 2005). Em situações de extrema assi-
metria de poder entre grandes empresas e povos indígenas, em alguns 
casos como o Programa Waimiri-Atroari (ELETRONORTE/FUNAI), as 
empresas chegam a assumir a política indigenista, dever constitucional 
do Estado, por meio da FUNAI, criando efetivamente um Estado dentro 
do Estado (Baines, no prelo), em que os indígenas estão subordinados a 
um “indigenismo empresarial” (BAINES, 1993). Observa o antropólogo, 
Alfredo Wagner Berno de Almeida que 

em anos recentes observa-se que políticas ‘protecionistas’, em termos mer-
cantis, deixam entreaberta a possibilidade de uso intensivo e imediato dos 
recursos naturais em prol de políticas de ‘aceleração’ do crescimento eco-
nômico, traduzidas pelas ‘grandes obras’, também cognominadas de ‘obras 
de infraestrutura’, tais como hidrelétricas, rodovias, portos, aeroportos, li-
nhas de transmissão de energia e congêneres”. (ALMEIDA, 2016, p. 30). 

Nessa configuração, em que o Estado, dominado por uma banca-
da ruralista estreitamente articulada aos interesses de grandes empresas, 
prioriza-se a implantação dos grandes projetos por meio de políticas 
como a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-ameri-
cana (IIRSA) surgida em 2000 com objetivo de estimular a integração 
política e econômica da América do Sul, e o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 1 – 2007 e PAC 2 – 2011) que promoveu a retomada 
do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura do país, 
entre outras políticas desenvolvimentistas. 

Em 23/08/2017, o presidente Temer anunciou a extinção por De-
creto da Reserva Nacional do Cobre e seus Associados (RENCA), onde 
há duas Terras Indígenas, e esta reserva foi criada para garantir a preser-
vação dos bens minerários nos estados do Pará e do Amapá, em 1984, 
pelo Decreto nº 89.404, em área de 46.450 km2. O Decreto nº 9.142 visa 
abrir a região para atividades de mineração. Apesar de o presidente ter 
revogado logo o Decreto, diante de pressões nacionais e internacionais 
por parte de indígenas, ambientalistas e alguns políticos, o governo de-
clarou sua intenção de promover estudos e realizar uma consulta pública 
com objetivo de abrir a RENCA à exploração mineral. Essas ações fazem 
parte de um planejamento mais amplo do Governo Federal voltado para 
abertura de novas frentes de mineração na Amazônia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: ESTRATÉGIAS DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS
Com a consolidação do movimento indígena nos anos 1980 e 1990, frente 
aos ataques, que vêm desde o Legislativo a partir da PEC 215 de 2000, 
os povos tradicionais estão formulando estratégias de resistência ao en-
frentar as pressões de grandes projetos desenvolvimentistas e as recentes 
investidas da bancada ruralista apoiadas por setores do Estado, criando 
alianças entre suas organizações e associações e se profissionalizando por 
meio de ingresso no ensino superior. Desde a Constituição Federal de 
1988, surgiram centenas de associações indígenas que apresentam reivin-
dicações para a efetivação dos seus direitos constitucionais e internacio-
nais. Nos últimos anos o número de indígenas ingressando no ensino mé-
dio e superior aumentou sem precedentes. Nesse período, o processo de 
reconhecimento de demarcação de terras indígenas avançou, sobretudo 
na Amazônia, onde se encontram 98.33% da extensão de todas as terras 
indígenas do país13. Nas demais regiões, houve poucas demarcações, es-
pecialmente em regiões de antiga colonização de densidade demográfica 
intensa. As estratégias de autodemarcação e de retomadas (ALARCON, 
2013) têm se tornado viáveis diante da pouca efetividade da FUNAI, em 
momento em que está havendo desmobilizações com a incorporação de 
algumas lideranças indígenas em cargos do governo onde sua capacidade 
de lutar contra os grandes projetos é cerceada, além de aliciamento e co-
optação de lideranças por empresas. 

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)14 foi criada pelo 
Acampamento Terra Livre (ATL) de 2005, em Brasília, visando articular 
as organizações indígenas regionais e fortalecer o movimento indígena 
em nível nacional, unificar as lutas e a política do movimento indígena, 
e mobilizar os povos e organizações indígenas do país contra os ataques 
aos direitos indígenas. A APIB pretende promover a defesa dos direitos 
indígenas em nível nacional, acompanhar e avaliar a construção e imple-
mentação de políticas públicas específicas e diferenciadas para os povos 
indígenas nas áreas de saúde, educação, terras, meio ambiente, legislação, 
sustentabilidade, direitos humanos e participação e controle social. A APIB 
é formada de uma Comissão Nacional Permanente (CNP), constituída por 
representantes das organizações indígenas regionais que compõem a APIB. 

13 Instituo Socioambiental, Povos Indígenas no Brasil, Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/
pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/localizacao-e-extensao-das-tis> .Acesso em: 15 set. 2017.

14 Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Disponível em: <http://apib.info/apib/>. Acesso em: 
15 set. 2017.
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Após décadas dos povos indígenas tentarem se articular politicamente em 
nível nacional para enfrentar a sociedade nacional, a partir da criação, em 
1979, de uma organização nacional, a União das Nações Indígenas (UNI), 
e sujeitos, durante a ditadura militar, a políticas que fragmentavam as co-
munidades e dificultavam a comunicação entre os povos indígenas, a APIB 
efetivou uma articulação em nível nacional sem precedentes. 

Em documento enviado pela APIB em agosto de 2017, para a Or-
ganização das Nações Unidas e a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, denuncia-se a violação dos direitos dos povos indígenas pelo 
governo de Michel Temer e apela-se para a suspensão de ações que crimi-
nalizam lideranças indígenas, comunidades e entidades parceiras e, simul-
taneamente, o reforço de programas e estratégias de proteção a defensores 
de direitos humanos. O documento pede para o restabelecimento de canais 
democráticos de diálogo com povos indígenas e suspender abordagens 
militares ou integracionistas em relação a populações e cultura indígenas, 
além de apelar para a revogação de atos administrativos que violam o di-
reito de povos indígenas à terra, à consulta livre, prévia e informada e à 
cultura. Denuncia o endosso pelo presidente Temer do Parecer nº 001/2017 
da AGU, datado de 18/07/2017, que restringe ilegalmente ações de proteção 
aos direitos de povos indígenas à terra, particularmente em casos em que 
populações foram retiradas de seus territórios, além de impor as condicio-
nantes do caso da TI Raposa Serra do Sol como uma regra geral a todas 
as terras indígenas do país, atropelando o direito de consulta livre, prévia 
e informada. O documento pede para assegurar o acesso à justiça para os 
povos indígenas sem nenhum tipo de discriminação. Parecer que visa anu-
lar a defesa judicial de direitos territoriais coletivos pela AGU, por meio da 
Procuradoria Federal e impor o marco temporal. 

As organizações que assinaram o documento pedem à ONU e à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que se comuni-
quem com o governo brasileiro exigindo o cumprimento de compromis-
sos nos níveis internacional e nacional para garantir os direitos humanos 
dos povos indígenas, com a revogação dos vários atos e medidas adotadas 
que violam os direitos indígenas.
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Resumo: A demanda por recursos naturais tem aumentado devido às 
novas necessidades de consumo da sociedade, impulsionando políticas 
públicas de incentivo a ocupação do solo e exploração mineral. No Nor-
deste Paraense, este movimento intensificou processos de degradação 
ambiental, uma vez que a população passou a ocupar áreas de ambiente 
instável com pouca ou nenhuma infraestrutura básica. A partir desta pro-
blemática, foi feito um recorte espacial na comunidade de Ponta de Uru-
majó, baixo curso do rio Caeté, de modo a avaliar os aspectos ambientais 
e o modo de organização e apropriação do espaço pelas comunidades, 
com vistas à elaboração de propostas de gestão participativa. A pesquisa 
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teve como marco teórico a Análise Integrada das Paisagens, com um en-
foque socioambiental. Em termos de procedimentos desenvolveram-se 
as etapas: i) Análise e delimitação de unidades geoambientais; ii) cons-
trução de matrizes/quadros com as potencialidades da área e as proble-
máticas apontadas pela comunidade; iii) construção de mapa sociais; iv) 
construção do calendário de pesca; v) discussão sobre o gerenciamento 
do território; vi) elaboração de um mapeamento social; e vii) elaboração 
do mapeamento propositivo. Para tanto, foram realizados levantamen-
tos bibliográficos e interpretação de dados obtidos por sensores remotos 
para identificar as unidades geoambientais, tal como suas características, 
confirmadas através de trabalhos de campo. Além disso, foram realizadas 
oficinas junto à comunidade, onde foram identificados a infraestrutura, 
a organização comunitária, as fontes e atividades de produção, de forma 
a compreender sua relação com o território. Como resultados, a pesquisa 
elaborou um Mapa Social, onde seus usos foram sobrepostos às unidades 
geoambientais (curso fluvial, planície flúviomarinha e tabuleiro costeiro), 
de forma a compreender a capacidade de suporte das unidades ao seu 
uso. Construiu-se, ainda, um Mapa Propositivo, com propostas levanta-
das junto à comunidade para gestão do território. É importante ressaltar 
que o estudo realizado permitiu à comunidade uma aproximação ao co-
nhecimento técnico, além de ser parte imprescindível para a elaboração 
do material, subsidiou instrumentos para a gestão territorial junto aos 
governantes, uma vez que seus conhecimentos e necessidades estão vali-
dados e legitimados pela população local.
Palavras-chave: Análise Integrada das Paisagens; Mapeamento Partici-
pativo; Comunidades Tradicionais; Gerenciamento Territorial.

Abstract: The demand for natural resources has increased due to the new 
consumption needs of society, promoting public policies to encourage 
soil occupation and mineral exploration. In the Northeast of Para, this 
movement intensified processes of environmental degradation, since the 
population began to occupy areas of unstable environment with little or 
no basic infrastructure. Based on this problem, a spatial cut was made in 
the community of Ponta de Urumajó, under the Caeté River, in order to 
evaluate the environmental aspects and the way of organization and ap-
propriation of the space by the communities, with a view to elaborating 
management proposals participatory approach. The research was based 
on the Integrated Analysis of Landscapes, with a socio-environmental fo-
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cus. In terms of procedures the following steps were developed: i) Analy-
sis and delimitation of geoenvironmental units; ii) construction of matri-
ces / frames with the potential of the area and the problems pointed out 
by the community; iii) construction of social maps; iv) construction of 
the fishing calendar; v) discussion on the management of the territory; 
vi) elaboration of social mapping; and vii) elaboration of the proposi-
tional mapping. For this, bibliographical surveys and interpretation of 
data obtained by remote sensors were carried out to identify the geoenvi-
ronmental units, as well as their characteristics, confirmed through fiel-
dwork. In addition, workshops were held in the community, where the in-
frastructure, community organization, sources and production activities 
were identified in order to understand their relationship with the terri-
tory. As results, the research elaborated a Social Map, where its uses were 
superposed to the geoenvironmental units (fluvial course, fluvial plain 
and coastal board), in order to understand the capacity of support of the 
units to its use. A Propositional Map was also constructed, with proposals 
raised from the community for territorial management. It is important 
to emphasize that the study allowed the community to approach tech-
nical knowledge, besides being an essential part for the elaboration of 
the material, subsidized instruments for territorial management with the 
rulers, since their knowledge and needs are validated and legitimized by 
the population local.
Key-words: Integrated Landscape Analysis; Participatory Mapping; Tra-
ditional Communities; Territorial Management.

INTRODUÇÃO
Atualmente, a demanda pelos recursos naturais tem aumentado, devido 
à dinâmica econômica da sociedade junto às novas necessidades de con-
sumo, decorrente do crescimento populacional. Entretanto, a “renovação” 
dos recursos naturais não ocorre na mesma proporção que sua explora-
ção, fato que tem causado um desequilíbrio na dinâmica dos elementos 
naturais e consequentemente no modo de vida da população humana 
(ROSS, 2006). 

Desde a década de 1970 as bacias hidrográficas da região amazô-
nica são alvos de políticas públicas de incentivo a ocupação do solo e 
exploração mineral, que repercutem até os dias atuais (AB’ SABER, 2004). 
Gorayeb (2010) afirma que os planos e projetos de governo entendiam a 
Amazônia como um microssistema homogêneo de florestas, rios e iga-
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rapés e fomentaram a substituição dos sistemas naturais por atividades 
produtivas degradantes, como agricultura de exploração, pecuária exten-
siva e exploração mineral de grande escala.

Simultâneo a intensa exploração, o incentivo à ocupação huma-
na na região determinou um crescimento urbano sem precedentes, que 
segundo Becker (2005) fundamentou a concepção da Floresta como ur-
banizada, contexto no qual o baixo curso da bacia do rio Caeté está in-
serido, onde os principais problemas ambientais estão relacionados ao 
desmatamento, a prática ilegal da mineração e a poluição hídrica pro-
vinda de Bragança e de setores da zona rural, através da utilização de 
agrotóxicos, fertilizantes, acúmulo de lixo, falta de saneamento básico e 
etc. (GORAYEB; LOMBARDO; PEREIRA, 2009).

A bacia hidrográfica do rio Caeté foi estudada, de forma abrangen-
te e integrada, por Gorayeb e Pereira (2014) que constataram que existem 
sérias pressões ambientais que o sistema natural está submetido, dando 
destaque à: (i) total ausência de saneamento básico nas cidades (Santa 
Luzia do Pará na porção sudeste e Bragança no setor noroeste da bacia) 
e nas 19 localidades rurais ribeirinhas ao Caeté, da nascente à foz, in-
cluindo neste contexto a Ponta do Urumajó, (ii) existência de diversos 
problemas ambientais acarretados pelo desmatamento da vegetação ao 
longo do curso do rio principal e de seus afluentes, (iii) prática ilegal da 
mineração especialmente no setor noroeste da bacia, onde existe econo-
mia voltada à fabricação de artigos e objetos fabricados a partir da argila 
(localidade de Fazendinha e Bananal), e (iv) potencial poluição hídrica 
no rio principal e em alguns afluentes, com destaque ao rio Curi, que 
drena parte da cidade de Santa Luzia do Pará, ao rio Cereja, que atravessa 
a cidade de Bragança no sentido oeste – leste, e ao rio Chumucuí, que 
encontra-se à cerca de 2 ~ 3 km à jusante do lixão da cidade de Bragança. 
Vale destacar que o lixão de Bragança acumula resíduos sólidos e líqui-
dos, de origens hospitalar, industrial, domiciliar, comercial e de carros 
limpa-fossas há mais de duas décadas. 

O rio Caeté possui aproximadamente 100km de extensão, das 
nascentes, no município de Bonito, à foz, nos municípios de Bragança e 
Augusto Corrêa, a bacia está inserida na sub-região hidrográfica “Costa-
-Atlântica”, há aproximadamente 150 km da capital Belém, possuindo 
uma área de 2.440km² (GORAYEB, 2008).

Com relação aos aspectos ambientais, observa-se que a condição 
climática da região é tipicamente chuvosa, distribuído ao longo do ano 
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de forma proporcional (PARÁ, 2004). O principal conjunto vegetacio-
nal é o Mangue, ocupando 95% da área litorânea da região (Souza Filho 
& El-Robrini, 1996), prevalecendo os Gleissolos Háplicos e Tiomórficos 
parcialmente submersos, orgânicos, salinos e extremamente ácidos.

Os estudos citados apontam prejuízos aos direitos das comunida-
des ribeirinhas e populações urbanas, uma vez que os problemas no meio 
natural prejudicam a qualidade da água e seu consumo e a dissemina-
ção de doenças de veiculação hídrica. Essas comunidades têm proble-
mas relacionados à infraestrutura, como a não instalação do sistema de 
saneamento básico, pouca pavimentação e buracos nas estradas, saúde e 
educação, pouca frequência de médicos e material nos postos de saúde, 
além de escolas que contempla apenas o ensino infantil.

Frente a essa dinâmica, evidencia-se, cada vez mais, a necessidade 
de promover práticas ecológicas sustentáveis para garantir o desenvolvi-
mento de uma forma equilibrada, por meio do uso inteligente dos recur-
sos naturais. Nesse sentido, este trabalho propõe aplicar e refletir sobre 
metodologias participativas que contribuam para a construção de uma 
proposta de gestão territorial para a comunidade Ponta de Urumajó.

O povoado ribeirinho está localizado à margem direita do rio Cae-
té (Mapa 01), no município de Augusto Corrêa, região nordeste do estado 
do Pará, a partir do desenvolvimento de um conjunto de metodologias 
participativas, com foco na pesquisa-ação e com base na análise das con-
dições socioambientais do baixo curso do Rio Caeté. 

Ponta de Urumajó caracteriza-se por uma extensa planície aluvial 
e estuarina que se apresenta com água de cor escura e barrenta, tendo 
como vegetação aquática o mururé/aguapé (Eichornia crassipes) que dão 
condições para a proliferação de plânctons, servindo também de abrigo 
para peixes. Possui ainda alta navegabilidade, característica fundamental 
para a sobrevivência tradicional e economia local, uma vez que, segundo 
Gorayeb (2008), há a possibilidade da pesca durante o ano inteiro.

A pesquisa realizada identificou junto ao agente de saúde que 110 
famílias residem na comunidade, e com grande parte da renda advinda 
do extrativismo por atividades agrícolas, mariscagem, da pesca, princi-
palmente no primeiro semestre do ano, da criação de animais de pequeno 
porte, e de programas de distribuição de renda, advindas do Governo 
Federal, como o Bolsa Família.

As atividades produtivas desenvolvidas na comunidade são extrati-
vistas voltadas para pesca e agricultura familiar, características que classifi-
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cam de comunidades tradicionais. Tais características justificam a inserção 
de parte do território comunitário dentro da Reserva Extrativista Marinha 
Araí-Peroba (Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002) no processo de 
ampliação da mesma publicado na DOU de 13.10.2014. Ressalta-se que o 
processo foi liderado Sr. Francisco, o “Chico do Araí” em defesa pela prote-
ção dos mangues, das áreas de pesca e a criação da Associação de Usuários 
da Resex Marinha Araí-Peroba - AUREMAP (BRASIL, 2014).

As Reservas Extrativistas foram pensadas tendo em vista atender 
às demandas específicas das populações amazônicas, sendo criadas tam-
bém na região costeira. Ficaram conhecidas como “RESEX da Amazônia”, 
com base em recursos florestais e “RESEX Marinha” no caso da Comuni-
dade, em recursos pesqueiros (MORAES, 2009)

Mendonça; Moraes; Marciel (2013, p. 377) explicam o movimento 
de criação das RESEX teve como base a proposta de RESEX desenha-
da no âmbito do Movimento Seringueiro, na década 1980, no Estado do 
Acre, em decorrência das suas reivindicações pelo fim da colonização nas 

Mapa 01: Mapa de Localização da comunidade ponta de Urumajó
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áreas dos seringais e, pela concessão destas áreas às populações locais, 
para que pudesse ser mantida a atividade extrativista, a exemplo do que 
já acontecia nas terras indígenas.

As ações destinadas à gestão das unidades estão sob responsabi-
lidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
ICMBIO, o que propiciou a criação de condições para a permanência das 
comunidades na floresta, a partir da melhoria das estruturas e serviços 
ligados à saúde, educação, transporte e às atividades geradoras de receitas 
(D’NTONA, 2000). Porém, faz-se necessário alertar que se deve garantir 
que a utilização dos recursos não altere significativamente os fluxos de 
energia e matéria presentes no ambiente, o que exige um contínuo moni-
toramento das atividades humanas (D’NTONA, 2000).

No entanto, observou-se na comunidade atividades que prejudi-
cam o meio ambiente, como o descarte inadequado de resíduos sólidos, 
além do seu acúmulo nas vias de acesso, uma vez que a coleta é ineficiente. 

Despertados por tais problemáticas, foram realizadas análises so-
cioambientais nos ambientes bibliográficas do baixo curso da bacia do 
rio Caeté, com a caracterização das condições ambientais e a relação 
estabelecida com as comunidades ribeirinhas, em específico a Ponta de 
Urumajó, seu território e entorno, uma vez que se observa um mal geren-
ciamento do território decorrente, prejudicando a comunidade através da 
poluição, hídrica e terrestre.

Costa (2016) utilizou produtos desenvolvidos a partir da Cartogra-
fia Social como instrumentos no enfrentamento de problemas socioam-
bientais numa comunidade que tem seu território protegido por reserva 
extrativista marinha do litoral leste do Ceará, com a elaboração de mapas 
de pesca e zoneamentos propositivos para o território, o que foi tomado 
como exemplo para esta pesquisa.

Na busca de proposições acerca de metodologias participativas 
que contribuam na construção de propostas de planejamento e gestão do 
território, foram levantados trabalhos na temática relacionados a comu-
nidades tradicionais de pescadores, uma vez que estão relacionadas em 
seus modos de vida.

A pesquisa se justifica pela elaboração de produtos que possam 
dar voz à comunidade e auxiliem no planejamento de ação de políticas 
públicas, uma vez que o mapa é um instrumento de empoderamento, e 
suas convenções permitem a comunicação comunidade-governo, onde a 
comunidade pode reivindicar pelos seus direitos.
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METODOLOGIA
A presente pesquisa sustenta-se na Análise Integrada da Paisagem, com 
enfoque sistêmico, sobre o prisma de que a análise paisagística é o con-
junto de métodos e procedimentos técnico-analíticos que permitem co-
nhecer e explicar a estrutura da paisagem e sua dinâmica (GORAYEB, 
2008). O método sistêmico foi utilizado por sua capacidade de compre-
ender a dinâmica estabelecida pela relação sociedade-natureza.

Os avanços nos estudos consolidaram a análise sistêmica alcançan-
do os estudos ambientais. Nesse sentido, surgiu a Geoecologia das Paisa-
gens que, por meio da análise sistêmica, oferece base teórico-metodológi-
ca para subsidiar o planejamento ambiental e territorial. As diretrizes da 
Geoecologia foram aplicadas no estudo integrado da Ponta de Urumajó, 
buscando associar os processos naturais – fluxo de matéria e energia – e 
os processos sociais responsáveis pela formação da paisagem.

O conjunto de atividades foi desenvolvido de forma conjunta e dia-
lógica entre os sujeitos locais e pesquisadores, tendo em vista relacionar 
o conhecimento e a percepção dos moradores com o conhecimento cien-
tífico, considerando-se que a paisagem é resultado da interação entre as 
condições naturais e as diferentes formas de uso e ocupação, decorrentes 
da condição socioeconômica, demográfica e cultural da sociedade.

Outro conceito trabalhado foi o da pesquisa participativa, que ga-
rante o atendimento de requisitos básicos de uma pesquisa propositiva e 
dialógica, observados em Gorayeb; Meireles; Silva (2015) e Mendes; Go-
rayeb; Brannstrom (2016). A metodologia desenvolvida na comunidade 
se deu através da construção de mapas de forma participativa, com ofici-
nas de capacitação, aulas discursivas e de debate, aprofundando em temas 
de conhecimento técnico da cartografia básica, além do estabelecimento 
e do aprofundamento do contato com o conhecimento popular local.

Os procedimentos técnicos foram desenvolvidos com base na geo-
ecologia das paisagens com a aplicação de geotecnologias (Sistema de 
Informação Geográfica – SIGs free open-source) de forma a subsidiar a 
análise da paisagem na comunidade Ponta do Urumajó, junto a meto-
dologias participativas, permitindo um aprofundamento da realidade de 
comunidades que vivem às suas margens, tendo por base os trabalhos 
de campo realizados e a construção conjuntas de proposições acerca do 
território. Sendo uma pesquisa participativa, intervencionista, crítica e 
popular, onde ressalta-se o conhecimento do mediador/pesquisador des-
sas técnicas.
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Foram realizadas visitas nos domicílios da comunidade de forma a 
informar e convidar para integrarem a realização das atividades de Ma-
peamento Social, Mapeamento Propositivo, Calendário de Pesca, oficina 
com receptor GNSS (GPS eTrex 10), além de informar o objetivo e im-
portância da participação no projeto de pesquisa.

A primeira etapa da pesquisa se deu pelo levantamento biblio-
gráfico e cartográfico, de forma a perceber as características ambientais, 
formas de ocupação, modo de vida das comunidades e os níveis de de-
gradação da paisagem na região, de forma que o desenvolvimento dos 
trabalhos na comunidade possa ser aplicado em outras comunidades 
(GORAYEB, 2008; GORAYEB & PEREIRA, 2014; GORAYEB, et al, 2015; 
MENDES, et al, 2016).

Utilizou-se o software QGIS 2.18 Las Palmas onde foram delimi-
tadas as unidades de paisagem, a partir da a imagem obtida através do 
software livre russo S.A.S. Planet 16.7, do serviço BING, pelos satélites 
DigitalGlobe (2010) e GeoEye (2010), no sistema de referência geodésico 
(datum) WGS 1984, base para a análise das fragilidades e potencialidades 
ambientais da área.

A segunda etapa contou com a realização de dois trabalhos de cam-
po que ocorreram em maio de 2015 e junho de 2017 e consistiram em 
encontros com uma média de 15 representantes da comunidade, de faixa 
etária entre 16 e 65 anos. Com a mobilização de membros da comunidade 
não havendo uma seleção e a participação ocorria de forma voluntária.

Os encontros dividiram-se em etapas: i) oficinas de cartografia 
básica (utilização de bússola e GPS eTrex 10, construção de legendas e 
representações cartográficas temáticas); ii) leitura e interpretação de ima-
gens de satélite; iii) caminhada transversal com captação de pontos im-
portantes com receptor GNSS; iv) construção de matrizes/quadros com 
as potencialidades da área e as problemáticas apontadas pela comunida-
de; v) construção de mapa sociais; vi) construção do calendário de pesca; 
vii) discussão sobre o gerenciamento do território; e viii) construção do 
mapa propositivo.

A caminhada transversal foi de extrema importância para norte-
ar as perguntas de partida, uma vez que eram observados os ambientes 
que compunham a comunidade, base para a construção das matrizes, que 
consistiu na identificação pelos moradores dos problemas e potenciali-
dades da comunidade, assim como das feições e dos usos estabelecidos 
na área. Esses encontros resultaram ainda em dois mapas o social com a 
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representação do território comunitário e o propositivo com as propostas 
de gestão da comunidade, além de um calendário de pesca. Ressalta-se 
que a comunidade foi a protagonista de toda a pesquisa com participação 
ativa nas atividades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Processo de Formação
O grande diferencial da utilização de metodologias participativas na 
pesquisa-ação é o enfoque científico onde o pesquisador e participantes 
estão envolvidos de forma coletiva em todas as etapas de construção, uma 
vez que se buscou o autoconhecimento do território na tomada de deci-
são e na construção de cenários voltados a uma gestão sustentável.

 Nesse sentido, as atividades e oficinas desenvolvidas visaram a pre-
paração e capacitação dos integrantes, construindo propostas de gestão 
do território, de modo a traçar compreensões sobre os temas.

Na oficina de introdução aos conceitos e procedimentos do mape-
amento comunitário – participativo, foram apresentados conceitos bási-
cos de cartografia para instrumentalização e aprendizagem cartográfica, 
a partir da exposição de conteúdos e utilizando como recursos Datashow, 
imagens de satélites e mapas sociais elaborados em outras comunidades. 
Desta forma, o grupo capacitou-se em relação aos elementos essenciais 
de um mapa, como: título, escala, legenda, norte geográfico, dentre outros. 

 Com relação à oficina de manuseio e prática com receptor GNSS 
(Figura 01), com os jovens sendo o público alvo, onde foram expostas as 
funcionalidades e o objetivo deste receptor, como a localização geográfica 
no planeta, e que o mesmo oferece informações de latitude, longitude, 
altitude, dentre outras. Tal instrumento se faz imprescindível para a pesca 
realizada na comunidade, porém em geral os jovens só vão ter acesso 
quando são introduzidos na pesca em mar aberto.

Figura 01: Oficina de manuseio e prática com receptor GNSS. 
Fonte: Autora, 2015 (esquerda) e 2017 (direita).
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Para a realização da oficina de Diagnóstico Participativo, seguindo 
uma adaptação de Mendes; Gorayeb; Brannstrom (2016), foram realiza-
das discussões sobre o território, afim de contextualizar os pontos posi-
tivos e negativos a serem elencados pelas equipes em matrizes. A oficina 
objetivou um diagnóstico dos dados sociais e ambientais da comunidade 
em forma de texto, subsidiando a elaboração dos mapas comunitário e 
propositivo. Uma vez que após a elaboração, os pontos foram discutidos 
e relacionados.

Para construção do calendário de pesca foram reunidos pescadores 
entre 18 e 70 anos, a fim de identificar profundidade, distância, espécies, 
períodos de pesca, tipos de fundo e as artes de pesca utilizadas. Uma vez 
que a atividade desenvolvida é a principal forma de sustento da comuni-
dade, e garante alimentação e renda. 

Observa-se, ainda, que as etapas de digitalização dos dados elabo-
rados pela técnica de overlay se deram em um momento posterior pelos 
integrantes da pesquisa, onde os dados foram vetorizados dentro do sof-
tware QGIS 2.18 Las Palmas que, após a correção da comunidade, passa-
ram por outra digitalização, a fim de representar a realidade territorial.

3.2 Elaboração do Diagnóstico Participativo de Ponta de Urumajó
Durante o diagnóstico participativo realizado na comunidade (Figura 02) 
as quatro equipes destacaram aspectos da comunidade em formato de 
pôster, utilizando papel madeira. O diagnóstico representa um produto da 
discussão sobre os problemas e potencialidades do território comunitário, 
onde a principal insatisfação percebida foi o descaso do poder público com 
a comunidade, confirmada pela pouca atuação de políticas públicas muni-
cipais em infraestrutura básica como saúde, saneamento e educação.
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Figura 02: Diagnóstico Participativo. Fonte: Autora, 2015.
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A matriz de problemas e potencialidades (Quadro 01), foi elabora-
da junto ao diagnóstico participativo, e foi possível verificar que os pro-
blemas vivenciados resultam da interação de aspectos naturais e sociais, 
agravados pela pouca efetividade de políticas públicas, oferecendo riscos 
à saúde e alimentação, com transmissão de doenças e a poluição do solo e 
dos recursos hídricos, além de dificultar o acesso à educação.

Problemas Potencialidades

Descaso com as políticas públicas Prainha

Acúmulo de lixo no território e no 
porto

Escola

Ausência de rede de esgoto Campo de Futebol

Poluição na beira do rio Pesca e mariscos

Iluminação pública precária Padaria

Vias de acesso (estrada e pontes) Religião

Transporte público escolar Agricultura

Educação Energia

Saúde Posto de Saúde

Água Comércio

Drogas e segurança pública Água encanada

Poucas áreas de lazer Estrada

Bovinos pastando no território

Quadro 01: Síntese do Diagnóstico Participativo
Fonte: Autora, 2015.

A comunidade enfrenta dificuldades quanto à infraestrutura bá-
sica desde iluminação pública precária, a estrutura da estrada e pon-
tes até a ausência de uma rede de esgoto e coleta de lixo. Tal quadro 
é refletido pelo acúmulo de lixo na beira do rio e alagados com odor 
desagradável.

Com relação à educação, observou-se uma melhora no intervalo 
entre os dois trabalhos de campo realizados (2015 e 2017), porém ain-
da há uma insatisfação com a ausência do ensino médio, fazendo com 
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que muitos jovens desistam, devido à necessidade de se deslocar entre as 
localidades e o transporte escolar acabar superlotado, além de demorar, 
devido à necessidade de passar por outras localidades. 

O abastecimento de água é comunitário, e apesar do valor ser aces-
sível, há problemas relacionados ao tratamento e gestão, uma vez que al-
guns vazamentos não podem ser controlados pelos responsáveis na co-
munidade, vindo a ser uma perda. Ao mesmo tempo, a água encanada 
figura na potencialidade, considerando que seu acesso tem facilitado as 
atividades diárias.

A questão das drogas e da segurança pública é uma preocupação 
constante, que de acordo com os participantes pode estar atrelado a pou-
ca iluminação pública, e tem atingido principalmente os jovens, causa de 
problemas familiares e violência na comunidade. Gorayeb (2008) afirma 
que as drogas são utilizadas antes do trabalho na agricultura, e que é uma 
realidade crescente nas comunidades ribeirinhas do Caeté, ressoando nos 
diversos segmentos da sociedade, agravando a violência urbana e rural e 
desestruturando o ambiente familiar e comunitário.

Pode-se observar que alguns pontos, como educação, estradas, e 
distribuição de água, figuram em ambas as colunas por serem de grande 
importância, embora precisem de melhorias. Contudo, percebe-se o sen-
timento de pertencimento à comunidade, quando apontados os pontos 
positivos, a questão dos espaços de lazer, como a praia e o campo de fute-
bol, que vem sendo utilizados desde a infância.

Destacam-se também as atividades de extrativismo que garantem 
o sustento e alimentação da família, assim como a religião, evangélica e 
católica, pode ser relacionada ao lazer, uma vez que acontecem alguns 
eventos que integram os moradores e outras comunidades, dentre outras 
potencialidades citadas.

Diante das discussões, observou-se que a comunidade desenvolve 
atividades socioeconômicas relacionadas à agricultura e pesca esta últi-
ma sendo responsável por grande parte da renda e alimentação, uma vez 
que há a possibilidade de pesca durante o ano inteiro. Ressalta-se que a 
mesma é realizada de forma artesanal, e com as técnicas repassadas pelos 
membros da família.

3.3 Elaboração do Calendário de Pesca
A pesca artesanal é desenvolvida com técnicas limitadas pelo baixo po-
der predatório, praticada basicamente para a subsistência, utilizando a 
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força de trabalho familiar e eventualmente tem um excedente, quando 
ocorre a comercialização, como registrado por outros autores em diversas 
comunidades pesqueiras brasileiras (CARDOSO, 2001; DIEGUES, 1983; 
LOPES, 2004; RODRIGUES; GIUDICE, 2011). Nesse contexto se insere a 
comunidade Ponta de Urumajó, onde a pesca é realizada de forma essen-
cialmente artesanal sendo apontada como potencialidade pelos morado-
res, pois é de onde retiram grande parte de seu sustento.

Desta forma, foram realizadas reuniões e discussões com pesca-
dores da comunidade (Figura 03) afim de definir os períodos de pesca 
durante o ano, localizar as áreas de pesca, identificar os tipos de fundo, 
a profundidade, distância, as espécies e as técnicas utilizadas, além do 
quantificar o pescado.

Figura 03: Reunião de discussão do Calendário de Pesca. 
Fonte: Autora, 2017.

Durante a reunião foram trazidos exemplos de atividades realiza-
das no Ceará (Mendes, 2016; Costa, 2016) de forma a tentar dialogar e 
compreender o funcionamento da pesca na Ponta, por exemplo, o mate-
rial utilizado para a rede de pesca utilizada, que em Xavier (Camocim/
CE) seria a Caçoeira e na Ponta é Gozeira; a fiscalização da RESEX ma-
rinha Prainha do Canto Verde (Beberibe/CE) ocorre com ações armadas 
no mar, e os fiscais realizam visitas regulares, já na área ocorre esporadica-
mente, sem grande efetividade, fato que pode ser justificado pelo número 
reduzido de conflitos dentro dos limites da RESEX. Observou-se ainda 
que uma pequena parcela dos pescadores está associada a uma colônia de 
pescadores, uma vez que a mesma não oferece benefícios como formação 
para jovens pescadores, áreas de pesca exclusivas, dentre outros. E como 
são raros os acidentes, não há uma preocupação com o seguro saúde.
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Com relação às expedições de pesca, ocorrem nos períodos diur-
nos e noturno, onde organizam-se entre 8h e 9h da manhã para partida, 
com intervalo de alguns dias, dependendo da área de pesca, retornando 
no fim da tarde. As áreas de pesca mais distantes do continente são defi-
nidas pelos pescadores a partir do marcador do GPS que utilizam.

Para a área 47, as viagens duram cerca de 10 dias quando onde ape-
nas cinco dias são trabalhados, e de 6 a 7 dias para a área 46, uma vez que 
esta é mais próxima da costa. A navegação é realizada através da utiliza-
ção de bússola e navegador GPS, além do clarão emitido pelas cidades e o 
farol. Essas áreas de pesca são de livre acesso; a colônia de pescadores não 
funciona ativamente, sendo somente utilizada devido a questões de apo-
sentadoria, porém os participantes não estavam associados. Observou-se 
que a fiscalização da pesca no limite da RESEX marinha pelo ICMBio 
não acontece periodicamente.

Com relação aos problemas existentes na pesca, na área 47 aconte-
ce a pesca industrial com redes de arrastão que algumas vezes acarretam 
em acidentes, como foi o caso de um dos participantes da oficina que 
teve sua rede arrancada por embarcações maiores. Devido a isso, as em-
barcações (Figura 04) saem em no mínimo em duas ou três, chegando a 
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Figura 04: Embarcações utilizadas pelos 
pescadores. 

Fonte: Autora, 2017.
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sair em até dez. Cada embarcação comporta de quatro a cinco pessoas, 
alternando entre pilotar, lançar e recolher a rede, além do tratamento do 
peixe, que já é realizado na própria embarcação, onde são conservados no 
sal ou no gelo, quando os peixes estão mais frescos.

Em seguida, com base nas informações obtidas através das discus-
sões, foi elaborado um calendário de pesca (Quadro 02), 

Período de 
pesca

Janeiro a 
Junho

Janeiro a 
Junho

Julho a 
Dezembro

Ano 
inteiro

Local Área 46 Área 47 Croa Croa
Tipo de 
Fundo Lama Lama Cascalho/

Pedra
Cascalho/
Pedra

Profundidade 6 a 12 m 20 a 25 m 6 a 12 m 6 a 12 m
Distância 12 milhas 90 milhas Costa Costa

Espécie

Agó, Serra, 
Corvina, 
Peixe 
Pedra, 
Gatam, 
Correião 
Grande, 
Xixarna, 
Giquiri, 
Uricica

Agó, 
Serra, 
Corvina, 
Peixe 
Pedra, 
Gatam, 
Correião 
Grande, 
Xixarna, 
Giquiri, 
Uricica

Camarão, 
Catação de 
Caranguejo

Góa, 
Bagre, 
Uricica, 
Correão, 
Arraia

Arte de Pesca Gozeira Gozeira Rede de 
Puçá Currais

Quantidade 200 kg 800-1200 
kg 3 a 4 kg 150 kg

Quadro 02 – Calendário de Pesca da Comunidade Ponta do Urumajó, Augusto Corrêa/PA. 
Fonte: Autora, 2017.

A pesca é realizada em todo o ano, com a predominância das espé-
cies Agó, Serra, Corvina e Peixe Pedra destinados à venda, pescados com 
rede de malheiro 40x35 de Gozeira cerca de 800kg a 1200kg por pescaria 
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e vendidos a atravessadores. As demais espécies pescadas – Gatam, Cor-
reião Grande, Xixarna, Giquiri, Uricica – são utilizadas para sustento das 
famílias dos pescadores.

A pesca realizada mais próxima ao continente, como a catação de 
mariscos, se concentra no verão no período de julho a dezembro com o 
camarão pescado com rede de puçá feita de puçarra (Figura 05) na croa 
e na zona Giaval. Por noite, saindo geralmente entre 18h e 23h de acordo 
com nível de maré, são pescados de 3kg a 4kg, podendo chegar a mais de 
10kg, sendo destinados à venda externa. Além do camarão, há catação 
de caranguejo para o consumo próprio. Na croa há ainda currais de seis 
ou sete famílias que pescam durante todo o ano as espécies Góa, Bagre, 
Uricica, Correão e Arraia para vender à comunidade.
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Figura 05: Rede de puçá. 
Fonte: Autora, 2017.

3.4 Elaboração do Mapeamento Participativo de Ponta de Urumajó
A associação do conhecimento científico ao conhecimento tradicional, a 
partir da aplicação de metodologias participativas, tendo como ferramenta 
facilitadora as geotecnologias, tem sido fundamental para elaboração de 
mapeamentos que dão visibilidade às comunidades tradicionais frente a 
problemas socioambientais que colocam em risco seu modo de vida e suas 
práticas socioeconômicas. Os dados disponibilizados continuamente de 
forma atualizada consolidam a cartografia como importante instrumento 
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de gestão e monitoramento socioambiental em diferentes escalas territo-
riais, inclusive no âmbito comunitário e local (MENDES, et al., 2015).

O processo de mapeamento da Ponta de Urumajó foi iniciado em 
2015 com a apresentação da temática do Mapeamento Participativo e sua 
importância em validar os conhecimentos da comunidade sobre o terri-
tório através do conhecimento técnico da universidade. A realização da 
prática de mapeamento se deu em 2017, com a elaboração de overlays e 
digitalização destes mapas. 

A oficina de atividades práticas de mapeamento participativo (Fi-
gura 06) foi dividida em três momentos: 1) Espacialização e delimitação 
das informações sobre o território comunitário; 2) Espacialização e de-
limitação das propostas de gestão para o território (afim de minimizar 
danos ambientais e melhorias na qualidade de vida); e 3) Correção da 
primeira versão do mapa digitalizado.

Nas discussões (Figura 07) foram pautadas a ampliação da RESEX 
Marinha Araí-Peróba, e a participação da comunidade no processo e seu 

Figura 06: Realização dos mapeamentos. 
Fonte: Autora, 2017.

Figura 07: Discussões sobre o processo de ampliação da RESEX. 
Fonte: Autora, 2015.
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envolvimento com oficinas e reuniões realizadas na comunidade e na 
cidade de Augusto Corrêa. E após a ampliação, com parte do território 
inserido no limite da RESEX Marinha, alegou-se que a comunidade não 
estava assistida pelo órgão gestor e não recebeu subsídios destinados aos 
moradores desta modalidade de unidade de conservação.

Com relação aos problemas enfrentados pela comunidade desta-
cam-se as poucas ações de políticas públicas relacionadas a saneamento 
básico, saúde e qualidade das estradas. Ressaltou-se a melhora na edu-
cação, com relação ao período da realização do primeiro campo, com 
presença constante de ônibus escolares e ampliação do funcionamento 
da escola, com reforço por moradores. A locomoção para as cidades de 
Augusto Corrêa e Bragança foram facilitadas com lotações de carros par-
ticulares, táxis e ônibus de linha.

No Mapeamento Social (Figura 08) foi realizada a delimitação geral 
dos componentes do ambiente, com uma imagem em escala menor, onde 
foram identificados o território da comunidade, as áreas vizinhas, acessos, 
rios, lagoas, zonas de pesca próximas ao continente, zonas de pastagem, e a 
partir de outra imagem com escala maior foram detalhadas as casas, tipos 
de plantas, escola, posto de saúde, porto, campo de futebol, dentre outros.

Para a representação das feições no mapa, todas as legendas foram 
digitalizadas, de forma a permitir um maior reconhecimento por parte 
dos integrantes, e as feições delimitadas foram divididas em infraestrutu-
ra e fontes e atividades de produção de forma que os mesmos possam ter 
uma clara representação da comunidade.

O Mapeamento Propositivo (Figura 09) foi realizado com o intuito 
de subsidiar a gestão do território e facilitar o diálogo Comunidade – Es-
tado, através de propostas para melhorias no território comunitário ten-
do por base o diagnóstico participativo realizado anteriormente. Dentre 
elas foram delimitados uma rota para o caminhão de lixo, a necessidade 
de uma praça para socializar e realizar atividades de lazer, uma quadra de 
esportes, além de uma associação de artesanato para as mulheres diversi-
ficarem a renda familiar, dentre outras ações.

A fase de gabinete, com a digitalização destes mapas e suas legen-
das, foi realizada após atividades mencionadas, ressalta-se que os mes-
mos passaram por uma revalidação, para garantir que todas as feições 
reconhecidas e identificas pela comunidade no território e proximidade 
fossem espacializadas no mapa, com destaque para área delimitada como 
território da comunidade.
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Figura 08: Legenda recortada do mapa 02 
Fonte: Autora, 2017.

Ressalta-se que na pesquisa não foram disponibilizados os mapas, 
uma vez que constam informações fundamentais para a comunidade, 
que ainda não foram publicadas e/ou discutidas oficialmente. E que ape-
nas as legendas estão disponíveis, de forma que seja possível identificar 
as formas uso e componentes comunitários que os mesmos delimitaram. 

Quando finalizado foram levados à comunidade para correção, 
onde foram realizadas algumas correções nas legendas, acréscimos de in-
formações e discutimos o processo de mapeamento até o resultado final 
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do mapa, onde estavam muito satisfeitos. Ao final, além da entrega dos 
mapas, os membros da comunidade que participaram das atividades fo-
ram certificados pelos processos de formação.

O destino dos mapas foi definido pelos membros da comunidade, 
de forma que o mapa propositivo ficou com a responsável pelo centro 
comunitário, para que possa contribuir para as futuras solicitações frente 
aos gestores municipais, e o mapa social com o diretor da E.M.E.F. Profa. 
Ester Gomes, de forma a contribuir para a aprendizagem dos alunos e os 
instigar a uma melhor compreensão da realidade que se inserem. Além 
disso, o mapa está disponível para consulta de todos os membros da co-
munidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interpretação da realidade socioambiental de modo participativo, pas-
sando por etapas de: inventário das condições socioambientais, baseada 
numa análise integrada das unidades de paisagens (naturais e culturais) 
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Figura 09: Legenda recortada do mapa 03
Fonte: Freitas, A. L. R. (2017).
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e a fase de construção propositiva para planejamento e gestão, sintetizam 
uma construção metodológica que se mostrou eficaz rumo a uma utiliza-
ção consciente e sustentável do espaço vivido. O feedback das atividades 
foi bastante positivo, podendo ser justificado ainda pelo fato de o mapa 
ter ficado na comunidade e entregue à escola, pois já haviam elaborado 
um mapa junto ao órgão ambiental do município, mas não receberam.

Após as discussões, análises e resultados entende-se como neces-
sário propor algumas ações que contribuam para a sustentabilidade do 
território da comunidade Ponta de Urumajó, e assegurar a permanência 
das atividades extrativistas e da agricultura familiar: i) ativação da Asso-
ciação Agropesqueira; ii) investimento público na infraestrutura básica; 
iii) inserção de todo o seu território na RESEX Marinha Araí-Peroba.

O conjunto de metodologias aplicadas, que se sustentam no en-
volvimento direto com as discussões territoriais no contexto das comu-
nidades tradicionais ribeirinhas, revelam a possibilidade de construções 
metodológicas não-verticais, contra impositivas, que revelam a grandeza 
de uma construção propositiva que considera e parte dos sujeitos locais, 
maiores conhecedores do território.

A participação ativa da população nos processos de reconhecimen-
to e planejamento do território é o fator primordial para a contribuição 
significativa na produção de conhecimentos que subsidiem propostas de 
gestão do território satisfatórias e sustentáveis para as populações locais. 
A utilização desta metodologia proporcionou uma relação comunidade-
-universidade a partir da compreensão dos problemas e demandas da 
comunidade.

Estudos como este apresentam ferramentas que viabilizem a susten-
tabilidade socioambiental das comunidades em seus territórios. A relevân-
cia da pesquisa é evidenciada pelos produtos entregues à comunidade para 
a gestão territorial e ambiental e difere de estudos da temática, com impac-
tos relacionados à grilagem e instalação de grandes empreendimentos.
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Resumo: O turismo comunitário traz grandes oportunidades em diver-
sidade de experiências tanto para o visitante como para a comunidade 
receptora. A prática do turismo comunitário é considerada um instru-
mento de desenvolvimento local pela criação de produtos, prestação de 
serviços e a geração de renda complementar para os povos e comuni-
dades tradicionais, tal atividade se torna importante para que se possa 
conhecer e respeitar o modo de vida dos moradores das comunidades 
tradicionais. Buscando analisar os aspectos positivos e negativos da in-
serção do turismo comunitário na comunidade do Cumbe, o presente 
resumo alicerça-se na revisão bibliográfica, trabalho de campos e entre-
vistas com lideranças da comunidade. Nesse sentido, levanta-se uma dis-
cussão em torno das possíveis degradações sociais, culturais e ambientais 
que tal prática turística pode gerar, onde, por um lado, existe o incentivo 
a valorização dos povos e seu modo de vida tradicional, apresentando o 
turismo como ferramenta para a consciência ambiental, e, por outro lado, 
tal prática turística pode gerar e/ou potencializar conflitos internos pelo 
aumento no número de pessoas externas à comunidade, a desigualdade 
de benefícios advindos do turismo e  apropriação de espaços pela indús-
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tria turística na criação de novas infraestruturas para atender os visitan-
tes. Espera-se dar visibilidade a tais questionamentos para que a inserção 
de práticas externas a comunidade possa ser discutida com os diversos 
setores da sociedade.

Palavras-chave: Turismo Comunitário; Comunidade Quilombola; Cumbe.
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Resumo: Um novo segmento na linha turística vem ganhando espaço 
principalmente entre povos tradicionais, que possuem a vivência inte-
gral com a terra, seus costumes e aspectos culturais transpassados pelos 
séculos. A região de Icapuí detém grande potencial no ramo das hospita-
lidades, uma vez que seu território leva a beleza natural característica do 
litoral cearense e a vasta biodiversidade do mangue também, situando-
-se entre os Estados Ceará e Rio Grande do Norte. Objetiva-se expor e 
enaltecer a experiência promovida pelo turismo cearense em Icapuí, bem 
como abordar alguns dos projetos da região e seu potencial. A metodolo-
gia desenvolveu-se a partir de visita técnica em maio de 2016, com dura-
ção de dois dias, proporcionado pela disciplina de Gestão Ambiental, do 
curso de Tecnologia em Gastronomia do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – campus Baturité. Nessa expe-
riência se foi possível visualizar e conhecer mais a respeito do turismo 
comunitário de Tremembé e Ponta Grossa, e do turismo gastronômico 
das mulheres do Córrego do Sal. No cenário nacional, já foram noticiadas 
matérias a respeito do potencial de Icapuí, onde uma destas pontuou a 
forte representação política das mulheres do Sítio Córrego do Sal, con-
tando também sobre a Cozinha Comunitária, sob os cuidados da chefe 
Francineide Andrade. O turismo comunitário também é uma questão 
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visível a quem chega ao munícipio, propondo movimentação de renda e 
ajuda mútua nas comunidades. É necessário dar ainda mais visibilidade 
a estes grupos, por permitir-lhes sua soberania, carregando sua cultura 
alimentar. Essa perspectiva turística da busca pela identidade local é ex-
tremamente válida, para tanto o turista quanto para o morador, pois per-
mite o diálogo e uma significativa troca de experiências, valorando ainda 
mais a viagem. 

Palavras-chave: comunidades tradicionais, sustentabilidade, turismo.
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Resumen: Los espacios rurales norpatagónicos han sido en las últimas 
décadas, escenarios de transformaciones vinculadas a actividades pro-
ductivas que reflejan una creciente concentración económica y, de rede-
finiciones de configuraciones identitarias expresadas en tensiones por el 
uso y acceso a la tierra. En el caso particular de la cordillera neuquina, 
dichas transformaciones están mediadas por relaciones interétnicas y, 
por el turismo como manifestación socioeconómica de un territorio en 
disputa. Desde una complejidad que se hace presente en estos territorios, 
este trabajo trata sobre la inserción de la actividad turística en territorios 
rurales indígenas y sus trasformaciones, que se expresan en términos de 
conflictos interétnicos. Los temas y contenidos expresados en la presente 
ponencia, son el resultado de diferentes proyectos de investigación y ex-
tensión universitaria, en los cuales se han abordado el desarrollo turístico 
y su incidencia socio-cultural y económica en comunidades mapuche de 
la región andino patagónica en general, y del sudoeste de la provincia 
argentina de Neuquén en particular. El turismo contextualizado espacial 
e históricamente en relación a comunidades indígenas, representa un am-
plio campo de investigación, sobre aquellos cambios en las condiciones 
ambientales, territoriales y sus prácticas productivas. Entre los ejes que 
han guiado el trabajo de campo, se pueden destacar el estudio de sus ac-
ciones reivindicativas y, las representaciones y estigmatizaciones del resto 
de la sociedad, desde la perspectiva del campo turístico. 
Palabras clave: Comunidades mapuche, territorio, desarrollo turístico, 
relaciones interétnicas, campo turístico. 
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Resumo: A Região da Costa Verde (litoral sul do estado do Rio de Janei-
ro) se destaca pela beleza natural e cênica com presença de Mata Atlân-
tica, atraindo grandes empreendimentos turísticos, industriais e conse-
quentemente especulação imobiliária, que avançam sobre os territórios 
tradicionais (quilombolas, caiçaras e indígenas) e violam os seus direi-
tos, como ocorre com o Quilombo Santa Rita do Bracuí. Localizado às 
margens da rodovia Rio-Santos (Angra dos Reis), a comunidade de re-
manescentes quilombolas recebeu parte das terras da fazenda Santa Rita 
do Bracuí, como doação do comendador José Joaquim de Souza Breves, 
em testamento formalizado em 1877. No entanto, ainda que certificada e 
aguardando o processo de titulação fundiária, a comunidade ainda tem 
de lutar para assegurar e garantir o seu direito ao território, que teve parte 
usurpada devido ação e pressão de grileiros, a especulação imobiliária e 
turismo de segunda residência. Todavia o processo de reconhecimento e 

1 Bacharel em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Brasil.

2 Professora Dra.  do Departamento de Administração e Turismo da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, UFRRJ, Brasil.

3 Bacharel em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Brasil.
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titulação traz novos desafios. Assim, objetiva-se analisar como se cons-
titui o Turismo de Base Comunitária e seus significados no Quilombo 
Santa Rita do Bracuí pela “voz” das lideranças locais, tendo como meto-
dologia de pesquisa exploratória e descritiva utilizando uma abordagem 
qualitativa (pesquisa documental, bibliográfica e de campo). O que se 
observa a partir da vivência e dos discursos no Quilombo Santa Rita do 
Bracuí é um processo de revitalização étnica do grupo, do que significa 
ser quilombola,  a partir do turismo,  não somente como atividade econô-
mica, mas como um aliado à luta, à valorização da história e da identida-
de quilombola, resistindo às ameaças socioculturais, político-econômicas 
e ambientais. No Bracuí, não é o turismo que transforma a comunidade, 
mas a comunidade que transforma a sua vivência em um “novo” turismo, 
localmente chamado de base comunitária, e busca dar visibilidade às lu-
tas e aos modos de vida tradicionais dentro do mapa político territorial e 
turístico da região.

Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária; Quilombola; Populações 
Tradicionais; Movimento Político-social.



163
Eixo 2

Os caminhos da resistência no Assentamento 
Maceió: o mapeamento participativo dos 

trajetos cotidianos como defesa do território

Erika V. Teixeira 
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT/Curso de Geografia Bacharelado, 

Universidade Estadual do Ceará, erikadovt@gmail.com

Lígia A. Viana 
Mestra pela Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – (PRODEMA)  

Universidade Federal do Ceará, ligiaviana@gmail.com

Andréa M. Camurça
Centro de Estudos Sociais Aplicados - CESA/Curso de Serviço Social

Universidade Estadual do Ceará, andreamcufc@gmail.com

Gema G.S. L. Esmeraldo
Departamento de Economia Doméstica/Curso de Gestão em Políticas Públicas  

Universidade Federal do Ceará, gemaesmeraldo@gmail.com   

Resumo: O Assentamento Maceió, localizado no município de Itapipo-
ca/CE, apresenta extensão territorial e localização costeira muito cobiça-
da no âmbito da implantação de resorts, Parques Eólicos e Maricultura, 
que desconsideram a existência das comunidades, gerando impactos e 
processos de vulnerabilização das populações. Os sujeitos locais, que têm 
como principais atividades, a agricultura e a pesca artesanal, contudo, 
perpetuam seus modos de vida, atuando de forma integrada à dinâmica 
da natureza. Este estudo surgiu a partir de interesse dos/as assentados/
as em construir processos de afirmação e fortalecimento dos seus mo-
dos de vida por meio da expressão das relações e significados existentes 
nos trajetos cotidianos no território. Como metodologia, optou-se pela 
construção de mapeamento participativo dos caminhos que são trilhados 



164
Eixo 2

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

cotidianamente no território, que gerou momentos de reflexão sobre os 
sentidos dos trajetos percorridos pelos/as camponeses/as e pescadores/
as. Dessa maneira, considerando o contramapeamento como forma de 
questionamento aos mapas hegemônicos que negam a existência das co-
munidades tradicionais, a elaboração coletiva do mapa sobre os cami-
nhos cotidianos no assentamento foi utilizada como forma de visibilizar 
suas ancestralidades e modos de vida, possibilitando a construção de ins-
trumento para contribuir no processo de afirmação e defesa do território. 
A existência e as práticas cotidianas no Assentamento Maceió vai além 
das fronteiras legitimadas pelo Estado e o contramapeamento constitui-
-se em estratégia que utiliza como instrumento, algo que hegemonica-
mente é utilizado como meio de legitimar a expropriação territorial de 
comunidades tradicionais: o mapa. Como resultado, portanto, tem-se a 
elaboração coletiva de um mapa que visibiliza os elementos que configu-
ram as relações dos sujeitos com seu território, revelando aspectos que 
afirmam e fortalecem a defesa e garantia dos modos de vida destes que, 
por existirem já constituem em si, resistência. 

Palavras-chave: Mapeamento Participativo, Comunidades Tradicionais, 
Território, Resistência 
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Resumo: A Aldeia Guarani Sapukai está localizada em Angra dos Reis, 
na região turística denominada Costa Verde, onde turismo praticado é 
caracterizado como de sol e praia, predominando condomínios fecha-
dos e privatização de praias e ilhas. O território foi cortado pela BR-101 
(Rio-Santos) na década de 70, o que trouxe novas lógicas econômicas e 
culturais para a região, principalmente com a chegada do turismo, espe-
culação imobiliária e a criação de unidades de conservação de proteção 
integral. Para repensar este modelo de turismo em julho de 2015, ocorreu 
o I Encontro de Turismo de Base Comunitária da Costa Verde, em Tari-
tuba, Paraty (RJ). Destacam-se neste as falas do interlocutor da Sapukai 
que revelaram temas que marcam o atual momento da comunidade: a 
dependência do turismo; o artesanato, principal forma de trabalho e ge-
ração de renda, e os benefícios sociais como o Bolsa Família. A Aldeia, 
que teve sua demarcação concluída em 1996, é composta por cerca de 

1  Bacharel em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Brasil.
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430 pessoas, no entanto invisível no mapa político-territorial do Estado. 
Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a proposta de turismo 
desenvolvido na Aldeia e analisar o que significa turismo de base comu-
nitária no contexto da Aldeia Sapukai. A metodologia se fundamentou 
em pesquisa bibliográfica e documental, pesquisa de campo que envolveu 
o ato de observar, fazer diário de campo, entrevistar e interpretar durante 
o I Encontro e em visita à Aldeia. Como resultado, constata-se que o que 
está em jogo no turismo na Sapukai, não é a etnicidade indígena como 
atrativo, mas sim seu modo de vida, seus direitos, a forma dialógica dA 
relação comunidade-visitante, o controle do turismo onde os benefícios 
são visto de forma mais direta por estes atores. Infere-se que o turismo 
étnico está ali manifestado, apesar de não ser uma classificação nativa. 
No entanto, considera-se um turismo étnico ressignificado pelo turismo 
de base comunitária, representado por um grupo étnico protagonista do 
turismo e não produto à exposição. 

Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária; Turismo Étnico; Costa 
Verde; Aldeia Sapukai.
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Resumo: A partir de abordagens teórico-conceituais desenvolvidas por 
pesquisadores vinculados à Geografia Cultural e Antropologia Socio-
cultural, a pesquisa (patrocinada pela FAPEMIG e acoplada à orienta-
ção de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado) problematiza 
sobre as experiências etnoturísticas desenvolvidas entre comunidades 
tradicionais e indígenas domiciliadas em Minas Gerais, colocando em 
pauta estudos de caso desenvolvidos entre os índios Pataxós de Carmé-
sia e agricultores familiares (quilombolas e artesãos) sediados no Vale 
do Jequitinhonha- incluindo experiências de “turismo solidário”. A in-
vestigação foi implementada na Área Indígena Fazenda Guarani e nas 
comunidades rurais de Coqueiro Campo (Minas Novas/ MG); Campo 
Buriti (Turmalina/ MG); Alto dos Bois, Barra do Capão e Córrego do 
Engenho (Angelândia/ MG). A pesquisa utilizou categorias conceituais 
de análise e paradigmas de interpretação nítida e explicitamente ge-
ográficos. Foram adotados, aí, como formas de operacionalização da 
pesquisa, procedimentos metodológicos que incluíram: pesquisa bi-
bliográfica, cartográfica e documental; inventário toponímico regional; 
realização de entrevistas semi-estruturadas em trabalhos de campo em-
preendidos nesses recortes territoriais de novembro de 2009 a feverei-
ro de 2016; contextualização, sistematização e reflexão crítica sobre as 
informações, primárias e secundárias, obtidos. A investigação visualiza 
o etnoturismo como uma modalidade de turismo cultural e associou as 
atividades turísticas desenvolvidas nessas comunidades a experiências 
de etnodesenvolvimento imbricadas, por vezes, com processos de res-
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significação identitária e reterritorialização das comunidades- e à ges-
tação, aí, de paisagens culturais alternativas.

Palavras-Chave: Etnoturismo, Etnodesenvolvimento, Comunidades Tra-
dicionais e Indígenas de Minas Gerais, Paisagens Culturais Alternativas.
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Resumo: O turismo comunitário surge com a busca pelo protagonismo 
comunitário na prática do turismo e como instrumento de luta e defe-
sa dos territórios tradicionais. Dessa forma, a comunidade Caetanos de 
Cima que integra o assentamento Sabiaguaba, localizado no município 
de Amontada, Ceará, desenvolve o turismo comunitário e integra a Rede 
Tucum do estado. Nesse sentido, o presente estudo objetivou compreen-
der a dinâmica territorial no assentamento Sabiaguaba a partir da análise 
da atividade vinculada ao turismo comunitário com o intuito de carac-
terizar a estrutura da atividade em Caetanos de Cima, identificando suas 
limitações e potencialidades; e discutindo seu desenvolvimento como 
prática social. Assim, foi verificado que a atividade vem apresentando be-
nefícios importantes principalmente referente à diversificação da renda 
familiar, na preservação ambiental, fortalecendo a construção de relações 
com outros segmentos sociais, dentro e fora do assentamento, entretanto 
possui alguns desafios. 

1 Mestranda em Geografia na Universidade Federal do Ceará (UFC); Email: beatrizfmaa@hotmail.com

2 Professora Doutora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC); Email: 
gorayeb@ufc.br

3 Professor Doutor do Departamento de Geografia da Texas A&M UNiversity. Email: cbrannst@geos.
tamu.edu
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Palavras-chave: turismo comunitário; território; desenvolvimento co-
munitário

1. INTRODUÇÃO
A prática do turismo comunitário (TC) surge, de forma geral, como al-
ternativa ao chamado turismo de massa, como afirma Coriolano (2006), 
que durante seu movimento de estruturação e funcionamento vem con-
ferindo alguns efeitos negativos em seus processos. Dentre eles, os confli-
tos territoriais com comunidades tradicionais e/ou locais que vem sendo 
estudado por alguns pesquisadores (CORIOLANO, 2008; SILVA, 2009; 
TOSUN, 2000; OLIVEIRA & MEIRELES, 2010 LUSTOSA; ALMEIDA, 
2011; LOUREIRO; GORAYEB, 2013) e edifica a base contextual do pre-
sente estudo.

Desta maneira, a compreensão do que é estabelecido como território 
se torna importante ao tratar-se de conflitos que o envolve. Desse modo, o 
território é assumido como um importante elemento espacial. Nele é ca-
racterístico a visualização de uma organização social, como aponta Bonne-
maison (2012), sendo preciso compreender as funções políticas, sociais e 
econômicas do grupo para entender a dinâmica territorial existente naque-
le espaço. É reconhecido por Gottman (1975) que o território é uma cone-
xão entre política e espaço, pois a organização do espaço é realizada pelos 
homens sendo subsidiada por decisões políticas. Tuan (1983) acrescenta 
que o território é lócus de experiências, dessa forma, a identidade individu-
al e comunitária assim como os símbolos conferem a esse elemento limites 
além dos políticos-administrativos dos quais estamos acostumados a veri-
ficar. Assim, o entendimento de território e sua dinâmica possuem carac-
terísticas subjetivas tendo processos fenomenológicos e relacionais. Holzer 
(1997) afirma que o território é objeto de gestão e nele há a constituição 
da territorialidade, caráter inerente do território, pois expressa comporta-
mentos, cultura e história de um determinado grupo ou povo auxiliando a 
perpetuação dos mesmos ao longo do tempo.

No contexto nacional, principalmente, no nordeste brasileiro, o TC 
surge com dois pontos-chaves, i) a busca pelo protagonismo comunitá-
rio na prática do turismo e ii) servir como instrumento de luta e defesa 
de seus territórios (CORIOLANO, 2006; SAMPAIO; ZAMIGNAN, 2012; 
LOUREIRO; GORAYEB, 2017). 

O turismo como prática social ordena e reordena o espaço. Pos-
suindo funções múltiplas que abrangem a economia, a política, o bem-
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-estar e o lazer; é possível visualizar suas modificações no espaço e na 
sociedade. No estado do Ceará, nordeste brasileiro, a partir da década de 
1980 houve uma revalorização do litoral sendo destinado principalmen-
te para lazer e turismo (CORIOLANO, 2006; PEREIRA, 2012). O que 
potencializou a urbanização na faixa litorânea. Porém, a zona litorânea 
cearense já vem sendo ocupada em algumas áreas por comunidades tra-
dicionais antigas, como vila de pescadores, terras indígenas e quilombos 
que mantém um modo de vida tradicional caracterizado pela pesca arte-
sanal e agricultura familiar.  Assim, para o mesmo espaço é visto múlti-
plos interesses, de um lado o turismo, mercado imobiliário caracterizados 
pela modernidade por outro lado tem-se a existência, as formas de uso 
e ocupação dos povos tradicionais e seus modos de vida (CORIOLANO, 
2006; LIMA 2010; FORTUNATO; SILVA, 2013).

Além disso, tal zona litorânea como afirmam Meireles (2008) e 
Oliveira & Meireles (2010) já vem apresentando impactos ambientais e 
modificações morfológicas em decorrência desse turismo e de seus efei-
tos. Ressalta-se que tal turismo não engloba em sua rede a comunidade 
já existente, como observados na praia de Canoa Quebrada em Aracati 
e Jericoacoara em Jijoca, em que a população local foi expropriada do 
seu território em decorrência do turismo de massa (CORIOLANO, 2008; 
FORTUNATO; SILVA, 2013). 

A utilização dos recursos naturais e a alteração da dinâmica local 
aliadas à não integralização da comunidade local com o turismo de mas-
sa, promove a descaracterização do espaço para essas pessoas além de 
impactar em seu modo de vida que tanto dependem daqueles recursos. 
Construções de resorts, bares, hotéis, restaurantes e estradas alteram o 
ordenamento espacial daquele espaço além de criar uma rede econômi-
ca concisa e excludente (CORIOLANO, 2008; OLIVEIRA; MEIRELES, 
2010). Sampaio & Zamignan (2012) afirmam que a economia local se alo-
ca principalmente aos grandes líderes do turismo de massa contribuindo, 
dessa forma, à geração dos conflitos socioambientais.  

Desta maneira, as comunidades locais após visualizarem a explo-
ração em seus territórios a partir de um modelo que não os integra, bus-
caram uma alternativa em que pudessem ser protagonistas nessa prática 
social e auxiliasse na própria economia. (SAMPAIO; ZAMIGNAN, 2012; 
LOUREIRO; GORAYEB, 2017). Para Minnaert, Maitland e Miller (2011), 
o conceito de TC é muito versátil, portanto, para tentar atender as mais 
diversas realidades locais são colocadas categorias básicas como parti-
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cipação, inclusão, adaptação e estimulação. Coriolano (2008) também 
verifica uma caracterização desse turismo, tendo nele que conter, parti-
cipação, cooperação e autonomia comunitária. É considerado, portanto, 
não somente em estar alocado em comunidades que define e caracteriza 
o TC, e sim, sua organização, estrutura e funcionalidade. Schärer (2003) 
explana que é por meio de reuniões, comissões, grupos e assembleias que 
são tomadas as decisões e são feitas as gestões necessárias. 

Em 2008, representantes das comunidades litorâneas do Ceará e 
que possuíam interesse em desenvolver o turismo comunitário se reu-
niram e fundaram a Rede Tucum (TUCUM, 2017). Ampliando a mobi-
lização entre os grupos e fortalecendo-se como setor, atualmente, a rede 
possui treze pontos ao longo da zona costeira, são eles: Assentamento Co-
querinho em Fortim, Assentamento Maceió em Itapipoca, Curral Velho 
em Acaraú, Caetanos de Cima em Amontada, Jenipapo-Kanidé e Batoque 
em Aquiraz, Prainha do Canto Verde em Beberibe, Ponta Grossa e Tre-
membé em Icapuí, Conjunto Palmeira em Fortaleza, Tapeba em Caucaia, 
Tatajuba em Camocim e Vila da Volta em Aracati (TUCUM, 2017). A 
partir desta organização também foram estabelecidos os princípios do 
turismo comunitário que direcionam a prática realizada pelas comuni-
dades e auxiliam seu desenvolvimento (TUCUM, 2017).

De acordo com Lustosa & Almeida (2011) e Loureiro & Gorayeb 
(2013), o TC tem grande importância para a sustentabilidade econômica 
das comunidades, pois é a comunidade que participa de todas as etapas 
do turismo e é protagonista de sua própria organização, tendo o entendi-
mento de quais são os critérios que devem ser definidos para que a ativi-
dade turística beneficie de forma mais justa a população local. Minnaert; 
Maitland e Miller (2009), afirmam que o turismo comunitário aumenta o 
capital familiar a curto prazo e promove a longo prazo, o capital social, con-
siderando-se a hospedagem em chalés ou casas dos moradores; o alimento 
que é feito com as matérias primas locais (peixe, arraia, caju, côco, urucum 
e etc.); e as trilhas e passeios que valorizam a história e a cultural local. Para 
Fortunato & Silva (2013) o turismo comunitário aproxima os visitantes à 
comunidade, atribuindo, aspectos emocionais ao turismo dando experiên-
cias legítimas com o modo de vida tradicional. Araújo & Gelbeck (2008) 
apontam que esse modelo se torna mais ético e inserido em um contexto de 
preocupação com os recursos naturais, sustentabilidade e bem-estar social.

A apropriação da prática do turismo por comunidades locais obte-
ve outra funcionalidade da atividade. O TC é utilizado como instrumento 
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de resistência e defesa do território, assim como manutenção dos modos 
de vida tradicional. De acordo com Silva; Ramiro e Teixeira (2009) e Lou-
reiro & Gorayeb (2017), o turismo comunitário aproxima o turista da 
realidade local, vivenciando o cotidiano e os desafios enfrentados por tais 
comunidades. Desta maneira, é possível haver trocas de conhecimento, 
empatia e um diálogo com a sociedade em geral. Coriolano (2008) atesta 
que a autonomia comunitária no turismo assim como a criação de novos 
laços auxilia a defesa do território sobre pressões externas. 

Dentro deste contexto, o presente estudo objetivou compreender 
a dinâmica territorial no assentamento Sabiaguaba (Amontada, Ceará) 
a partir da análise da atividade vinculada ao turismo comunitário, com 
ênfase na comunidade Caetanos de Cima, com o intuito de caracterizar a 
estrutura do TC em Caetanos de Cima; identificar suas limitações e po-
tencialidades; e discutir seu desenvolvimento como prática social. 

2. O ASSENTAMENTO SABIAGUABA E A COMUNIDADE  
CAETANOS DE CIMA
O assentamento Sabiaguaba se localiza no município de Amontada, 
litoral oeste do estado do Ceará. É composto por três comunidades, 
Caetanos de Cima, Matilha e Pixaim (Figura 1). A delimitação terri-
torial assim como seu registro foram realizadas pelo Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 1997. O processo 
culminou-se após ocupação da região, principalmente, por pessoas que 
fugiam da seca de 1915, e após anos depois ter dado o início ao con-
flito fundiário no local. Moradores locais relatam que se viviam sem 
a categoria de domínio de terra, sobreviviam à base da agricultura e 
pesca tradicional. Entretanto, algumas famílias iniciaram o movimento 
de posse de terra junto a posseiros. Desta maneira, houve a mobilização 
das comunidades que iniciaram o processo em busca da delimitação 
territorial e garantia ao direito de posse.

Atualmente, residem no assentamento, 126 famílias que possuem 
como características de modo de vida tradicional, a agricultura familiar 
e quintais produtivos; pesca artesanal; extrativismo; artesanato local; e 
dança do coco.

A comunidade Caetanos de Cima situa-se na porção norte do 
assentamento. Margeada por campos de dunas e faixa de praia, possui 
como atividades econômicas, a pesca no mar, o turismo comunitário e a 
agricultura com as plantações de coco e os quintais produtivos. 
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A economia das famílias é plural, ou seja, a maioria dos residentes 
desempenha mais de um papel e possui mais de uma atividade de traba-
lho. A maior parte dos seus produtos é para subsistência ou troca. Alguns 
produtos como o peixe e o coco são vendidos comercialmente por meio 
de atravessadores, geralmente, do município de Itapipoca, localizado no 
limite leste do assentamento.

A estrutura administrativa do assentamento é formada por um líder 
que representa as três comunidades sendo escolhido por voto entre os mo-
radores do assentamento a cada quatro anos. Podendo ser reeleito uma vez. 
Além disso, são feitas reuniões semanalmente para discutir a realidade local, 
direcionar as demandas e gerir as tomadas de decisão. O presente estudo, 
por exemplo, foi discutido em reunião e só após seu aceite das comunidades, 
pode-se iniciar a pesquisa. O assentamento também possui comissões (saú-
de, educação, turismo, agricultura e pesca) que auxiliam no ordenamento 
político e administrativo do território e integra a estrutura administrativa.

Atualmente, o mercado imobiliário e a construção de parques eóli-
cos são os maiores focos de conflitos com as comunidades. A porção norte 
do assentamento, onde é situada a faixa de praia, vem atraindo o mercado 
imobiliário com enfoque na construção de casas de veraneios e pousadas. 

Figura 1: Mapa de localização do assentamento Sabiaguaba, Amontada – Ceará
Fonte: Os autores
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Além disso, próximo aos limites do assentamento foram construídos dois 
parques eólicos que utilizaram recursos naturais, tais quais a água de uma 
lagoa interdunar e areia das dunas na fase de instalação das torres. Atual-
mente, há o projeto de edificação de outro parque eólico circunvizinho à 
comunidade Pixaim, e a construção de uma estrada com asfalto que irá 
perpassar as comunidades Pixaim e Matilha, o que vêm causando preocu-
pação e tensão entre as comunidades.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa se utilizou da abordagem qualitativa, de acordo com 
Minayo & Sanches (1993) e Neves (1996), por possuir caráter descriti-
vo; estar inserida e levar em consideração a subjetividade; e preocupar-se 
com a significação dada das pessoas aos elementos e fatos. 

Dessa forma, foi possível realizar o desenvolvimento desse estudo 
por meio de observações de campo, construção de diário de bordo, pro-
moção rodas de conversa, entrevistas e conversas informais com a popu-
lação do assentamento. Os métodos que incluem o discurso do indivíduo 
propõem uma análise da realidade de forma contextualizada e próxima de 
quem está inserida nela (GONDIM, 2009).

Foram feitos 6 campos ao assentamento, entre março e setembro de 
2017. As entrevistas foram realizadas com pessoas-chaves das comunidades 
indicadas pelos próprios moradores, em laboratório foram transcritos os ele-
mentos que possuem associação com a temática do estudo; as rodas de con-
versas foram abertas à participação de todos habitantes do assentamento, nas 
quais eram discorridos vários temas, sempre mediados pela pesquisadora.

Identificou-se e discutiu-se elementos sobre a história do assen-
tamento, potencialidades e problemáticas do território, a origem, mo-
tivações, percepção, estruturação, organização e perspectivas do TC na 
comunidade Caetanos de Cima. Para fundamentação teórica e auxílio na 
discussão realizou-se levantamento bibliográfico, nacional e internacio-
nal de pesquisas envolvendo o TC.

4. O TURISMO COMUNITÁRIO COMO PRÁTICA SOCIAL E SUA 
DINAMIZAÇÃO NO ASSENTAMENTO: REFLEXÃO E DISCUSSÃO
O turismo comunitário em Caetanos de Cima iniciou de forma prática, 
a partir de 2008. Mas, foi em 2003 que começaram as articulações ini-
ciais. Em reuniões com outras comunidades, a mobilização partiu após 
encontro com representantes da Prainha do Canto Verde, Beberibe – CE, 
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que já possuíam experiência com o tema devido seu histórico de luta e 
organização comunitária.

As motivações iniciais para comunidade se deram em torno do tu-
rismo comunitário entrar como auxílio na legitimação e visualização do 
território, assim como, alternativa econômica para as famílias.

Em 2017, o TC de Caetanos de Cima conta com o envolvimento de 
80 pessoas, de forma direta e indireta. Isso é explicado pelo modo de fun-
cionamento da gestão. Na comunidade existe o Grupo de Turismo (GT) 
que possui coordenação centrada em duas pessoas, assim como a adminis-
tração do assentamento, tal coordenação é realizada de forma democrática 
entre os integrantes do GT. São realizadas reuniões semanais nas quais são 
estabelecidas as famílias que participam. Existe a possibilidade de novas 
famílias entrarem e integrarem o GT assim como de não participarem.

Além disso, nas reuniões são decididos o modo de alocação dos hós-
pedes por cada família integrante, tendo a opção de ser na própria casa ou 
chalés construídos para tal objetivo, que configuram os modos de hospe-
dagem para o turismo. Para cada demanda externa de hospedagem, é feito 
um rodizio entre as famílias e é avaliado a demanda da disponibilidade da 
comunidade e o nível de benefício que cada participante do GT está ob-
tendo. Desta maneira, tornando a atividade mais justa possível, garantindo 
a distribuição equânime da renda. Assim, é conseguido que ocorra uma 
dinâmica no capital interno e não haja benefícios para somente um grupo.

Em pesquisas realizadas em Santa Catarina e na Prainha do Canto 
Verde - CE, Araújo & Gelbeck (2008) e Fortunato & Silva (2013), foram 
encontrados modelos semelhantes. A perspectiva do turismo comunitá-
rio é de promover uma atividade econômica em que os ganhos sejam 
sentidos por todos (ARAÚJO & GELBECK, 2008). Minnaert; Maitland e 
Miller (2011) apontam que a categoria de inclusão de vários membros da 
comunidade na atividade, é fundamental para o desenvolvimento comu-
nitário. Além disso, não somente as famílias que integram as hospedagens 
se beneficiam, os fornecedores dos insumos alimentares, os que promo-
vem os passeios e os grupos culturais também são contemplados com os 
recursos financeiros trazidos pelos turistas.  

Os benefícios vão além do campo econômico. Em entrevista com 
a coordenadora do GT de Caetanos de Cima, é possível perceber o de-
senvolvimento de habilidades sociais importantes, com o entrelaçamento 
de redes internas de comunicação, aprofundamento da relação entre as 
pessoas e a troca de saberes diversos incorporando lógicas mais raciona-
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lizadas em relação à gestão de recursos financeiros e ao planejamento das 
ações internas voltadas ao atendimento:

“Porque aqui você sabe éramos muito isolados, o único acesso que tínhamos 
era com Itapipoca. Depois das pessoas virem (início às atividades do TC) a 
gente começou a debater outras coisas. Recebemos uma vez, um casal de mu-
lheres, elas eram maravilhosas, e isso mostrou muita coisa para nós. A comu-
nidade foi perdendo uns preconceitos que tínhamos e fomos nos mostrando 
também. A gente aprendeu a respeitar os outros e os outros aprenderam a 
respeitar a gente’’ (Coordenadora do Grupo de Turismo de Caetanos de Cima).

Para Severiade (2000), Sampaio & Zamignan (2012) e Loureiro & 
Gorayeb (2017), essa troca é muito importante para o desenvolvimento 
do turismo comunitário. O contato, a proximidade, a comunidade como 
protagonista possuem o potencial de promover novas experiências e ou-
tras perspectivas. Desse modo, é possível verificar a troca com o que vem 
de fora, e não somente a promoção da comunidade em si. Discussões 
sobre alguns temas que vem se apresentando nas esferas de debates so-
ciais atualmente, como questões de gênero, sexualidade, empoderamento 
feminino também adentram ao cotidiano tradicional.

É possível visualizar a influência dessas questões sócio – políticas, 
nas falas de alguns moradores e também em uma estrutura do TC de 
Caetanos de Cima. A Barraca das mulheres (Figura 2a) foi construída por 
um grupo de mulheres residentes na praia de Caetanos de Cima (Figura 
2b). Foi construída com o intuito de auxiliar na autonomia das mulheres 
além de criar um espaço para apresentar a gastronomia local e ser um 
espaço de lazer voltado ao TC, atualmente, ajuda na renda de algumas 
famílias.

 a)   b)
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Figura 2: Foto a) Barraca das Mulheres b) Praia Caetanos de Cima
Fonte: Fotos retiradas na comunidade Caetanos de Cima pelos autores
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Para as mulheres que elaboraram e construíram a Barraca das mu-
lheres assim como a participação no TC, houve uma modificação quanto 
ao espaço e função do gênero na comunidade. Foi verificado a criação de 
autonomia financeira, mesmo que com algumas limitações e desafios, além 
do aumento do espaço nas tomadas de decisões políticas e administrativas. 

A interlocução se apresenta como um aspecto importante e possí-
vel resposta aos entraves encontrados pelo TC. Araújo & Gelbeck (2008) 
ressaltam a necessidade de criação das redes e cooperação com outros 
setores da sociedade, pois o turismo comunitário compete com o outro 
modelo de turismo, dessa forma, alianças que o auxiliem nesse sentido 
são importantes. Outro aspecto, é o de não isolamento social, Caetanos 
de Cima parece conseguir equilibrar a manutenção do modo de vida tra-
dicional com as influências sociais externas.

Entretanto, ressalta-se que Caetanos de Cima integra o assenta-
mento Sabiaguaba, dessa forma, foi identificado um conflito interno 
quanto à dinâmica do turismo e do próprio assentamento. Fortunato & 
Silva (2013) analisaram os desafios e limitações do turismo comunitário 
na Prainha do Canto Verde, de forma semelhante, uma parcela da comu-
nidade alega a concentração de renda por parte de alguns moradores. No 
assentamento Sabiaguaba, alguns moradores das comunidades Matilha e 
Pixaim mencionam um movimento parecido, e atestam que o rodízio dos 
turistas não é feito de forma equitativa, porém reconhecem seus benefí-
cios quanto instrumento de luta e resistência territoriais, como é afirma-
do por uma moradora de Matilha:

“ Vai muita gente pra lá (Caetanos de Cima), alunos de escola, universidade, 
pesquisadores, turista comum mesmo, (e) por mais que aqui agora que tá 
vindo mais gente, a gente sabe que (o turismo comunitário) ajuda muito 
na nossa luta. As pessoas se divertem, comem comida local, é muito difícil 
não voltarem e aí aprendem que tem muita gente querendo o que é nosso 
e que nós vivemos das coisas da terra e do mar. “ (Moradora 1, Matilha).

 
As comunidades Matilha e Pixaim não participam da Rede Tucum, 

dessa forma, não integram o turismo comunitário do assentamento. Du-
rante o estudo, foi verificada a mobilização da comunidade Matilha para 
início de organização e possibilidade de coparticipação juntamente com 
Caetanos de Cima.

De acordo com Tosun (2000), existem limites operacionais, es-
truturais e culturais no TC, assim, é fundamental que a comunidade os 
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conheça para avaliá-los e tentar superá-los. Este conflito lança luz a um 
aspecto interessante e inerente ao turismo que é o da autonomia do tu-
rista. Assim, se torna desafiador para a gestão do assentamento equilibrar 
as oportunidades e o capital interno com a liberdade do turista por suas 
preferências, escolhas e relações dentro das comunidades.

Salienta-se que o TC não deve prejudicar o modo de vida tradi-
cional, como aponta Loureiro & Gorayeb (2017), o turismo comunitário 
possui a funcionalidade de tornar as comunidades locais protagonistas 
de seus territórios, inclusive, no setor turístico. Em estudo realizado por 
Lima (2010), em Caetanos de Cima foi identificado o aspecto da luta e 
resistência na formulação do turismo comunitário no local. Um morador 
de Caetanos de Cima que fornece pescado para os turistas assim como 
passeios nas jangadas afirma que “ nós que promovemos o olhar de Caeta-
nos (de Cima) e não outra pessoa de fora. Quem fica conosco conhece nossa 
história e nossa luta” (morador 2, Caetanos de Cima).

Nesta perspectiva, Severiades (2000) ao analisar as percepções dos 
residentes sobre a satisfação da vida comunitária como variante nos ní-
veis de desenvolvimento do turismo na própria comunidade no Colorado 
– USA, encontrou como resultado que a relação entre os serviços públicos 
e o meio ambiente com o desenvolvimento do turismo é a mais satisfató-
ria. Além disso, a forte relação com o ambiente foi estudada por Holanda 
(2016) que identificou o mar como elemento primordial para a comuni-
dade Caetanos de Cima. Resposta semelhante foi verificada, após ouvir 
relatos sobre o desenvolvimento do assentamento em rodas de conversa. 
Foi apresentado que a preservação do ambiente traz benefícios a todos e 
que o TC promove uma educação ambiental e apresenta a importância dos 
ecossistemas para a manutenção do modo de vida tradicional aos turistas. 

Em relação ao aspecto econômico, foi unânime a importância do 
TC para a economia local. Além de promover uma diversidade na ren-
da familiar, o turismo potencializou o desenvolvimento do assentamento 
como um todo. Como explica um morador de Caetanos que possui uma 
instalação para receber os turistas:

“A gente fica menos vulnerável às condições do ambiente, se o mar não 
tem peixe, se a seca tá grande, tem ali ainda o dinheiro do turismo que 
ajuda, ou também o contrário” (morador 3, Caetanos de Cima)

Uma parte do valor adquirido pelo turismo comunitário é dire-
cionada ao caixa coletivo que funciona como um fundo capital para a 
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comunidade. Tais decisões são tomadas após reuniões, do GT de turismo 
e geral do assentamento. Assim, caso tenham-se demandas financeiras 
como reparos das embarcações, compra de passagens dos grupos cultu-
rais e auxílio para alguma família em maior necessidade, tal dinheiro é 
utilizado. De acordo com as informações fornecidas pela coordenação 
do GT de turismo, bem como, da Rede Tucum, o caixa coletivo também 
pode ser utilizado para outras comunidades que possuem o TC, servindo 
como apoio financeiro para dificuldades apresentadas, como oscilações 
do mercado para tais comunidades. As escolhas para o uso externo, em-
préstimo e rotatividade do caixa são decididas pelas comunidades media-
dos pela coordenação da Rede Tucum. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O turismo comunitário apresenta-se como uma modelagem alternati-
va utilizada por comunidades locais em busca de autonomia na prática 
do turismo e defesa aos seus territórios. Em Caetanos de Cima, o TC 
vem apresentando benefícios importantes principalmente referente à di-
versificação da renda familiar, na preservação ambiental, fortalecendo a 
construção de relações com outros segmentos sociais, dentro e fora do 
assentamento.

Entretanto, o TC possui o desafio em relação à relação com as ou-
tras duas comunidades dais quais integram o assentamento. Dessa forma, 
se torna imprescindível discutir e elaborar estratégias em prol de uma 
coparticipação no segmento com Matilha e Pixam. Isso tem relevância 
pela sustentabilidade da atividade local e diminuição de conflitos inter-
nos. Assim como, as outras comunidades podem auxiliar Caetanos de 
Cima se apropriando de atividades complementares ou que ajudem o TC 
no assentamento como um todo.

Desse modo, foi possível identificar a autonomia da comunidade 
quanto ao seu território e que o TC possui influência positiva na defesa e 
luta territoriais e na manutenção do modo de vida tradicional. 
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Comunidade quilombola Lagoa das Emas: 
história oral, memória e turismo cultural
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Resumo: O trabalho teve com objetivo, a partir da memória de mora-
dores da comunidade quilombola Lagoa das Emas, apontar para as suas 
potencialidades turísticas. A comunidade, no entanto, está situada em 
uma região em que predomina o turismo arqueológico. Foram realizadas 
entrevistas com os moradores mais velhos a fim de aprender como é con-
tada a história de formação da comunidade. Buscou-se perceber como o 
turismo étnico na região poderia ajudar na promoção dos bens culturais 
nela existentes.

Palavras-Chave: Comunidade quilombola, Lagoa das Emas, Memória, 
Turismo Cultural.

Abstract: The objective of this work was, from the memory of residentes 
of the quilombola Community Lagoa das Emas, to draw attention to its 
touristic potential. The Community, however, is situated in a region whe-
re archeological tourism predominates. The interviews were conducted 
with older residentes to learn how the history of commnity formation is 
told. It was sought to understand how ethnic tourism in the region could 
help in the promotion of the cultural assets in it.
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INTRODUÇÃO
No sudeste do estado do Piauí, situado a mais de 500 quilômetros da ca-
pital, Teresina, e a 28 quilômetros do centro da cidade de São Raimundo 
Nonato, há um complexo de terras que ocupa uma área de aproxima-
damente 60 mil hectares em processo de reconhecimento como terras 
de quilombo. Denominado de Quilombo Lagoas, o território é consti-
tuído por cerca de 118 localidades, distribuídas em uma extensa área, 
abrangendo seis municípios. Segundo o laudo antropológico realizado 
em 2010, todo o território conta com uma população rural de 1.498 famí-
lias e de 5.128 habitantes, constituindo-se na segunda maior comunidade 
quilombola do Brasil (CARRION, 2015).

Dentre essas comunidades está a denominada Lagoa das Emas, no 
município de São Raimundo Nonato, que teria surgido, no ano de 1953, 
com a chegada da Família de José Pereira Bons Olhos e Maria Pereira 
Marques, vindos das fazendas próximas onde trabalhavam.

O passado de lutas da comunidade pela posse da terra é narrado 
pelos moradores mais velhos que referenciam os costumes, as tradições 
e os feitos dos seus ancestrais. Nas narrativas falam dos rituais, das festas, 
das novenas em homenagem ao Sagrado Coração de Maria que ainda 
acontecem na igreja da comunidade durante o mês de maio; o Reisado ou 
“Reis” brincado, geralmente, durante o mês de janeiro; rituais de umban-
da e uma prática, também de cunho religioso, chamada pelos moradores 
de “esmola”.

É importante destacar que a região onde está situada a referida co-
munidade é marcada pelo turismo arqueológico, tendo o Parque Nacio-
nal da Serra da Capivara como seu principal atrativo. Tal condição turís-
tica do lugar favorece o interesse dos visitantes pelo segmento histórico e 
cultural, no qual se situam as práticas religiosas e a história da comunida-
de que irá integrar o segundo maior território quilombola do país.

É importante dizer que o processo de reconhecimento das comu-
nidades como território quilombola, regularizando a condição fundiária 
dos moradores, surge para eles como uma possível forma de independên-
cia e fortalecimento coletivos a contribuir para a manutenção material e 
simbólica das comunidades. O turismo pode ajudar neste processo de 
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fortalecimento das práticas culturais locais, inscrevendo-as no mercado 
de bens e serviços turísticos como um atrativo histórico e cultural, afinal

vive-se atualmente tempos de novos pragmatismos e racionalidades 
econômicas fazendo com que a turistificação de culturas, etnicidades e 
patrimônios, além de fenômeno de mercado, constitua-se também num 
instrumento político poderoso na arena das lutas de afirmação identitária 
(OLIVEIRA, 2014, p. 60).

Isto é, por meio do turismo, a comunidade pode desenvolver estra-
tégias de construção de autonomia e afirmação de sua identidade cultu-
ral, posicionando-se, ativamente, na cena turística local como atrativos. 
Por esse motivo a pesquisa teve como objetivo conhecer os modos de 
narração do passado da comunidade, dos seus costumes e práticas tradi-
cionais com o propósito de pensar as possibilidades de sua turistificação.

Para tanto, valeu-se de uma abordagem metodológica de natureza 
qualitativa, com a utilização de entrevistas não-estruturadas, principal-
mente, na perspectiva da História Oral, entendida como “um método de 
pesquisa (histórica, antropológica, sociológica, etc.) que privilegia a rea-
lização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunha-
ram, acontecimentos, conjunturas, visões, como forma de se aproximar 
do objeto de estudo” (ALBERTI, 1989, p. 1).

As memórias das práticas culturais ainda presentes na comuni-
dade serve para pensar como se deu o processo de construção de seus 
sinais diacríticos, constituidores de suas identidades. Isto é, as tradições 
da Comunidade Lagoa das Emas, inserida na arena turística gestada em 
torno do Parque Nacional da Serra da Capivara, constitui-se tanto em 
possibilidades de novos atrativos para a região quanto em expressão dos 
processos de resistência e construção de referências identitárias para a 
comunidade.

1 CONTANDO UMA HISTÓRIA... PRÁTICAS CULTURAIS DA COMUNIDADE
O passado da comunidade está presente nas memórias dos seus mora-
dores que referenciam o processo de desbravamento e ocupação do ter-
ritório. A memória, assim, serve para criar o sentimento de pertencimen-
to, situando, em um contexto coletivo, as lembranças de cada um. A este 
respeito vale lembrar o que diz Pollak (1992, p.204), ao afirmar que “A 
memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator ex-
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tremamente importante do sentimento de continuidade de coerência de 
uma pessoa de um grupo em sua reconstrução de si”.

Este sentimento de continuidade e coerência se faz presente, por 
exemplo, no relato de Dona Maria Pereira Marques, de 86 anos, que des-
creve a chegada dos primeiros moradores da comunidade. 

Em 53, meu pai, minha mãe, comigo e mais oito irmãos – sendo uma de um 
mês e vinte dias –, saiu no meio da capoeira. E a sombra que nós entramos 
debaixo era uns pau que, na seca, não tem nenhuma folha. E nós, buscando 
água no Barreiro dos Porcos, no Recreio, nas Lagoas. Nós buscava água na 
cabeça. Mas, de noite era só acender um ‘foguinho’ e todo mundo ‘arrudia-
va’ com o pé esquentando no fogo. Eu não tenho nem vergonha de dizer, 
nem pano pra embrulhar não tinha. Minha mãe tinha umas garrinhas de 
jogar em cima da menina mais pequena. A coberta era o fogo.

Dentre muitas dificuldades que a recém-chegada família enfren-
tou, uma delas foi a falta d’água. Para suprir as necessidades da família, 
era necessário buscar água em comunidades vizinhas, prática comum em 
toda a região da caatinga. Os “caminhos de água”, como são conhecidos, 
eram feitos em grupo e revelam outra característica da comunidade, a 
produção de vasilhames cerâmicos para armazenamento da água.

Em seu relato, Dona Maria fala que:
a vasilha de buscar água era uns potinho de barro [...] lata nesse tempo não 
tinha. Balde não tinha. Era cabaça ou vasilha de barro que o povo mesmo 
fazia. Depois que eu cresci, eu fiz foi muita. Não fazia muito bem feita não, 
mas fazia. E a comadre Raimunda fazia era bonita do jeito que ela queria. 
Ela fazia ferro de gomar roupa. Ela fazia uma panela do mesmo jeito de uma 
panela de ferro, daquelas que tinha de primeiro. Fazia xícara, fazia o bule. 
Mas, ninguém dava valor.

Ela fala também sobre a produção de cestaria, afirmando que “ ces-
to de cipó e aió ainda hoje eu sei fazer. Só basta ter os cipó. Eu fazia de 
todo tamanho. Fazia grande, fazia miudinho, fazia aquelas cestinha veia 
[...] todo ano eu fazia um cesto pra eu panhar umbu. As mulheres aí vão 
pro umbuzeiro leva é sacola. Eu levo é um cestinho”.

Na fala de Dona Maria, percebe-se que as cerâmicas e a cestaria 
não tinham muito valor econômico e que eram basicamente ‘descartá-
veis’. Entretanto, nos circuitos em que predominam o turismo histórico 
e cultural, produtos como estes podem vir a adquirir valor econômico, 
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apresentando-se, então, como expressão da cultura material que merece 
ter seu valor histórico preservado e seu modo de fazer mantido para a 
posteridade.

Dessa maneira, o Turismo cultural serviria como uma ferramenta 
de manutenção e preservação desses bens culturais. Pois, como afirma 
Ribeiro e Santos (2008, p. 9),

O turismo cultural pode ser um importante aliado na preservação e na 
manutenção da memória viva de manifestações culturais materiais e ima-
teriais. Sabemos que o turismo como fenômeno social, baseado no deslo-
camento humano, se alimenta da cultura ou da diversidade cultural das 
comunidades visitadas[...]

A respeito das práticas religiosas da comunidade, Dona Maria diz 
que “Rezar, as mulheres rezavam muito nas casas. ‘Ajuntava um bocado’ 
nas casas e rezava o terço. Agora, missa, quando eu me entendi, só tinha 
missa lá no morro do ‘véi’ Alfredo e na Taboa. E depois começou lá uma 
vez vim no São Vitor”. 

Na comunidade, destaca-se, atualmente, o festejo em honra ao Sa-
grado Coração de Maria no mês de maio. Essa tradição levou à constru-
ção de uma igreja, resultado da colaboração de todos. O espaço da igreja 
ultrapassa a dimensão do sagrado sendo também utilizado para as reuni-
ões da associação de moradores. 

Outra característica religiosa da comunidade é o Reisado, ou festa 
de Reis.

O reisado é que o povo chega nas casa cantando. Tem uns que usa (bandei-
ra) mas os daqui nem usa. É só a sanfona ou o violão e o povo tocando. E 
quando acabava, quando cantava o Reis, o dono tem que fechar a porta e 
ficar lá dentro. Quando eles mandava abrir a porta que entram e vão dan-
çar. Aí quando tá com um pedaço, vão pra outra casa [...] De primeiro, Reis 
era só em janeiro. Mas, agora fazem é todo dia que quiserem (risos)” (Dona 
Maria).

A moradora entrevistada continua seu relato dizendo que antes 
costumava cantar Reis e “Esmola”, prática comum na região que associa-
va a figura do santo à ideia de caridade e boa ação dos moradores para 
com os mais necessitados. “Ali é pedindo, vai cantando nas casas e o povo 
vai dando um ‘dinheirinho’. Uns dá, outros não dá. Enquanto tivesse casa 
ia andando”.

Comunidade quilombola Lagoa das Emas: história oral, memória e turismo cultural
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As práticas religiosas de origem africana, por sua vez, não são ma-
nifestamente assumidas, com alguns de seus moradores evitando falar 
sobre os terreiros que existem em todo o território. Apesar disso, pode se 
perceber o sincretismo religioso presente em várias de suas manifesta-
ções culturais.

Ribeiro (2012) explica que:
O processo de sincretismo religioso acontece com o contato entre diferen-
tes crenças; para que isso ocorra, é necessária a movimentação de povos, 
geralmente causada por eventos de larga escala. É por isso que, indo a 
fundo à compreensão do cenário histórico, pode-se compreender como se 
deu o processo do contato religioso: qual era dominante, quem absorveu 
mais, quem mudou mais, etc.

Nailde Marques, 45 anos, também moradora da Lagoa das Emas 
fala sobre a importância dos terreiros ou do “bater tambor”, como é co-
mumente chamada a umbanda pela comunidade. Segundo ela, a umban-
da funciona como um complemento do catolicismo. Assim, o terreiro 
é procurado quando se está com um problema de saúde, um problema 
financeiro ou apenas para “descarregar” as energias negativas, não sendo 
assumido como lugar de prática religiosa pela maior parte da população.

Todos esses aspectos da memória da comunidade Lagoa das Emas 
podem ser levados em conta para implantação e desenvolvimento do 
Turismo Cultural nesta porção do sertão piauiense, levando em conta o 
artesanato, a religião, a sua história de formação, as lutas e o dia a dia dos 
moradores. Estes seriam atrativos culturais importantes na região conhe-
cida apenas pela importância dos vestígios arqueológicos deixados pelos 
seus habitantes pré-históricos, pioneiros na ocupação do continente ame-
ricano.

2 TURISMO CULTURAL E COMUNIDADE TRADICIONAL
O Turismo Cultural “compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio históri-
co e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura” (BRASIL, 2010, p. 15). Essa modalidade 
turística tem se destacado no mercado, pois muitos turistas têm esse de-
sejo de conhecer culturas diferentes das suas. 

O turismo cultural tem a função de estimular aos fatores culturais dentro 
de uma localidade e é um meio de fomentar recursos para atrair visitan-
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tes e incrementar o desenvolvimento econômico da região turística, a qual 
tem características favoráveis a esse setor de turismo, sendo apoiado nos 
princípios do desenvolvimento turístico sustentável (BATISTA, 2005, p.31).

Para o desenvolvimento do Turismo Cultural na comunidade é ne-
cessário seguir os passos disponibilizados na cartilha “Turismo Cultural: 
Orientações Básicas”, publicada pelo Ministério do Turismo (MTur) no 
ano de 2010. O primeiro deles “é identificar e avaliar se no destino ou re-
gião existem atrativos culturais significativos, com potencial para desper-
tar o interesse e motivar o deslocamento do turista especialmente para 
conhecê-los” (BRASIL, 2010, p. 53). 

Sendo assim, para que haja o desenvolvimento do turismo cultural 
na comunidade quilombola Lagoa das Emas, faz-se necessário identificar, 
de maneira articulada, suas potencialidades aos atrativos existentes na 
região, isto é, a busca pela história da origem do homem americano pode 
ser combinada com o conhecimento das comunidades e povos tradicio-
nais que hoje habitam aquela região

No caso da comunidade quilombola Lagoa da Emas, seguindo o 
modelo do Projeto Inventário da Oferta Turística, publicado pelo MTur 
no ano de 2006, o levantamento de dados – com observações, entrevistas, 
questionários e aplicação de fichas – teria como objetivo precípuo conhe-
cer e identificar os atrativos e as potencialidades turísticas nela existentes. 
No referido modelo os atrativos culturais são definidos como “Elementos 
da cultura que, ao serem utilizados para fins turísticos, passam a atrair 
fluxos turísticos. São os bens e valores culturais de natureza material e 
imaterial produzidos pelo homem e apropriados pelo turismo[...]” (BRA-
SIL, 2006, P. 34).

A participação da comunidade é de suma importância para o de-
senvolvimento da atividade turística cultural, ou seja, os moradores de-
vem participar ativamente da atividade. “A experiência turística verdadei-
ramente cultural envolve a comunidade como protagonista, compreende 
a dimensão da preservação e da interpretação de bens culturais (patrimô-
nio cultural), traduzindo seu sentido e valor para quem os visita” (BRA-
SIL, 201, p. 60). Sendo assim, o processo de turistificação da comunida-
de Lagoa das Emas pressupõe a participação dos seus moradores que, 
a partir das memórias, tradições culturais e saberes locais, constroem o 
sentido dos bens culturais a serem apresentados como atrativos para os 
visitantes.

Comunidade quilombola Lagoa das Emas: história oral, memória e turismo cultural
Cláudio Ferreira da Silva Neto, Nara Leticie Vilanova Marques e Luiz Antonio de Oliveira
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Para tanto, deverão ser criadas ações no campo da educação para 
o patrimônio com vistas a fazer conhecer formas de se valorar as histó-
rias, os conhecimentos e os modos de vida da comunidade, fazendo-os 
se reconhecerem, inclusive, como sujeitos portadores de direitos. Estas 
ações de educação patrimonial devem ser contínuas e visar a provocação, 
no visitante, do sentido de valorização da cultural local, dadas as suas 
especificidades. 

A memória e a identidade da comunidade são de suma importân-
cia para o desenvolvimento do turismo cultural no local, pois, a partir 
do momento em que os moradores reconhecem o valor patrimonial de 
suas memórias, de seus saberes e de seus fazeres, passam a ter consciência 
também de sua potencial atratividade, favorecendo os processos de sua 
reprodução sociocultural tendo como suporte econômico a sua inserção 
no mercado turístico local.

O principal atrativo a ser conhecido, observado e vivenciado, são os hábitos 
e práticas seculares desses grupos sociais. É conhecimento tradicional que 
deve ser sistematizado e organizado para a informação ao visitante. A ativi-
dade turística, para ser sustentável, deve envolver direta ou indiretamente 
todos os moradores, ser inclusiva e geradora de renda. As melhores expe-
riências estimulam as famílias a receber visitantes organizados em grupos, 
a preparar as refeições utilizando a produção agrícola em base familiar, a 
desenvolver atividades artesanais[...] (BRASIL, 2010, p.62).

Sendo assim a memória, a identidade, os saberes e os fazeres da 
comunidade são os seus maiores atrativos turísticos, fazendo uso, por 
exemplo, do artesanato existente na comunidade, de suas tradições e dos 
próprios processos tradicionais de produção, como as técnicas de agricul-
tura de subsistência. Vale destacar que este seria “um momento de exce-
lentes oportunidades para a valorização e preservação do legado cultural 
das comunidades tradicionais e de grupos sociais que conseguiram, por 
força da sua própria história, manter vivas expressões da identidade e da 
memória coletiva” (BRASIL, 2010, p. 62).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a localização da comunidade Lagoa das Emas, situada em 
um lugar de apelo turístico histórico, favorece a sua inscrição no merca-
do turístico local no segmento histórico-cultural ou étnico. A memória 
da comunidade, expressa em relatos como o da Dona Maria Marques, 
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constitui elemento básico para o trabalho de inventário das atratividades 
culturais e étnico-raciais da comunidade que constituirá parte do segun-
do maior território quilombola do Brasil.

Ao lado das narrativas arqueológicas que construíram o marketing 
turístico do lugar como o “berço do homem americano”, há histórias pa-
ralelas que contam o processo de colonização do Estado do Piauí, refe-
renciando importantes capítulos do seu passado. Com efeito, a ocupa-
ção do território, tanto por meio da criação das fazendas que possuíam 
o criatório de gado como principal atividade econômica, quanto através 
dos ajuntamentos rurais de comunidades negras, pode vir a constituir 
um roteiro turístico importante a explorar não apenas a condição “pré-
-histórica” do seu passado, mas também a história mais recente de produ-
ção dos limites territoriais do Estado do Piauí, efetivamente ocupado pela 
empresa colonial apenas a partir de fins do século XVII.

Este é um estudo preliminar sobre as potencialidades turísticas do 
território Quilombola das Lagoas que enfatizou as narrativas de memó-
ria de seus habitantes, sobretudo as falas de Dona Maria, em um traba-
lho que se aproxima da perspectiva da história de vida. Nele pretende-se 
dar subsídios para desdobramentos investigativos em torno do poten-
cial atrativo do lugar ocupado pela comunidade como roteiro alternativo 
ao da visitação ao Parque Nacional da Serra da Capivara, caracterizado 
como turismo cultural, étnico ou ecoturismo.
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Resumo: O turismo comunitário juntamente com a promoção da edu-
cação diferenciada, é um dos ensejos de melhorias socioambientais das 
comunidades da Zona Costeira cearense (ZC) que adotam o Turismo de 
Base Comunitária (TBC) como forma de desenvolvimento local. Os ob-
jetivos da pesquisa se definem ao se pensar o turismo comunitário como 
forma de resistência e luta por terra; buscando analisar o papel da educa-
ção popular para a compreensão da realidade local de/para determinado 
grupo. Investigando quais os frutos colhidos a partir da realização desse 
projeto. A metodologia escolhida para a realização do trabalho foi atra-
vés da seleção e coleta de dados na temática do turismo, do turismo de 
base comunitária, da pedagogia aplicada na metodologia do projeto, bem 
como mapeamento da área pela qual o projeto percorreu. Dados estatís-
ticos, histórico e cultural também foram colhidos para uma melhor com-
preensão da realidade de cada comunidade. Dentre os resultados obtidos, 
foi possível a catalogação de atividades resultadas das oficinas e discur-
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rismo, Turismo Comunitário, Territórios Solidário e Educação Ambiental. Atualmente é estagiária em 
Geografia da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) Coordenação Nordeste II.
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do Ceará. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Biogeografia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: caatinga, paisagem, ensino de geografia e Educação Ambiental.
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sões do projeto, bem como a identificação da faixa etária dos participan-
tes da escola, além da oportunidade de compreensão das ações pautadas 
na troca de diálogos e experiências vividas pelos moradores das comu-
nidades da zona costeira, que lutam pela preservação de seus territórios, 
pelo firmamento de suas heranças culturais, por melhorias educacionais 
e econômicas, entendendo que tais atitudes nutrem suas raízes na repre-
sentação do papel social da comunidade para o processo do desenvolvi-
mento turístico do litoral cearense.
Palavras-Chave: Turismo de Base Comunitário. Escola Popular de Turis-
mo Comunitário. Pedagogia da Alternância.

Abstract: The community tourism together with the promotion of diffe-
rentiated education, is one of the opportunities for socio-environmental 
improvements in communities in the Zona Costeira cearense (ZC) that 
adopt the Community Based Tourism (CBT) as a mode of local develo-
pment. The aims of the research are defined when thinking about com-
munity tourism as a means of resistance and conflict for land; seeking to 
analyze the role of popular education in understanding the local reality 
of / for a particular group. Investigating the results achieved from the 
realization of this project. The chosen methodology for the accomplish-
ment of the work was through the selection and collection of data on the 
theme of tourism, Community Based Tourism, pedagogy applied in the 
project methodology, and the mapping of the area through which the 
project circulated. Statistical, historical and cultural data were also collec-
ted for a better understanding of the reality of each community. Among 
the results obtained, it was possible to catalog activities resulting from 
workshops and project discussions of the project, as well as the identifica-
tion of the age group of the school participants, beyond the opportunity 
to understand the actions based on the exchange of dialogues and expe-
riences lived by the residents of the coastal zone communities, who fight 
for the preservation of their territories, for the firmament of their cultural 
heritages, for educational and economic improvements, understanding 
that these attitudes have their roots in the representation of the social 
role of the community for the process of tourist development of the coast 
of Ceará.

Key words: Community Based Tourism. Popular School of Community 
Tourism. Pedagogy of Alternation. 
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INTRODUÇÃO
O turismo entendido como fenômeno, possui em suas raízes dicotomia 
responsáveis pelas transformações de realidades. É a atividade econômica 
capaz de metamorfosear desde uma pequena vila até uma cidade inteira, 
tendo como objetivo e produto final: o lucro. Nadando de acordo com a 
maré capitalista, consumindo irregularmente o espaço geográfico, obede-
cendo o grande proprietário e, em muitos dos casos, respondendo a altura 
com bons resultados do ponto de vista do responsável pelo poder aquisi-
tivo, também é o responsável pelo surgimento de pequenos proprietários 
como donos de restaurantes e pousadas, por uma certa dinâmica na ativi-
dade pesqueira local, bem como o viés dúbio da oportunidade de emprego.   

 Em meio a esses processos de usurpação de um determinado 
território por parte da atividade turística exploratória, surgem grupos de 
resistências formados por moradores de comunidades pesqueiras, qui-
lombolas, indígenas que, juntamente com grupos sociais, Organizações 
Não-Governamentais (ONGs), pesquisadores e estudantes do fenômeno, 
lutam e defendem seus lugares de origem, suas histórias, suas culturas. 
Buscam melhorias para o desenvolvimento de base local como comuni-
dade e pessoal de seus moradores.

Inúmeras são as propostas de atividades que buscam minimizar os 
impactos negativos causados pelo turismo, esta é uma delas, na qual nos 
propusermos a realização do estudo de caso do projeto desenvolvido pela 
Rede de Turismo Comunitário Cearense (Rede Tucum) no ano de 2015.  

O projeto adotou como metodologia a Pedagogia da Alternância, 
propondo o desenvolvimento crítico realizados pelos mediadores e parti-
cipantes a partir  de debates com temáticas diversificadas, na qual o aluno 
poderia compreender e perceber no espaço, na prática ações que foram 
debatidas, analisadas em sala de aula através do viés teórico;  e contou 
com a participação final de 177 jovens, entre eles, jovens das comuni-
dades que fazem parte do cinturão da Rede Tucum, representantes de 
outros projetos que trabalham com o turismo comunitário como é o caso 
do O Grãos de Luz e Griô na Bahia que adotaram a pedagogia Griô da 
educadora Lilian Pacheco, como forma de compartilhar ensinamentos 
dos “avôs”/mais velhos para os jovens, estreitando assim os laços de res-
peito e amizade. Houve a participação dos representantes de universida-
des públicas do Ceará, de ONGs e de movimentos sociais.

Nessa perspectiva o presente trabalho se orientou pelas seguin-
tes questões: Qual a função desenvolvida pela Educação Popular para o 
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entendimento da realidade dos territórios solidários? Quais as consequ-
ências do projeto para o desenvolvimento do TBC nas comunidades da 
zona costeira cearense?  A faixa etária dos participantes tem influência na 
propagação dos conhecimentos adquiridos ao longo do projeto?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é baseado fundamentalmente na vivência técnico-cientifica 
dos autores em experiências compartilhadas ao longo do “I Acampamen-
to da Juventude da Zona Costeira” do Ceará da Escola Popular de Turis-
mo Comunitário que ocorreu no assentamento Maceió (Itapipoca – CE). 

A pesquisa por sua vez foi dividida em dois grandes momentos. O 
primeiro com a reunião de um instrumental teórico a partir de leituras de 
artigos científicos, livros, dissertações, teses, projetos educacionais, dados 
estatísticos, informações técnicas disponibilizadas em órgãos públicos, 
instituições de referência como Instituto Brasileiro de Geografia Estatís-
tica (IBGE), Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPE-
CE), ministério do turismo (MTur); bancos de dissertações e teses das 
universidades na internet. 

O segundo momento se deu com a pesquisa exploratória empírica 
realizada durante o clímax do projeto no período de 3 a 6 de dezembro 
de 2015 com entrevistas entre os jovens da comunidade, da associação de 
moradores; anotações do cotidiano da população e de conversas infor-
mais junto à população local e com os responsáveis da Rede Tucum, obje-
tivando maiores conhecimentos sobre as formas de uso e ocupação local. 

TURISMO COMUNITÁRIO E A REDE TUCUM
Entende-se por Turismo de Base Comunitária (TBC) a atividade planeja-
da e desenvolvida por um grupo ou organização na qual tem como intui-
to o fortalecimento da comunidade nas suas múltiplas particularidades, 
sejam elas sociais, históricas, culturais, econômicas ou naturais, podendo 
estarem relacionadas a populações tradicionais ou resultantes de movi-
mentos migratórios. De acordo com (CORIOLANO, 2009), surge como 
uma possibilidade de afirmação do direito à terra, bem como à realização 
da atividade turística em localidades onde seus moradores são sujeitos do 
processo de produção social do espaço.

O Ministério do Turismo (MTur) em 2008, passou a reconhecer 
institucionalmente o turismo de base comunitária como um novo segui-
mento turístico, definindo-o da seguinte forma: 
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O turismo de base comunitária, turismo comunitário, solidário, de conser-
vação, entre outras denominações, possui elementos comuns a tais inicia-
tivas e busca a construção de um modelo alternativo de desenvolvimento 
turístico, baseado na autogestão, no associativismo/cooperativismo, na 
valorização da cultura local e, principalmente, no protagonismo das co-
munidades locais, visando à apropriação por parte destas dos benefícios 
advindos do desenvolvimento da atividade turística.  (MTur, 2008).

De acordo com Carlos Maldonado, Fundador e Diretor da Rede de 
Turismo Sustentável, Comunidades Indígenas e Rurais da América Lati-
na (REDTURS), define TBC como: 

Toda forma de organização empresarial sustentada na propriedade 
do território e da autogestão dos recursos comunitários e particulares 
com práticas democráticas e solidárias no trabalho e na distribuição dos 
benefícios gerados através da prestação de serviços visando o encontro 
cultural com os visitantes.  

A característica distinta do turismo comunitário é sua dimensão humana 
e cultural, vale dizer antropológica, com objetivo de incentivar o diálogo 
entre iguais e encontros interculturais de qualidade com nossos visitantes, 
na perspectiva de conhecer e aprender com seus respectivos modos de 
vida. (MALDONADO, 2009, p. 31)

O processo de organização de populares nas comunidades tra-
dicionais, apoiadas por instituições e movimentos sociais, de acordo 
com Barbosa (2011), resultam em um turismo mais estruturado e ativo, 
ampliando as chances de concorrência no mercado turístico global pe-
rante o turismo elitizado no qual para Araújo; Gelbcke (2008) é onde 
a hegemonia da economia capitalista induz padrões de consumo que 
reforçam as diferenças sociais e econômicas, diminuem  a diversidade 
cultural, dificultam as iniciativas endógenas e se apropriam dos recur-
sos naturais. 

Tais comunidades têm como base metodológica o trabalho coleti-
vo, cooperado e participativo, a aproximação da relação homem/nature-
za, discursos e ações de sustentabilidade na qual, segundo Clarke (1997 
pag. 226 apud FABRINO, COSTA E NASCIMENTO 2012 pag. 548 deve-
ria ser o objetivo pelo qual todas as iniciativas pensantes de um turismo 
sustentável teriam de se esforça para alcançar, visando uma superação 
perante essas demandas classificadoras do capitalismo. 
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No Estado do Ceará, atualmente, a organização do TBC parte do 
planejamento de grupos nacionais e internacionais de turismo, em especial 
a Rede Tucum que de acordo com BARBOSA (2011) está articulada com a 
Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário (TURISOL) e a Rede 
de Turismo Comunitário da América Latina (REDTURS) para fortalecer e 
dar visibilidade às experiências de turismo comunitário no Estado. 

A Rede Tucum nasce da parceria do Instituto Terramar, a Associa-
ção Caiçara de Promoção Humana, a Associação Amigos da Prainha do 
Canto Verde e a Associação para Desenvolvimento Local Co-produzido 
(Adelco) durante a realização do II Seminário Internacional de Turismo 
Sustentável (II SITS) no ano de 2008 em Fortaleza, idealizado e organiza-
do pelo Instituto Terramar. Para a Rede Tucum (2013) o TBC: 

É uma oportunidade para as populações tradicionais possuírem o 
controle efetivo sobre as transformações no seu território, sendo direta-
mente responsáveis pelo planejamento e gestão das atividades, das estru-
turas e dos serviços turísticos propostos. (Rede Tucum, 2013, p. 7)

Como produto desse evento temos uma nova possibilidade de tra-
balhar e articular o turismo comunitário no Brasil e oficialmente a união 
das comunidades de Tatajuba, Curral Velho, Caetanos de Cima, Flechei-
ras, Fortaleza (MST e Conjunto Palmeiras), Jenipapo-Kanindé, Batoque, 
Prainha do Canto Verde, Assentamento Coqueirinho, Ponta Grossa e 
Tremembé no Estado do Ceará, compondo agora um grupo unificado 
por princípios e objetivos comuns. 

Fonte: Rede Cearense de Turismo Comunitário (2017)
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O PROJETO DA ESCOLA POPULAR DE TURISMO COMUNITÁRIO
A Escola Popular de Turismo Comunitário foi um projeto idealizado e 
realizado a partir da parceria do Instituto Terramar e da Rede Cearense 
de Turismo Comunitário que teve como intuito a formação e participa-
ção da juventude das comunidades da Zona Costeira do Ceará para o 
desenvolvimento de atividades turísticas comunitárias. 

O projeto teve como base pedagógica a Pedagogia do Oprimido 
e como referencial metodológico a Pedagogia da Alternância que pos-
sui raízes francesas e na Educação Popular do Educador brasileiro Paulo 
Freire que realizou importantes reflexões sobre o processo educacional 
para as populações postas às margens da sociedade capitalista. 

Tal base pedagógica possui um caráter posicionado para as classes 
trabalhadoras e devido a isto apresenta em suas dinâmicas de atividades 
a Educação de Jovens e Adultos, analfabetismo, miséria e vulnerabilidade 
social, movimentos sociais e outras categorias que merecem reflexão e 
posição crítica e consciente de educadores e sujeitos comprometidos com 
a condição humana coletiva (SILVA FILHO, 2014).

A Educação Popular Transformadora, segundo Araújo e Silva 
(2011), busca apresentar o mundo ao sujeito a partir de suas múltiplas 
concepções e contradições, ou seja, por parte da Educação Popular se tra-
balha a realidade do ser social e a partir dela a construção dos seus valo-
res, suas identidades culturais, morais, sociais na busca pela compreensão 
do seu papel na sociedade, no mundo através da criticidade; entendendo 
que a exploração e as desigualdades sociais são fenômenos multáveis, que 
através da solidariedade,  a valorização do “nós”, da comunidade e da luta 
conquista-se melhorias materiais, econômicas, sociais e políticas. Assim 
Freire (2014) escreve: é a posição de quem luta para não ser apenas obje-
to, mas sujeito também da história. 

No que se refere a Pedagogia da Alternância, de acordo com Cal-
dart (2008), sua metodologia é aplicada durante o processo de ensino e 
aprendizagem por alternar a formação do aluno entre momentos. Tais 
momentos são divididos em duas etapas distintas e complementares, na 
qual a primeira está relacionada ao tempo – escola onde o aluno tem au-
las práticas e principalmente teóricas em sala de aula e o tempo - comuni-
dade na qual é o momento destinado para a realização das atividades de 
pesquisa, bem como o reconhecimento da realidade em que estão inse-
ridos e a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido 
no primeiro momento. Ainda segundo a autora é neste momento que a 
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família deve assumir a responsabilidade na educação dos filhos, manten-
do e alimentando o viés crítico plantado pelo educador. Para a autora a 
Pedagogia da Alternância é como um desejo de não cortar as raízes com 
o campo, pois busca integrar a escola, família e comunidade. 

A escolha da base metodológica do projeto é explicada por ser uma 
metodologia que dialoga com atividades estratégicas na defesa dos direi-
tos das populações tradicionais tendo como objetivo o robustecimento 
do turismo comunitário da Rede Tucum através de ações sociais e atu-
antes na defesa dos territórios, no desenvolvimento do pensamento crí-
tico sobre o seu local de origem, analisando os fenômenos e os fatos que 
ocorrem no seu e em outros ambientes, a importância da permanência 
dos jovens na continuidade da luta por melhorias nas suas comunidades, 
a potencialização da pesca artesanal, e as diversidades econômicas locais. 
“Logo, a formação crítica, tão necessária para o exercício da cidadania, 
começa na escola com a pratica do respeito às diferenças (raça, fenóti-
pos, religião etc.) e da cooperação e partilha de objetos e atividades (...).” 
(SANTOS, 2007, p. 30).  

De acordo com dados da Rede Tucum, o projeto foi dividido em 
módulos e cada módulo era realizado em uma comunidade diferente, na 
qual também foi proposto, a partir do intercambio, a troca de experiên-
cias entre as próprias comunidades colocando em prática os momentos 
trabalhados na Pedagogia da Alternância. 

O primeiro módulo intitulado “O Turismo Comunitário e a Defe-
sa do Território e das Culturas Tradicionais” foi o seminário de abertu-
ra realizado no Centro Frei Humberto em Fortaleza com oficina que se 
abordou e construiu, a partir do entendimento coletivo, concepções de 
desenvolvimento, território e turismo comunitário bem como o debate 
sobre o atual diagnóstico da realidade local de cada comunidade. 

A realização do Intercâmbio ocorreu através da Fundação Casa 
Grande em Nova Olinda (CE), no qual envolveu 30 jovens da EPTC se-
lecionados no Seminário de Abertura. Na troca de experiência podem 
conhecer a estrutura e as propostas de trabalhos desenvolvidos pela Fun-
dação Casa Grande com crianças e adolescentes que perpassam por cada 
projeto como o de comunicação, elaboração de projetos, atividades de 
biblioteca e outros.

O segundo módulo – Gestão e Comunicação na Rede Tucum foi 
realizado na Comunidade Caetanos de Cima em Amontada-CE foi abor-
dado a necessidade de expressão da juventude da Zona Costeira para 
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produzir comunicação e a corrente preocupação em disseminar as infor-
mações para fora da comunidade, visando inclusive, uma maior propaga-
ção da forma de turismo que é praticada por ele. Houve debate de como 
o viés do turismo aparece sendo ferramenta de dinâmica e movimento 
criativo; na perspectiva da diversificação das atividades econômicas para 
além das já existentes, criando assim, oportunidade da permanência da 
juventude em seu território, dificultado por sua vez, o processo de emi-
gração. O momento do intercambio se deu na própria comunidade com 
troca de experiências com o grupo de organização da área de Turismo 
da comunidade. O destaque da comunidade se dá pela frequência com 
que a comunidade se reúne para debater questões locais e por terem a 
frente do processo de divulgação e comunicação do turismo comunitário 
a juventude local. 

O terceiro módulo denominado como “Comércio Justo e Comunica-
ção no Turismo Comunitário” foi realizado na Comunidade Ponta Grossa 
em Icapuí-CE e subdividido em duas oficinas de formação complementar 
o que viria a ser o quarto módulo: a de comunicação do Leste e a de comu-
nicação do Oeste, nas quais, foram realizadas, respectivamente, na Reserva 
Extrativista Prainha do Canto Verde em Beberibe-CE e em Itapipoca (CE). 

O intercambio ficou por parte do grupo de turismo da comunidade 
de Ponta Grossa que é formada por 75 famílias com uma população de 
250 pessoas que sobrevivem da pesca e do turismo. A oficina “comuni-
cação do Leste” contou com a participação de jovens das comunidades 
de Jenipapo-Kanindé, Quitérias, Ponta Grossa, Vila da Volta e Prainha 
do Canto Verde. Já a oficina “comunicação do Oeste” foi formada pelas 
comunidades de Caetanos de Cima, Assentamento Maceió, Barra das 
Moitas, Curral Velho e Tatajuba. Ambas abordaram a utilização das re-
des sócias, o facebook, por exemplo, para a propagação e divulgação dos 
movimentos e projetos gerados pelas comunidades, entendo que tal de-
manda exige tempo e dedicação para sua consolidação e afirmação como 
objeto disseminador de lutas e conquistas diárias da comunidade. 

E por fim, o “I Acampamento da Juventude da Zona Costeira do 
Ceará” foi realizado no Assentamento Maceió em Itapipoca-CE, onde 
se deu a conclusão do projeto com a participação de 177 pessoas, entre 
elas representantes das comunidades, de movimentos sociais, de ong’s, 
da Universidade Estadual e Federal do Ceará (UFC), da comunidade re-
ceptora, da Escola do Campo Nazaré Flor, de organizações do Delta do 
Parnaíba/PI e da Chapada Diamantina/BA. 
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O Acampamento foi partilhado em dois momentos: o primeiro, 
voltado para produção prática de comunicação, e o segundo, com foco 
no aprofundamento do debate sobre território, turismo comunitário e o 
papel da juventude nesse processo. Tendo como objetivo, além do debate, 
a aproximação dos diversos participantes entre eles e com a população 
local e com o processo produtivo das atividades desenvolvidas durante o 
cotidiano da comunidade receptora. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A riqueza com que foi realizado o projeto se faz visível desde a orga-
nização da EPTC, perpassando pelos momentos de vivências, trocas de 
experiências, na diversidade temática que se culminaram os debates para 
além das comunidades receptoras, nas presenças/apoios e atuações da 
população jovem até no período pós projeto, através da continuação das 
atividades desenvolvidas durante a EPTC.

Dentre as atividades presentes e atuantes nas comunidades no perí-
odo pós projeto são: manutenção de páginas das redes sociais com infor-
mações, eventos, promoções turísticas sobre a comunidade em parceria 
com a rede tucum; debates acercas de problemas locais; organizações de 
ações para um maior envolvimento dos jovens da comunidade, como por 
exemplo, os encontros organizados pelo Terramar; eventos culturais e etc.   

Na análise dos perfis dos participantes do projeto, temos uma fai-
xa etária de 17 a 28 anos o que nos remete a uma forte percepção da 
atuação da população jovem, na sede que compartilham por melhorias. 
A negação de um discurso ideologicamente determinista que defende, 
sustenta e propaga a ideia da não ruptura dos problemas sociais, cultu-
rais e históricos dos menos favorecidos, de que nada é passível de ações 
para ultrapassar tais problemas que são diariamente alimentados pela má 
educação, moradia imprópria, falta de saneamento básico, desemprego, 
desvalorização histórica, desapropriação cultural e tantos outros proble-
mas que acomete a desigualdade social 

As temáticas e as abordagens sobre o turismo comunitário apare-
cem como instrumento de iniciativa para os processos criativos por par-
te das juventudes locais. Os participantes relataram sobre a importância 
da inovação e diversificação de atividades e a busca por procedimentos/ 
ferramentas que resultem em geração de renda nas comunidades, assim 
proporcionaria a permanência dos jovens na comunidade, dificultando 
por sua vez o processo de evasão da população mais nova.
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 De acordo com relatos da Rede Tucum, observamos também a ne-
cessidade da elaboração de víeis que possibilitem a melhoria e adesão de 
novas tecnologias nos territórios, buscando superar situações como a falta 
de identificação e classificação de atividades tradicionais, das dificuldades 
especificas de determinado gênero as demandas específicas das mulheres 
jovens e suas perspectivas de vida, geração de renda e autonomia; o forta-
lecimento da comunicação; e o planejamento político para o dimensiona-
mento do que significa o investimento em turismo comunitário. 

Nesse sentindo, ainda foram retomadas problemáticas relativas à 
construção de planos, projetos e ações que combinem tecnologias sociais 
e estratégias produtivas e de geração de renda que dialoguem com as 
atividades tradicionais, como a pesca artesanal e a agricultura familiar 
camponesa, respeitando o modo de vida na Zona Costeira do Ceará que 
garante autonomia, diversidade produtiva, valorização da cultura e dos 
saberes locais e segurança territorial nas comunidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a contextualização temática e a EPTC, foi possível observar que das 
diversas possibilidades para o desenvolvimento e melhoria do turismo 
comunitário da Rede Tucum, tem- se através da educação popular a in-
citação para o debate crítico acerca das realidades locais, propondo-nos 
uma análise para além do que nos é alimentado em uma educação básica, 
fechada em sala de aula, na qual o professor não tem possibilidade ou não 
busca um conhecimento sobre o local de vivência dos alunos. 

É nesse sentido que se faz pertinente a necessidade de trabalhar-
mos propostas de progresso do turismo comunitário por intermédio do 
processo educacional, da qualificação da população para lidar com co-
nhecimentos necessários para o desenvolvimento da comunidade que 
contenham a valorização da economia e dos saberes locais, de sua cultura 
e de seu patrimônio. Acreditamos que a EPTC não deixa conter ações 
processuais de reflexões nas quais seus resultados ficam claros no cotidia-
no daqueles que sofreram sua influência.
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Resumo: Esta pesquisa partiu da necessidade de diagnosticar as poten-
cialidades e fragilidades do ecoturismo na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT), propondo áreas com 
condições propícias para o desenvolvimento de atividades ecoturísti-
cas, em consonância com suas características ambientais e os anseios 
da comunidade local, tendo como objetivo analisar as potencialidades 
e limitações para o desenvolvimento do ecoturismo na RDS Ponta do 
Tubarão. A RDSEPT está situada nos municípios de Macau e Guamaré, 
ambos localizados no estado do Rio Grande do Norte (RN). A pesquisa 
foi constituída da seguinte forma: i) pesquisa aplicada ii) pesquisa ex-
ploratória; iii) pesquisa bibliográfica iv) visitas técnicas e v) elaboração 
dos mapas cartográficos. A reserva apresenta potencial ecoturístico de-
vido sua diversidade de ecossistemas para prática de atividades como 
trilhas aquáticas, trilhas nas dunas de Diogo Lopes e sugestões de novas 
atividades turísticas que são trilhas de caiaque e stand up, no entanto, 
evidenciamos algumas fragilidades nessa reserva para o desenvolvi-
mento do ecoturismo que são: falta de equipamentos para alugar (stand 
up e caiaque); falta de profissionais capacitados e não há divulgação dos 
roteiros das trilhas.

Palavras-chave: Comunidade tradicional, Turismo, Meio ambiente.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT), localizada no Rio 
Grande do Norte. A reserva foi criada pela Lei nº 8.349 de 17 de julho de 
2003, com a finalidade de assegurar o uso sustentável dos seus recursos 
naturais pelas populações tradicionais que vivem diretamente dos recur-
sos naturais existentes na área e contribuir com a sua conservação (IDE-
MA, 2017).

A criação da RDSEPT decorreu da iniciativa das comunidades 
de pescadores de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho que estão lo-
calizadas entre os municípios de Macau e Guamaré através das suas 
representações comunitárias, devido o interesse de grandes empreen-
dimentos em se instalarem naquela região, atraídos pelo alto potencial 
de produção de energia eólica, carcinicultura, entre outras atividades e 
também por ser uma área litorânea. Assim, as comunidades solicitaram 
a implantação de uma Unidade de Conservação (UC), visando proteger 
esse ambiente dos efeitos negativos dessas atividades, onde se encon-
tram diversos ecossistemas. 

Segundo a Lei Nacional 9.985/2000 que regulamenta o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a Reserva de Desenvolvi-
mento Sustentável (RDS) se enquadra na categoria de uso sustentável. No 
seu Art 20o da referida Lei encontramos a definição de RDS, que são: áre-
as naturais que abrigam populações tradicionais, que vivem em um tipo 
de sistema que é sustentável de exploração dos recursos naturais, que são 
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas 
locais (BRASIL, 2000). Esta categoria tem papel fundamental na proteção 
da natureza, bem como na manutenção da biodiversidade.

O ecoturismo é tido como um segmento da atividade turística que 
utiliza sustentavelmente o patrimônio natural e cultural, incentivando 
sua conservação e buscando a formação de uma consciência ambien-
talista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 
das populações envolvidas (BRASIL, 1995). De acordo com Swarbooke 
(2000) o ecoturismo tem como principal motivação para o turista, o de-
sejo de presenciar ecossistemas em sua forma natural, a vida selvagem e 
também a população nativa.

O ecoturismo é uma atividade econômica que promove a conser-
vação dos recursos naturais, valorização econômica e financeiramente o 
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patrimônio natural e cultural de uma região (LAGE; MILONE, 2000).  Se-
gundo o Ministério do Turismo em Ecoturismo: orientações básicas a ges-
tão ambiental dos destinos turísticos pode torna-se um fato determinante

no seu crescimento socioeconômico, visto que os produtos ecoturísticos 
dependem de áreas naturais conservadas para o seu desenvolvimento. 
Deve-se observar a importância de ser uma atividade econômica comple-
mentar às já existentes, de forma a salvaguardar as atividades realizadas 
pelas populações inseridas nestas áreas, especialmente as que apresentam 
formas tradicionais de manejo dos recursos naturais distintas das popula-
ções localizadas em grandes centros urbanos (MTur, 2010, p. 20 – 21).

Muitas são as atividades relacionadas como típicas do ecoturismo; 
algumas consideradas de impacto nulo e de baixo impacto. Podem-se ci-
tar algumas dessas atividades típicas, como as trilhas, sejam elas longas, 
interpretativas ou místicas, a caminhada, a canoagem, o mergulho, a ob-
servação da fauna e da flora e as visitas pedagógicas (CUNHA, 2006).

O Ecoturismo é caracterizado por ser um turismo da natureza e cada 
vez mais ganha adeptos interessados no conhecimento do meio ambiente, 
às vezes as pessoas não têm entendimento claro do que é e como funciona 
o ecoturismo, e quanto pode trazer benefícios (LAGE; MILONE, 2000).

Mattos (2009) discute sobre ecoturismo e inclusão social, relatando 
que a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) investe na parceria 
ecológica com as populações locais, apresentando como embasamento a 
participação de seus moradores na gestão da área.

Diante desse contexto a hipótese é que a RDSEPT tem potenciali-
dades para o desenvolvimento do Ecoturismo, porém esse segmento do 
turismo ainda não se encontra consolidado. A pesquisa analisou a paisa-
gem da RDSEPT, de modo que venha a ser um subsídio ou instrumento 
para o desenvolvimento do Ecoturismo.

A área de estudo, a RDSEPT, foi escolhida por ter um grande po-
tencial turístico, com suas paisagens cênicas, e também por ser conhecida 
por sua história de luta dos moradores. Ou seja, a reserva é privilegiada 
por suas belezas cênicas e sua diversidade de ecossistemas, o que pode 
alavancar o turismo que se mostra promissor para seu desenvolvimento. 

O modelo de desenvolvimento sustentável deve ser capaz não só de 
contribuir para a superação dos atuais problemas, mas também garantir 
a própria vida, por meio da proteção e manutenção dos sistemas naturais 
que a tornam possíveis (REIS; FADIGAS; CARVALHO, 2005). 

Ecoturismo em uma reserva de desenvolvimento sustentável no Nordeste, Brasil
Rodrigo Guimarães de Carvalho, Louize Nascimento e Jônnata Fernandes de Oliveira
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O presente trabalho se justifica por ser uma ferramenta que possa 
contribuir para futuros projetos da comunidade, no sentido de consoli-
dar um tipo de turismo que vise à preservação e conservação do meio 
ambiente e que possa fortalecer a cultura local, melhorando assim as con-
dições de vida da comunidade que opta por essa atividade. Buscou-se 
compreender a seguinte questão: Quais as potencialidades e limitações 
para o desenvolvimento do Ecoturismo na RDSEPT? 

Dado este contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral 
analisar as potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turis-
mo na RDS Ponta do Tubarão, com foco no ecoturismo. Como objetivos 
específicos estão: i) levantar os atrativos turísticos existentes na RDS Pon-
ta do Tubarão; ii) elaborar um diagnóstico da fragilidade relacionada ao 
Ecoturismo. Para isto, os procedimentos metodológicos da pesquisa foram 
constituídos da seguinte forma: pesquisa aplicada; pesquisa exploratória; 
pesquisa bibliográfica; visitas técnicas e elaboração de mapas cartográficos.

Os dados foram adquiridos e desenvolvidos a partir do projeto de 
pesquisa: análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimen-
to do turismo na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tu-
barão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, no Labora-
tório de Estudos Costeiros e Áreas Protegidas (LECAP).

2 METODOLOGIA

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão 
compreende um território com uma área geográfica de aproximadamen-
te 13 mil hectares, abrangendo áreas inseridas nos municípios de Ma-
cau e Guamaré, na Costa Branca do litoral setentrional do estado do Rio 
Grande do Norte (IDEMA, 2014). A maior parte da área da Reserva está 
situada no município de Macau, enquanto apenas uma pequena porção a 
leste está inserida no município de Guamaré (Figura 1).

O município de Macau compreende uma área de 788, 036 km2 
(sendo 83,41 km2 com 10,58% localizado dentro da RDSEPT) o municí-
pio possui uma população de 28.954 mil habitantes, representando uma 
densidade demográfica de 36,74 hab./km2 (IBGE, 2010). Por sua vez, o 
município de Guamaré compreende uma área de 258,958 km2 (sendo 
13,04 km2 com 5,03% dentro da Reserva), o município possui uma popu-
lação de 12.404 habitantes, representando uma densidade demográfica de 
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47,90 hab./km2 (IBGE, 2010). As principais vias de acesso são as rodovias 
RN-221 e estradas não pavimentadas. 

O potencial paisagístico da RDSEPT é dado pela diversidade de 
trilhas em ambientes de dunas móveis, fixas, Caatinga chegando ao mar, 
ilhas de mangues e uma Restinga ou barra. Essa última forma um braço 
de mar com portos, protege o mangue e impede o acesso dos barcos na 
maré seca impedindo a volta dos barcos de pesca. Essa beleza tropical, 
em local semiárido, somado a curiosidade das atividades pesqueiras, seus 
hábitos, comidas e artesanato, fomentam a iniciativas turísticas.

O território onde está inserida a RDSEPT possui clima muito 
quente e semiárido. Em Guamaré os períodos chuvosos são nos meses de 
fevereiro a maio, suas temperaturas médias anuais são de máxima 33,0 °C 
média 27,2 °C e mínima: 21,0 °C, Já Macau o período chuvoso é nos me-
ses de março a abril, possuindo temperaturas médias anuais de máxima 
32,0 °C, média: 27,2 °C e mínima: 21,0 °C (IDEMA, 2008). 

Geologicamente o município de Guamaré situa-se na faixa de do-
mínio da Bacia Potiguar, Idade Cretácea, todavia, predominam na região 
sedimentos pertencentes ao Grupo Barreiras de Idade Terciária, com in-
tercalações de siltitos e argilitos, dominantemente associados a sistemas 
fluviais (IDEMA, 2008). E o município de Macau é caracterizado como 

Figura 1 – Localização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, Rio 
Grande do Norte

Fonte: Análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de De-
senvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 

2015/2016.
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Planície Flúvio-Marinha, com área plana resultante da combinação de 
processos de acumulação fluvial e marinha (IDEMA, 2008).

Segundo o IDEMA (2008) o quadro vegetacional de Guamaré é 
composto por Caatinga hiperxerófila, Manguezal, Restinga e Ecossistema 
Protegido (Manguezal e vegetação de Restinga). E no município de Ma-
cau também apresenta Caatinga hiperxerófila, Manguezal, Restinga, além 
de carnaubal e vegetação halófica. 

Caatinga: “ocupa uma área de 844.453 km2 (10% do território na-
cional) e é o único bioma exclusivamente brasileiro” (SFB, 2010, p. 43) 
estende-se por 75% do estado do RN, ocupando toda área semiárida 
Norte-rio-grandense (NUNES, 2006).  Possui vegetação do tipo savana 
estépica, com árvores baixas e arbustos, com predominância de espécies 
caducifólias e espécies de cactáceas. As florestas nessa região são: Caatin-
ga Arbórea Aberta, Floresta Ombrófila Densa e Aberta, Floresta Estacio-
nal Decidual e Semidecidual (MMA, 2007).

Manguezal: ecossistema costeiro composto por vegetais, com 
predominância de arbóreos, que ocorrem na zona de transição entre os 
ambientes terrestres e marinhos.  Característicos de regiões tropicais e 
subtropicais da terra estão sujeitos ao regime das marés (IDEMA, 2014).

Restinga: é considerada vegetação de preservação permanente, 
pelo Código Florestal, a que cobre boa parte de uma planície arenosa 
(IDEMA,2008).

Vegetação halófica ou salina: são espécies de plantas adaptadas 
a um teor que é elevado de sais no solo, especialmente por sais de sódio, 
magnésio e cálcio, esse tipo de vegetação é encontrado em áreas de solos 
solonchak ou gleissolo sálico do litoral norte do RN (NUNES, 2006).

Carnaubal: é uma vegetação natural onde temos como espécie 
predominante a palmeira, a carnaúba (IDEMA, 2008). 

No tocante a economia tanto Macau como Guamaré apresentam 
atividades de importância regional como extração de petróleo, cultura 
salineira, atividade pesqueira e carcinicultura. O turismo ainda é inci-
piente, apoiando-se necessariamente na realização de alguns eventos na 
comunidade da RDS e na pesquisa científica realizada por algumas ins-
tituições.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa foi constituída, primeiramente foi feita uma pesquisa biblio-
gráfica sobre o tema, que segundo Martins (2009, p. 86) “(...) é um le-
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vantamento de informações feito a partir de material coletado em livros, 
revistas, artigos, jornais, sites de internet e outras fontes escritas, devida-
mente publicadas”, proporcionando um embasamento ao assunto referi-
do, buscando aprofundar o conhecimento e com isso, definir conceitos 
que irão nortear o desenvolvimento do projeto. 

Juntamente com a pesquisa exploratória que segundo Gil (2006) 
permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema pesqui-
sado. Nesta pesquisa foi adotada uma abordagem mista, com a junção da 
pesquisa qualitativa e quantitativa, que a partir de Minayo (1995):

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se pre-
ocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1995, p. 21-22).

Segundo Fonseca (2002) os resultados da pesquisa quantitativa 
podem ser quantificados, devido suas amostras geralmente serem gran-
des e consideradas representativas da população, sendo os resultados 
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população 
alvo da pesquisa. 

O presente trabalho é caracterizado quanto à natureza como pes-
quisa aplicada que mediante Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) “objetiva 
gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de pro-
blemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais”.

Foram realizados também estudos de campos a partir de obser-
vação in loco identificando os locais em que o turismo já é praticado 
sejam de forma embrionária com sugestões de novas atividades de trilhas 
para ser realizadas para consolidar essa atividade na RDSEPT e também 
mostrar as trilhas que já são desenvolvidas há algum tempo. Dessa forma, 
foram delimitadas áreas que têm grande potencial turístico para práticas 
dessas atividades, e para melhor ilustrar fotografias. O estudo de campo 
constitui o modelo de investigação no campo e utilizar muito mais técni-
cas de observação do que de interrogação, o pesquisador realiza a maior 
parte do trabalho pessoalmente e os dados são coletados apenas pelo pes-
quisador, existindo o risco de subjetivismo na análise e interpretação dos 
resultados da pesquisa (GIL, 2002).

Ecoturismo em uma reserva de desenvolvimento sustentável no Nordeste, Brasil
Rodrigo Guimarães de Carvalho, Louize Nascimento e Jônnata Fernandes de Oliveira
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No que diz respeito à elaboração de mapas cartográficos para melhor 
expressar os resultados da pesquisa, foi necessário o levantamento de dados 
cartográficos para subsidiar a elaboração dos mapas como a base cartográ-
fica do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) referente ao ano 
de 2015, e realização do campo para escolher o local mais adequado para 
realização das trilhas aquáticas. Para elaboração dos mapas foi utilizado o 
Sistema de Informações Geográficas software Quantum Gis 2.14.8 “Wro-
claw” (QGIS Development Team, 2012) disponibilizado pelo Laboratório de 
Estudos Costeiros e Áreas Protegidas – LECAP/UERN.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ECOTURISMO
A RDSEPT tem um grande potencial de atrativos ecoturísticos por apre-
sentar em seu território, uma diversidade de sistemas ambientais que dão 
suporte a formação da paisagem atual. Serão descritas a seguir algumas 
das atividades que são desenvolvidas, como trilhas que possibilitam a 
contemplação da diversidade dos ambientes que compõem a reserva: tri-
lhas terrestres (dunas móveis e fixas) e trilha fluvial (Caatinga chegando 
ao mar, ilhas de mangues e uma restinga ou barra). Segundo a Organiza-
ção Mundial do Turismo – OMT (2008) os atrativos turísticos são com-
postos pelas variáveis: atrativos naturais; atrativos culturais; eventos pro-
gramados e realizações técnicas, científicas e artísticas. Atualmente, tem 
como atrativo natural algumas trilhas ecológicas. As trilhas ecológicas 
possibilitam o contato do homem com ambientes naturais, sendo uma 
alternativa de mostrar a importância dos ambientes bióticos e abióticos 
através da educação ambiental (COSTA; SILVA; MENESES, 2013).

3.1.1 Trilha Aquática 
A principal trilha realizada na unidade de conservação é a aquática, essa 
trilha já existe na RDSEPT e já é consolidada, sendo assim, realizada por 
pessoas de diferentes faixas etárias. Essa trilha é feita de barco, podendo 
ser realizada por grupos menores em um barco pequeno (1ª opção) e por 
grupos maiores por um barco grande (2ª opção). 

Na figura 3 observamos duas opções de trilhas para serem realiza-
das de barco. A 1ª opção da trilha possui uma extensão de 8,7 km de ida e 
volta, é destinada a barcos menores devido às características do percurso, 
principalmente no momento em que a embarcação atravessa a Gamboa 
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do Alagamarzinho onde a profundidade é baixa e o percurso é estreito, 
essa trilha é realizada no turno diurno. Já a 2ª opção é destinada a barcos 
maiores e possui uma extensão de 8 km de ida e volta, essa trilha é reali-
zada nos turnos diurno e noturno.

A trilha tem como participantes frequentes os alunos e professores 
da comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN.  Essa trilha é conhecida também por trilha do manguezal e inicia-
-se na comunidade de Diogo Lopes, no rio Tubarão e nas duas opções 
percorre o entorno do ecossistema de manguezal para mostrar as espé-
cies presentes de plantas de mangue, como Avicennia schaueriana Stapf 
& Leechm. ex Moldenke (Verbenaceae) (mangue preto), Laguncularia ra-
cemosa (L.) C. F. Gaertn (Combretaceae) (mangue branco) e Rhizophora 
mangle L. (Rhizophoraceae) (mangue vermelho). 

Assim, observam-se as características naturais e a diversidade de es-
pécies existente, passando por algumas ilhas da reserva, como a ilha dos 
cavalos, ilha dos ratos e a já citada Gamboa do Alagamarzinho (Figura 2). 

Ecoturismo em uma reserva de desenvolvimento sustentável no Nordeste, Brasil
Rodrigo Guimarães de Carvalho, Louize Nascimento e Jônnata Fernandes de Oliveira

Figura 2 – Trilhas de barco na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, Rio 
Grande do Norte 

Fonte: Análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 

2015/2016.
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As duas opções da trilha são finalizadas com um ambiente de praia 
deserta, onde, nesse momento, os turistas podem tomar banho ou reali-
zar pequenas trilhas, para depois retornar para a comunidade de Diogo 
Lopes. Na figura 3 ilustramos fotos da trilha de barco.

Figura 3 – Trilha de barco da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, Rio 
Grande do Norte: 

a) praia deserta

b) Manguezal que é observado no percurso da trilha
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c) barco utilizado na 1º opção de trilha

d) barco utilizado na 2º opção de trilha
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 Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento 
do turismo na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo 

comunitário e o ecoturismo, 2015/2016.

f) vista da trilha de barco noturna

e) turistas participando da trilha
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3.1.2 Trilhas Dunas de Diogo Lopes
Nessa trilha é realizada uma caminhada que proporciona ao turista uma 
interação homem-natureza para observar o encontro do ecossistema Ca-
atinga com as dunas, em períodos de inverno há formação de lagoas. 

Na trilha Dunas de Diogo Lopes tem uma parada para apreciar o 
pôr do sol, onde o turista descansa um pouco para retornar a comuni-
dade de Diogo Lopes. Essa trilha já existe na RDSEPT e também é con-
solidada. De acordo com Dias (2006) os campos dunares da RDSEPT 
localizam-se na parte sul e funcionam como local de lazer. Esses campos 
dunares têm como principal papel a proteção do lençol freático subter-
râneo. Em alguns locais é possível atingir o lençol cavando-se apenas 1m 
de profundidade. Entre a vegetação característica das dunas, destacam-se 
a Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) (Sapotaceae) (quixabeira) e 
Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore (Arecaceae) (carnaubeira).

As trilhas, como meio de interpretação ambiental, visam à trans-
missão de conhecimento, propiciam atividades que revelam os signifi-
cados e as características do ambiente por meio de usos dos elementos 
originais, por experiência direta e por meios ilustrativos, encaixando-se 
como um instrumento básico de educação ambiental e aliada ao turismo 
ocasiona a valorização e preservação ambiental, além de ser um atrativo 
turístico que gerará renda (COSTA; SILVA; MENESES, 2013). Na figura 4 
ilustramos fotos da trilha dunas de Diogo Lopes.

Figura 4 - Trilha Dunas de Diogo Lopes na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 
Tubarão, Rio Grande do Norte:

a) formação de lagoas
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b) formação de lagoas

c) pôr do sol observado da trilha
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d) encontro da caatinga com campos dunares

e) vista da trilha para a cidade
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3.1.3 Sugestão de novas atividades turísticas na unidade de conservação
Foi observado ainda que a prática de atividades como caiaque e stand up 
está surgindo de forma embrionária, com grandes chances de se obter 
êxito, devido às águas calmas e as belezas naturais que podem ser contem-
pladas em seu percurso, como ilustram as figuras 5 e 6. Já existe turistas 
praticando essa atividade na RDSEPT, o que mostra seu grande potencial.

f) vista da trilha apenas para os campos dunares
Fonte: Tiago Silva, 2006, 2014 e 2015.

Figura 5 – Turista de stand up na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 
Tubarão, Rio Grande do Norte

 Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 

2015/2016.
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Figura 6 – Práticas de caiaque e stand up na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 
Tubarão, Rio Grande do Norte

Figura 7 – Trilhas para stand up paddle e caiaque na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Estadual Ponta do Tubarão, Rio Grande do Norte

 Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 

2015/2016.

 Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 

2015/2016.

Na figura 7 encontramos três opções de trilhas para ser realizada 
por stand up paddle ou caiaque, com diferentes graus de dificuldades para 
abranger um maior público. 
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A 1ª opção sugerida possui uma extensão 6,2 km, sendo 3,1 km de ida 
e 3,1 km de volta pelo mesmo percurso. É a trilha mais longa e talvez a mais 
recompensadora, pois na maior parte do tempo o turista poderá contemplar 
as belezas naturais do estuário e finalizar a primeira etapa da trilha com um 
banho em uma praia completamente deserta. Devido a sua extensão é reco-
mendável que apenas turistas com bom porte físico realizem essa trilha.

A 2ª opção possui 5 km de extensão sendo do tipo circular, onde o 
turista poderá contemplar as belezas do ecossistema manguezal atraves-
sando a Gamboa do Alagamarzinho. Por fim, a 3ª opção, possui o mesmo 
objetivo da 2ª opção, entretanto possui uma extensão de apenas 3,1 km, 
aumentando assim o público interessado pela atividade, uma vez que a 
trilha é teoricamente mais fácil de ser realizada. As trilhas de stand up e 
caiaque devem observar a tábua de maré.

O fato de ser uma reserva de desenvolvimento sustentável é atrati-
vo para o ecoturismo, tendo em vista suas paisagens e cultura da comuni-
dade tradicional. Dessa forma observamos que na RDSEPT há prática de 
algumas trilhas ecológicas e o surgimento de novas atividades turísticas, 
como foram mostradas as práticas de caiaque e stand up. É importante 
mencionar que é notável que o turismo científico é a intenção da maioria 
dos turistas que visitam essa UC.

Dessa forma, observamos dificuldades para que essa trilha de stand 
up e caiaque sejam realizados na RDSEPT, que é a falta de equipamentos 
para serem alugados para realizar o esporte, mostrando que os turistas já 
devem possuir esses equipamentos caso desejem realizar essa atividade. 
Outra dificuldade evidenciada é a falta de profissionais capacitados na 
comunidade tradicional.

No quadro 1 temos as potencialidades e limitações para o turismo 
ecológico se consolidar na RDSEPT.

TU
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O
LÓ

G
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LIMITAÇÕES POTECIALIDADES
Falta de equipamentos para 
alugar (stand up e caiaque) Paisagem Cênica

Falta de profissionais capacitados Diversidade de Ecossistemas

Não há divulgação dos roteiros Turismo que utiliza os recursos 
de forma sustentável

Quadro  1 - Potencialidades e limitações para o turismo ecológico e Turismo de Base na RDSEPT

Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturis-

mo, 2015/2016.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão 
é notório seu potencial ecoturístico, devido à variedade de atividades que 
já são desenvolvidas e outras novas que podem ser implementadas para 
aproveitar os recursos naturais existentes de forma sustentável. 

Evidenciamos que alguns desafios para a consolidação do Ecoturis-
mo são: falta de equipamentos para alugar (stand up e caiaque); falta de 
profissionais capacitados e não há divulgação dos roteiros das trilhas. Ou-
tro desafio que existe é a falta do Plano de Manejo, o que dificulta o geren-
ciamento dos recursos naturais, de proteção e conservação dos ambientes, e 
também necessitando de políticas públicas voltadas para o desenvolvimen-
to de forma sustentável do turismo. Mostrando que é de suma importância 
à participação da comunidade e dos pesquisadores neste contexto.
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Resumo: A existência de povos indígenas contemporâneos no Estado do 
Rio Grande do Norte é uma realidade, mesmo não constando nos mapas 
oficiais. O desenvolvimento de projetos de etnoturismo pode contribuir 
para maior visibilidade e em consequência para o processo de reconhe-
cimento desses agrupamentos sociais, além ser uma fonte sustentável de 
geração de renda. No entanto, a literatura aponta limitações desse tipo 
de intervenção. Assim, o objetivo deste estudo é evidenciar as potenciali-
dades turísticas em territórios de duas comunidades indígenas do RN. É 
uma pesquisa com enfoque qualitativo, que é parte do projeto de PIBIC 
(UFERSA/CNPq) e constou de três etapas: visitas às comunidades; ob-
servações in loco e registro fotográfico; entrevistas semi-estuturadas com 
lideranças indígenas locais. Na Comunidade Mendonça do Amarelão em 
João Câmara-RN, com cerca de 1.100 pessoas, as atrações etnoturísticas 
incluem trilha ecológica em lugares como a “pedra das letras” com pin-
turas rupestres e o ensino do tupi nas escolas da comunidade; além de 
rituais como a dança do Toré. A Comunidade Caboclos do Assu em Assu-
-RN, por sua vez, tem em torno de 100 pessoas e as possibilidades em 
destaque são o açude do riacho, a vegetação nativa e, principalmente, a 
riqueza nas vidas das pessoas do lugar. Em relação ao potencial para re-
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ceber grupos, em Mendonça do Amarelão há maior capacidade de infra-
-estrutura, embora tenham experiência com grupos numerosos não têm 
com turistas. Assim, especialmente em Caboclos do Assu requer maior 
aprofundamento de estudo na perspectiva do etnoturismo sustentável, 
sendo necessários maiores esforços de organizações governamentais e 
não governamentais.

Palavras-chave: Comunidades indígenas; Mendonça do Amarelão; Ca-
boclos do Assu.

INTRODUÇÃO
É fato histórico a dizimação de povos nativos tradicionais, desde o pe-
ríodo de colonização do Brasil. Na região Nordeste, o longo período de 
perseguição e aculturação de certo modo até “descaracterizou” muitas co-
munidades indígenas. 

Embora não constem nos mapas oficiais povos indígenas no esta-
do do Rio Grande do Norte - RN, a exemplo dos mapas disponíveis pela 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI (2017) e no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE (2010), a Associação Nacional dos Povos 
Indigenistas – ANAÍ (2016) destaca a existência desses povos no RN na 
atualidade e faz acompanhamento da situação fundiária. Também o Con-
selho Indigenista Missionário – CIMI (2011) enfatiza que a demarcação 
de terras indígenas no RN é reivindicada desde 2005. 

Vale salientar ainda que pesquisas sobre as comunidades tradicio-
nais e indígenas no estado e região têm sido desenvolvidas em progra-
mas de pós-graduação de universidades públicas da região, a exemplo 
dos “Mendonça do Amarelão” (GUERRA, 2007 e CAMPOS, 2014) e dos 
“Caboclos do Assu” (OLIVEIRA, 2014), atores sociais desta pesquisa. 

No ambiente rural brasileiro, os modelos convencionais de produ-
ção não se aplicam de forma sustentável em comunidades tradicionais ou 
familiares. Isso é particularmente importante nas comunidades localiza-
das em regiões com escassez de água, como o semiárido. Com base nisso, 
a existência de povos indígenas contemporâneos no RN evidencia a pos-
sibilidade do etnoturismo como fonte sustentável de geração de renda.

Souza et al. (2011) apontam a necessidade de desenvolvimento e adap-
tação de novas tecnologias e ideias associadas à valorização local. As atividades 
não agrícolas podem ser de grande impacto positivo na geração de renda local, 
dentre as quais os autores destacam o turismo rural, ecológico e etnocultural.
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Também Boff (2012) aponta que o caminho da sustentabilidade 
deve partir do local, respeitando os ecossistemas com suas diversas for-
mas de vida, viabilizando o desenvolvimento e priorizando o ser humano 
em detrimento do capital. Ele analisa os vários aspectos da sustentabili-
dade e chama a atenção para o fato de que não é justo nem ético buscar 
meios para a subsistência delapidando a natureza, destruindo os biomas 
e poluindo e contaminando os recursos naturais essenciais ar, água e solo. 

Especificamente sobre o turismo em comunidades indígenas, Pe-
reiro (2013) menciona que a literatura internacional aponta três pers-
pectivas na realidade da América Latina: o otimista, o pessimista e o 
adaptativo. Na perspectiva otimista, é quando a comunidade indígena se 
empodera da atividade de tal forma que o gerenciamento não sofre inter-
venção predatória de terceiros e efetivamente os indígenas se beneficiam, 
inclusive financeiramente. 

A segunda perspectiva é a do descontentamento, devido aos im-
pactos negativos do turismo nas comunidades indígenas, colocando em 
cheque os reais benefícios para esses povos, de modo que as vantagens 
ficam para os países que enviam turistas e para empresas intermediá-
rias. A terceira possibilidade, que é adaptativa, se refere a uma postura 
mais crítica na avaliação dos efeitos positivos e negativos de acordo com 
o contexto local, onde requer o controle indígena no desenvolvimento 
do turismo seguindo os princípios que beneficiem as comunidades, mas 
com o direito de dizer não ao turismo e manter o controle sobre seus bens 
naturais e culturais (PEREIRO, 2013).

Na mesma direção, Meireles (2011) apresenta um estudo de caso 
sobre as unidades de paisagem na terra indígena em Itapipoca-CE, onde 
aponta um potencial turístico com risco de exploração predatória. O au-
tor alerta para a necessidade de demarcação das terras, a fim de orientar 
adequadamente as formas de uso, ocupação de solo e desenvolvimento 
de atividades não agrícolas, fornecendo suporte para preservação física e 
cultural daquele grupo étnico.

Furtunato e Silva (2011), ao estudarem a reserva do Tupé, no Esta-
do do Amazonas, também analisaram a relação entre turismo e desenvol-
vimento local. Para estes o turismo preservacionista pode ser uma fonte 
de retroalimentação da preservação da natureza e dos costumes indíge-
nas. Eles reproduzem a fala de um dos representantes da comunidade 
que afirma que “[o turismo] faz com que os povos indígenas entendam 
melhor a preservar a natureza”.

Olhar sobre o etnoturismo em territórios indígenas do Rio Grande do Norte: potencialidades
Jacqueline Cunha de Vasconcelos Martins, Alan Martins de Oliveira e Ingride Pamilly Ribeiro Araujo de Oliveira
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No caso do RN, a potencialidade etnoturística das áreas indíge-
nas ainda não está devidamente diagnosticada, além disso, a luta pelo 
reconhecimento dessas comunidades está em curso. Diante do exposto, 
o objetivo desta pesquisa é evidenciar as potencialidades turísticas em 
territórios de duas comunidades indígenas do Rio Grande do Norte.

METODOLOGIA
A presente investigação é parte do Projeto de Iniciação Científica – PIBIC 
intitulado “Geração de renda, aspectos socioambientais e etnoculturais 
das comunidades indígenas do semiárido potiguar”, desenvolvido por 
professores pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
– UFERSA, câmpus Mossoró-RN (PIBIC/UFERSA/CNPq).

A pesquisa tem enfoque qualitativo (RICHARDSON, 2017; AL-
VES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2002) e consta de três mo-
mentos, conforme descritos a seguir.

• No primeiro foram realizadas visitas às duas comunidades 
Mendonça do Amarelão e Caboclos do Assu, localizadas 
respectivamente nas cidades de João Câmara-RN, na Mi-
crorregião Agreste; e em Assu-RN, na Microrregião Oeste. 
Na Figura 1 consta o mapa do Estado, com destaque para os 

Figura 1: Cidades do RN onde estão localizadas as Comunidades Indígenas  
Caboclos do Assu e Mendoça do Amarelão

Fonte: OpenBrasil (2017); IBGE (2017)
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municípios das referidas comunidades indígenas. Esse pri-
meiro momento teve por objetivo verificar o interesse dos 
agrupamentos sociais em participar do estudo. Na oportu-
nidade foi possível conversar com as lideranças locais, co-
nhecer a infraestrutura, espaços naturais e aspectos etno-
culturais. 

• No segundo momento foram feitas observações in loco dos 
seguintes aspectos: infraestrutura, locais naturais, artesanato, 
gastronomia entre outros. Foi feito ainda registro fotográfico 
e diálogo informal com pessoas das duas comunidades. 

• No terceiro momento foram realizadas entrevistas semi-es-
truturadas com lideranças locais, sobre as potencialidades de 
desenvolvimento de atividades de turísticas nas localidades, 
como os bens naturais, aspectos sócio-culturais e históricos, 
gastronomia e infra-estrutura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em Mendonça do Amarelão, localizada na zona rural de João Câmara-RN, 
as informações foram repassadas pela liderança indígena “Neide”, Professo-
ra aposentada, senhora Maria Ivoneide Santos da Silva (SILVA, 2017), e em 
Caboclos do Assu, localizada na zona rural de Assu-RN, pelo líder indígena 
“Cacique Adriano”, senhor Antonio Adriano Lopes (LOPES, 2017).

Aspectos gerais de duas comunidades indígenas no RN
A comunidade Mendonça do Amarelão está localizada a 14 km da 
cidade de João Câmara-RN, sendo 10 km na BR 406 e 4km de estrada 
de terra. Com população estimada em 1.100 pessoas distribuídas em 
cerca de 300 famílias. A principal fonte de renda é o beneficiamento 
da castanha de caju, comercializada na cidade de João Câmara, Natal 
e região.

Também desenvolvem outros produtos como o Artesanato e co-
mercializados na Associação Comunitária e na cidade de João Câmara. 
Na cozinha comunitária da Associação, são feitos vários produtos a base 
de castanha, como bolos, cocadas e farinha de castanha, também comer-
cializados em João Câmara.

A vegetação predominante de caatinga é: jurema, marmeleiro, cac-
tos e bromélias entre outras. Os animais mais presentes são: camaleões, 
tatu, peba, preá, raposa, veado, além de vários tipos de aves.
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O Toré dança tradicional indígena, é ensinada na escola local com 
o objetivo de preservar a cultura dos antepassados. Com o mesmo objeti-
vo, é ensinado o Tupi nas escolas da comunidade.

O tupi é a língua que se perdeu, mas conseguimos inserir no currículo 
das escolas locais nas turmas do 1° ao 5°ano. O professor é de Natal 
[capital do estado] e é pago pela prefeitura [de João Câmara]. Hoje com 
menos de um ano de aulas, as crianças já cantam os cantos do Toré em 
tupi (SILVA, 2017).

A outra comunidade objeto deste estudo, Comunidade Indígena 
Caboclos do Assu, está localizada às margens da RN 233, a aproximada-
mente 15 km de distância de Assu-RN; com população estimada de 100 
pessoas dividas em cerca de 40 famílias. 

A principal atividade econômica desenvolvida na comunidade é a 
criação de ovinos e bovinos. Os homens adultos trabalham em empresas 
regionais de fruticultura (banana e manga) da região e as fontes de renda 
também incluem aposentadorias e programas de distribuição de renda 
do poder público federal (LOPES, 2017). 

Visto que a comunidade não dispõe de escola local, as crianças des-
locam-se em carro disponibilizado pela Prefeitura de Assu para as escolas 
em Assu-RN, Parau-RN e na comunidade vizinha Riacho de Carro, onde 
estudam o português oficial do Brasil.

O açude do riacho é utilizado para pesca e sedentização animal, principal-
mente das ovelhas. Também é utilizado para lazer pelos moradores e visitantes.

Dentre os artefatos antigos, alguns moradores dispõem de ferro de 
passar roupa, a carvão, pilão para pilar arroz e esteira de palha.

O artesanato desenvolvido atualmente na comunidade se limita a 
vassouras e bolsa de palha, pela moradora “Mocinha”, senhora Alzenir. To-
davia, já foram desenvolvidos outros itens , como informa Lopes (2017).

Potencialidades Turísticas: bens naturais e sócio-culturais
Na Comunidade Mendonça do Amarelão, as unidades de paisagem com 
destaque para atrações turísticas estão em uma trilha ecológica, percorrida 
em um espaço de 4km, que dá acesso aos seguintes locais (SILVA, 2017):
• Pedra das letras – com registro de escritas rupestres (Figura 2).
• Gameleira – (Figura 3).
• Tanques de pedra – lajedo com fendas formadas naturalmente, onde 

se acumulam águas das chuva e são utilizados para momentos de 
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Figura 2: Pedra da letras com pinturas rupestres na Comunidade Indígena  
Mendonça do Amarelão-RN

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Figura 3: Gameleira com cerca de 300 anos na Comunidade  
Indígena Mendonça do Amarelão-RN

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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lazer, especialmente pelas crianças locais (Figura 4).
• Pedra do sino – quando bate nela ecoa um som parecido com o de sino.

Dentre os locais antigos tem a Cacimba salgada, que “era uma ca-
cimba grande onde as mulheres da comunidade lavavam roupas; a água 
era muito salgada e hoje está seca” (SILVA, 2017), fica próxima a pedra do 
sino; e a Casa de taipa, construída há mais de 70 anos, habitada atualmente.

O destaque cultural no Amarelão é o Toré, dança que valoriza a cultura 
indígena. Hoje praticada pelos jovens e crianças da comunidade (Figura 5). 

Figura 4: Tanques de pedra na Comunidade Indígena Mendonça do Amarelão-RN
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Figura 5: Ritual do Toré na Comunidade Indígena Mendonça do Amarelão-RN
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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Como na maioria dos grupos indígenas localizados no Nordeste, o toré é 
uma importante prática ritual, capaz de balizar as diferenças internas, pro-
jetando os grupos nas situações de contato. No caso dos Potiguara, o toré 
é geralmente realizado nas comemorações do Dia do Índio (19 de abril), 
sendo pensado como um “ritual sagrado” que celebra a amizade entre 
as distintas aldeias, realçando o sentimento de grupo e de nação. É uma 
dança que está na própria percepção e representação da tradição coletiva, 
sendo, portanto, um elemento essencial para eles se pensarem enquanto 
possuidores de um passado histórico comum. (ISA, 2017).

Vale salientar ainda a Festa da Castanha, importante momento de 
socialização e comercialização dos produtos locais, realizada no mês de 
agosto, com participação de integrantes das demais comunidades indí-
genas do RN e de representantes de diferentes estados do Brasil, além de 
pessoas de outras cidades.

Em relação às principais unidades de paisagem disponíveis na co-
munidade indígena Caboclos do Assu, os destaques são: o Açude do Ria-
cho (Figura 6) e a vegetação nativa (Figura 7), sendo as mais presentes o 
pereiro e a jurema, além de mufumbo e juazeiro.

Figura 6: Açude na Comunidade indígena Caboclos do Assu-RN
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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É importante salientar que a maior riqueza do local encontra-se 
nas vidas das pessoas. A exemplo dos experientes irmãos “Zamba”, Sr. An-
tonio Luis Lopes com 76 anos; e “Bolero”, Sr. Antonio Francisco da Silva 
com 70 anos (Figura 8). Pessoas cheias de histórias de vida e conhecedo-
ras da trajetória do lugar.

Figura 7: Vegetação nativa na Comunidade indígena Caboclos do Assu-RN
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Figura 8: Atores sociais da Comunidade indígena Caboclos do Assu-RN
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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Empoderamento do processo de gestão do turismo
Em relação à capacidade para receber grupos, segundo a liderança indí-
gena do Amarelão a comunidade tem experiência em receber professores, 
estudantes e intercâmbios entre comunidades, grupo de jovens etc. “Já 
servimos até 300 almoços e três refeições ao dia para 150 pessoas, numa 
conferência realizada na comunidade por três dias”. Porém, destaca “não 
temos experiência com turistas” (SILVA, 2017). 

A gastronomia típica regional: batata doce, macaxeira, tapioca, cus-
cuz, etc. farinha de mandioca, beiju, farinha de castanha, bolo de casta-
nha, cocada de castanha, feijão branco (SILVA, 21017). 

As duas comunidades conservam artefatos antigos como fogão a lenha, 
panelas de barro, pote para armazenar água de beber e pilão entre outros.

O acesso à internet e telefonia celular é bastante limitado, sen-
do disponível apenas nas proximidades da Associação Comunitária do 
Amarelão e da residência do Cacique Adriano em Caboclos do Assu, pois 
sua residência é cedida para os encontros da Associação Comunitária de 
Caboclo, ainda sem sede própria. Conforme afirma a liderança indígena 
do Amarelão “tem acesso, mas com limitações tem que procurar alguns 
lugares que dá rede” (SILVA, 2017).

Ambas as comunidades indígenas têm estradas de fácil acesso e nas 
cidades próximas há a disponibilidade de Pousadas.

Não obstante, é necessário destacar a análise de Pereiro (2013) 
quando se refere ao limiar entre o turismo predatório e o turismo res-
ponsável, cuja gestão não sofra intervenção meramente exploratória de 
agências de turismo e sim que seja de base comunitária, onde exista res-
ponsabilidade social e preocupação com a preservação ambiental e cos-
tumes étnicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os bens naturais e sócio-culturais das Comunidades indí-
genas Mendonça do Amarelão em João Câmara-RN e Caboclos do Assu 
no município de Assu-RN, ambas apresentam potencialidades turísticas. 
Embora a literatura destaque as limitações desse tipo de intervenção nes-
sas realidades. Daí a importância fundamental da sustentabilidade socio-
ambiental e gestão de base comunitária.

Embora tenham diferentes contextos de infraestrutura, ambos os 
representantes das lideranças das comunidades afirmaram o interesse em 
desenvolver atividades voltadas para o turismo local.
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Diante do exposto, a Comunidade Mendonça do Amarelão apre-
senta condições relativamente favoráveis para o desenvolvimento do tu-
rismo como geração de renda não agrícola, tanto pelos atrativos naturais 
como pela riqueza cultural daquele povo. Em Caboclos do Assu, há po-
tencial para o turismo, mas é necessário maiores esforços de organizações 
governamentais e não governamentais, nesse sentido. 

É importante ainda o cuidado como a intervenção exógena pode 
impactar no tipo de turismo a ser desenvolvido, pois as etnias indígenas 
já sofreram bastante ao longo da história e no processo de resgate e luta 
pelo reconhecimento é preciso ter domínio sobre os rumos que se quer 
tomar, inclusive em projetos de cunho econômico.
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Resumo: O presente artigo propõe uma analise sobre o trabalho de artesanato 
tradicional na comunidade Moita Redonda, situada na cidade de Cascavel-Ce. 
O estudo atenta para a importância cultural e econômica que essa atividade 
representa, bem como chama a atenção para à dinâmica da comunidade, as 
transformações e adaptações percebidas ao longo do processo histórico. A pes-
quisa põe em destaque o processo de construção das peças e suas peculiarida-
des. Destaca-se as dificuldades enfrentadas atualmente, o papel das instituições 
que atuam na comunidade desenvolvendo políticas de reconhecimento cul-
tural e de preservação das habilidades artesã que torna Moita Redonda um 
espaço vivo de tradições que expressam a vida de gerações. Desta forma, o que 
se pretende com o presente estudo, é contribuir na construção do (re)conhe-
cimento, valorização e preservação do saber de práticas genuínas de um povo.

Palavras-chave: Artesanato, Moita Redonda, tradição. 

INTRODUÇÃO
O artigo em questão propõe um estudo sobre os elementos sociocultu-
rais presentes na comunidade de Moita Redonda, localizado na cidade de 
1 Graduada em História pela Universidade Estadual Vale do Acarau – UVA, Professora Substituta da Rede 

Estadual de Ensino do Ceará – SEDUC, Pós-Graduanda em História do Brasil com Ênfase em História do 
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análise ambiental e dos Recursos Hídricos pela  Universidade Estadual do Ceará - UECE.
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Cascavel-Ce, no litoral leste, distante 65km de capital Fortaleza. Comu-
nidade que tem como característica o trabalho com a louça de barro, tra-
balho de subsistência mantido por várias gerações, e que se destaca dos 
demais no mercado por suas louças rendadas, desenvolvida na própria 
comunidade por antigos moradores.

Compreende-se a riqueza da comunidade pela preservação da tra-
dição, cultura ensinadas de pai para filhos, por gerações, gerações que 
deixam seus traços e suas histórias em seus ofícios, que ganham ao longo 
do tempo mais espaço no mercado, encantando os que levam da própria 
comunidade sua características para o mundo.

O mercado de desing de móveis tem seus trabalhos voltados para 
valorização do rústico, tendência que se traduziu em novo sentido para 
transformação do barro em loucas, alterações sofridas como o próprio 
público alvo de aquisição, buscarmos compreender o ganho desses novos 
espaços conquistados pelo barro, em detrimento do frágil comércio local. 
Demonstrando desta forma incoerências que refletem a desvalorização 

Figura 1 –  Mapa de localização da comunidade 
 da Moita Redonda em Cascavel-CE

Fonte: Silva, 2017
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local bem como impactos de tais transformações na produção artesanal, 
na comercialização e nas condições de vida do artesão. 

O intuito desse estudo é propor uma resignificação das memórias, 
do ofício apresentado, e como tal ofício transformou ao longo do tempo 
a comunidade da Moita Redonda, buscando dessa forma a sensibilização 
para a preservação da cultura na valorização de seus saberes e fazeres, 
reconhecendo assim o artesanato como importante atividade econômica 
que contribui de forma significante para a cultura local.

SABERES TRADICIONAIS NO CEARÁ 
O Estado do Ceara se sobressai como um importante potencial turístico no 
cenário nacional e mundial, que traduz em um importante setor econômi-
co, dentre os setores beneficiados com o turismo destaca-se também a pro-
dução artesanal, que se caracterizam por produtos e saberes transmitidos 
há gerações, e dos mais variados, como artefatos provenientes de matérias 
primas oriundas de suas regiões como o barro, a palha, o cipó, etc. Traba-
lhos que deixam suas comunidades e são levados ao mundo mostrando 
um pouco de nossas vivencias. O Ceará oferece como consequência das 
atrações naturais um turismo forte, uma vasta produção artesanal, que se 
tornam umas das principais fontes de subsistência de muitas famílias.

Destacaremos como objetivo central dessa pesquisa a produção da 
loiça da comunidade de Moita Redonda da cidade de Cascavel-Ce. A ce-
râmica que por sua vez é uma das mais antigas formas de artesanato de-
senvolvido pelos indígenas, uma herança cultural que ressalta a manifes-
tação viva criativa de um povo, que junto à necessidade de sobrevivência 
e transformações ocorridas, objetos feitos para satisfazer a necessidade 
utilitária cotidiana torna-se também uma fonte de renda, resultando em 
subsistência de tantas famílias no estado do Ceara.

Como produção artesanal, na comunidade da Moita Redonda, os 
artesãos conhecem todas as etapas da construção de suas peças, bem 
como ensinado e trasmitindo os segredos de produção de pai para filho, 
desde a coleta da matéria prima, preparação e transformação como até 
mesmo o processo de captação de compradores, tendo em visto a falta 
de organização no momento da comercialização coletiva, que apresenta 
uma organização cheia de desafios, o que torna as vendas feitas pelas pró-
prias famílias de forma majoritariamente individuais.

Assim como os desafios enfrentados na comunidade Moita Redon-
da o caso não difere dos demais polos de artesanato do Ceará, que en-

A produção de cerâmicas na Moita Redonda: moldando a tradição de um povo
Juliana Gama Matias, Maria Daniele Pereira Bessa da Silva e Francisca Sousa Silva
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frenta dificuldades com os produtos e facilidades do contexto capitalista, 
em meio de produção ágil. Essa praticidade impõe um grande desafio aos 
produtos criados pelos artesãos, que se enfraquece diante dos atrativos 
dos produtos capitalistas, e assim a própria prática artesã, pois a continui-
dade dessas atividades por vezes fica comprometida, tendo em vista que 
muitos desistem do artesanato e do mercado frágil, para buscar trabalhos 
que possibilitem garantias, estabilidade que a concorrência com os pro-
dutos capitalistas inviabilizam por vezes ao artesão.

Diante de novos contextos as comunidades que no passado tinham 
o artesanato como principal fonte de renda, buscam agora novas formas 
de subsistência, e diante do enfraquecimento da produção artesanal, o 
próprio governo desenvolve ações voltadas para o trabalho de resgate e 
preservação das habilidades artesãs, não tão somente visando o viés eco-
nômico, mas também a valorização da memória do ofício que expressa à 
dinâmica viva de um povo. 

E como forma de ação constata-se a criação de projetos com ofi-
cinas, ou instituições como a Central de Artesanato do Ceará (Ceart)4, 
que realiza intervenções nas comunidades de artesãos, visando pa-
dronizar objetos e atender a um mercado consumidor e proporcionar 
apoio para fortalecer a pratica dos artesãos incluindo a atividade com 
o barro da comunidade Moita Redonda. Apesar de haver a parceria de 
algumas poucas famílias, a grande parte da comercialização é realiza-
da de forma individual e independente, restando a estes desvincula-
dos a venda no mercado local com um preço aquém do estimado por 
instituições como acima destacado.

 Decorrente da grande contribuição econômica e cultural, vem se 
fortalecendo cada vez mais as entidades artesanais e avanço de políticas 
em apoio ao artesanato por parte do estado, são realizadas como meios, 
capacitações de gestão empreendedora e tecnológica para aprimoramen-
to das práticas, realização de feiras e eventos como espaços integradores, 
de troca de informações, de exposição dos produtos e captação de merca-
do consumidor, ou seja, espaços de possibilidades no aperfeiçoamento da 
produção resultando assim um aumento na geração de renda. 

A Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social 
(STDS) desenvolve trabalhos de incentivo principalmente aos jovens, 

4 Central de Artesanato do Ceará que conta com cerca de 42 mil artesãos cadastrados. O público-alvo da 
Ceart são os grupos produtivos e entidades artesanais, além dos artesãos individuais de todo o Ceará. 
(Dados de 29/09/2015).
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que segundo registros tem abdicado os ofícios para outras práticas, tais 
projetos buscam atingir a permanência da população mais jovem na co-
munidade, por meio de introdução de novas técnicas possibilitando me-
lhor qualificação profissional, inovação nos produtos produzidos, como 
também a preservação da cultura, do talento, da tradição e a arte popular 
de cada região do nordeste. 

METODOLOGIA 
A pesquisa ocorreu pela análise da histórica, social e econômica da produ-
ção artesanal de louça de barros realizado no município de Cascavel-Ce, 
na comunidade Moita Redonda, localizada no litoral leste, distante 65km 
de Fortaleza, que se destaca pela sua tradicional prática artesanal, fonte de 
subsistência da maioria das famílias. A pesquisa desenvolveu-se a partir de 
visitas em loco, entrevista com moradores, instituições e  artesãs.

Buscamos atentar para o processo de transformação que ao longo 
dos anos vêm sofrendo a produção e a comercialização das loucas de Moita 
Redonda, principalmente, no fato de que essas louças estão deixando se ser 
tão somente objetos utilitários rústicos, característico de meios simplórios, 
para compor cenários requintados e luxuosos como peças decorativas, não 
somente no Brasil, mas em países como Itália, Portugal e outros. 

Objetivo é tratar dos pormenores que constroem as particularida-
des da comunidade Moita Redondas, e o significado das louças de barro 
na vida dos moradores, processo de produção, a comercialização das pe-
ças e os desafios do trabalho artesanal em meio à facilidade dos meios de 
produção capitalista.

 
 LOUÇAS DA MOITA REDONDA 
A dinâmica da comunidade economicamente, culturalmente e suas rela-
ções estabelecidas giram em torno da atividade com o barro, diretamente 
ou indiretamente, fazendo parte da essência da comunidade, da história 
do seu povo, estreitando a relação entre o saber-fazer e a construção da 
memória que é imprescindível para a materialização das peças, integran-
do assim, o espaço praticado. 

A comunidade da Moita Redonda tem como sua principal fonte de 
subsistência a atividade com o barro, porém, a cidade de Cascavel na qual 
se situa, apresenta como principais fontes econômicas o comércio (de-
senvolvido com grande força na feira de São Bento, onde se encontra os 
principais produtos de artesanatos produzidos na cidade, dentre outros 
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produtos), a indústria e atividade agropecuária, das quais se emprega a 
maior parte da cidade, inclusive aqueles que desistem do artesanato.

Assim como tantas outras cidades do nordeste, em Cascavel a fé 
mobiliza grande parte da cidade, com os festejos de seu padroeiro São 
Francisco, acontecendo a realização de novenas tradicionais causando 
grande movimento na cidade, período do ano em que as pessoas das 
localidades pertencentes ao município mais distante vem a sede para 
prática de seus hábitos católicos, trazendo como consequência a preser-
vação da tradição religiosa e os benefícios econômicos que a movimen-
tação religiosa proporciona.

A comunidade se situa numa região mais afastada do centro de 
Cascavel, com infraestrutura precária, sendo visível a falta de saneamento 
básico, demonstro descuido do poder público na manutenção dos ser-
viços básicos. Atualmente conta uma escola pública de ensino infantil e 
fundamental, a E.E.F. de Moita Redonda, que funciona nos turnos da ma-
nhã e tarde, atendendo ao todo 182 alunos.

Segundo o senhor José Pereira da Silva, conhecido como Deca, a 
comunidade conta com espaço de preservação cultural da prática artesã, 
o Ponto de Memória Museu Vivo do Barro da Moita Redonda, do qual 
é responsável, e que funciona a três anos, recebendo visitas de universi-
dades, escolas e órgãos como SEBRAE. Aída segundo Sr. José Pereira, o 
Museu resultou de ações do instituto Beija flor com sede em Fortaleza, 
representado por José Alberto que promoveu medidas aumentando a vi-
sibilidade e o reconhecimento dos Ateliês existentes.

Atualmente estão contabilizados 50 ateliês, que geralmente são li-
derados pelo patriarca ou a matriarca, empregando toda a família, como  
produção artesanal que é, na comunidade da Moita Redonda, os artesãos 
conhecem todas as etapas da construção de suas peças, bem como ensi-
nado a passado os segredos de produção de pai para filho, desde a coleta 
da matéria prima, preparação e transformação como o processo de cap-
tação de compradores, tendo em visto a falta de organização no momento 
da comercialização coletiva, o que diz respeito á comercialização coletiva, 
o que torna as vendas feitas pelas próprias famílias. 

Apesar de haver a parceria de algumas poucas famílias, a grande 
parte da comercialização é realizada de forma individual e independente, 
restando a estes desvinculados a venda no mercado local, que se dá de 
forma tímida, considerando que a maior parte e destinado a capital ou 
até mesmo a outros países. 
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ETAPAS DA PRODUÇÃO
O espaço para produção das peças de cerâmica normalmente são os quin-
tais, ou dentro da própria casa, os ateliês, onde também é estocada a princi-
pal matéria prima, o barro no caso, sentados ao chão modelam as peças. A 
argila é retirada sempre da beira de rios ou açudes, os que frequentemente 
são usados para extração é rio Mal Cozinhado, porém, é possível encon-
trar o comércio próprio de argila, em que o artesão solicita a quantidade 
necessária e outro se dedica somente a comercialização de argila, contudo, 
normalmente esse trabalho é realizado pelo próprio artesão, que utiliza en-
xadas, pás e picaretas. O transporte anteriormente era feito em lombos de 
burro, hoje em dia também é transportado por carros.

Após o transporte a matéria prima é exposta ao sol, no próprio quin-
tal, ou na frente da casa, para evitar a umidade, em determinados períodos 
como o inverno, se tem um cuidado a mais, é colocado em locais cobertos, 
ou se cobre com plásticos, protegendo para ser utilizado posteriormente. O 
barro é pisado, no chão do ateliê, ou numa superfície lisa e limpa, o artesão 
procura nessa fase eliminar os torrões, chegando a um barro fino para fa-
cilita na hora da moldagem, o fato de ser uma etapa mais pesada, em sua 
maioria são os jovens os responsáveis para execução da atividade.

Depois de bem amassado e umedecido, se retira a quantidade de 
argila necessária para a peça projetada, e com a ajuda dos utensílios mol-
dam as peças. As ferramentas usadas são retiradas em sua maioria do 
meio em que vivem, seguindo as práticas passadas de seus antepassados 
indígenas, em cada etapa se usa ferramentas diferentes que se adequem 
as respectivas tarefas. Pedaços de madeira em formatos de espátulas são 

Figura 2 – Rua da comunidade com barros em frete as respectivas casas (à esquerda) e Mateus Martins 
(à direita) preparando o barro.

 Fonte: Juliana Matias. Acervo pessoal. 2015. 
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usados para retirar o excesso. O sabugo de milho, usado no alisado, aju-
dando a definir as formas sinuosas. O pano molhado, para reforçar o tra-
balho de alisado das peças. A semente de mucanã, semente usada para o 
acabamento final.

Existe uma organização de atividades, a divisão se dá pela necessida-
de de esforço como visto acima na imagem, acontecendo o envolvimento 
de todos no processo de construção das peças, o trabalho de extração e pre-
paração são realizadas pelos mais jovens, os considerados aprendizes, que 
auxiliam também na produção de peças maiores. As peças consideradas 
mais detalhadas são de responsabilidade dos mais habilidosos, daqueles 
que tem mais tempo na atividade, sendo comum nesse caso os patriarcas. 
A pintura por exemplo é predominantemente feminina, existem casos de 
ateliês que contratam alguém de fora para realizar a pintura.

Dentre as técnicas, usa-se para o levantamento da peça, o torno, 
onde com as mãos umedecidas aumenta e molda a argila, em seguida se 
dá a feitura do beiço, que já esboçada no inicio da construção da peça, 
com a argila moldada é dado o acabamento interno, onde se finaliza com 
o acabamento final no beiço do utensílio produzido. Depois de seco é re-
tirado excesso e posto ao sol, e retocados as imperfeições e deixado para 
que perca a umidade, nessa etapa do processo, acontece a pintura de tóa 
vermelho, com a peça devidamente polida e ainda um pouco úmida, são 
passadas várias camadas para atingir uma cor viva. Assim são dado os 
últimos retoques coma semente de mucanã e por fim levados a queima, 
que é realizados em fornos fechados com cacos da própria cerâmica.

RESSIGNIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DAS LOUÇAS
O trabalho com a cerâmica é uma das mais antigas formas de artesanato, 
que traduz as características de um povo, que mesmo com o passar do 
tempo permanece vivo na construção cultural de nosso país. Atenden-
do as necessidades dos indígenas as primeiras peças criadas, foram os 
utensílios domésticos, feitos por mãos femininas dentre seus afazeres, o 
processo de geração das peças, permanece com suas características prin-
cipais, porém, com novos incrementos atribuindo a essas novas peças no-
vos significados.

O processo de transformação alcança também o espaço artesanal, 
resignificando o resultado dos trabalhos desenvolvidos há várias gerações. 
Na comunidade da Moita Redonda a produção artesanal inicialmente era 
voltada para criação de peças usadas como utensílios domésticos, com o 
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passar do tempo e o enfraquecimento da atividade, surgiu uma necessi-
dade de reinvenção para se manter enquanto atividade econômica, que 
por sua vez enfrenta grande concorrências das produções industriais em 
larga escala, com suas facilidades e preços menores, e ausência de políti-
cas públicas municipais de apoio aos ateliês.

Analisando o processo de enfraquecimento da produção artesanal, 
medidas governamentais tem sido posto em prática com objetivo de for-
talecer e preservar a atividade em questão, levando em consideração a 
importância cultural e econômica foi criado no estado a Secretaria Esta-
dual de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e ao Programa Na-
cional de Desenvolvimento do Artesanato, do Governo Federal, a CEART 
foi criada por uma ação da Secretaria Estadual de Ação Social, no início 
dos anos 1980 como a responsabilidade dar assistência ao trabalho de-
sempenhado pelos artesãos dos mais variados ofícios no Ceará.

Simultâneo aos desafios encontrados pelos artesãos na contem-
poraneidade, o mercado de design voltou seus interesses para criação de 
peças rústicas, nesse sentindo houve a valorização das peças artesanais, 
que deixam de compor tão só mente o espaço de utilitários para compor 
espaços de luxo e requinte, abrangendo mais mercado consumidor. Dessa 
forma constata-se o resgate das habilidades do trabalho manual, que se 
faz elemento muito forte no turismo, que dar destino às produções a vá-
rios países do mundo. 

Com o intuito de dar visibilidade às peças da Moita Redonda, as-
sociações foram criadas, organizando meios de melhorar a produção e 
fortalecer a venda dos produtos, procurando novos destinos que resultas-
sem na ampliação do trabalho artesão como resistências as dificuldades 
enfrentadas, para isso os institutos criados buscam propor à participação 
de membros das comunidades em eventos ligados a área, como forma de 
exposição dos produtos, e também aquisição de conhecimento de técni-
cas que desenvolvidas, ou seja, atualizando-os. A organização de vendas 
é também uma pauta das reuniões, pois, nem todos artesãos se atentam 
para a logística de comércio.

A comunidade conta a Associação de Artesãos de Moita Redonda 
(AAMR), é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e noventa e seis. O presidente assume o car-
go com prazo de duração indeterminado e com número ilimitados de 
sócios, tendo como primeiro presidente Francisco Muniz de Souza, vice-
-presidente José Pereira da Silva com o objetivo citado abaixo:
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Ata da assembleia de fundação e instalação eleição e aprovação do estado 
da associação comunitário dos moradores do Sítio Moita e circunvizinhos. 
Aos (25) vinte e cinco dias do mês de maio de (1996) mil novecentos e no-
venta e seis, às 14:00 horas, na sede provisória da associação comunitária 
dos moradores do Sítio Moita Redonda e circunvizinhos, reuniram-se de 
livre e espontânea vontade, os moradores daquela região com o objetivo 
de constituir uma associação, com vista a defender seus interesses e reivin-
dicar junto aos poderes públicos, a execução das medidas que lhes asse-
gurem a satisfação de suas necessidades de modo a garantir uma melhor 
condição de vida de forma generalizada.( livro de ata)

Atualmente a associação funciona com cinco grupos produtivos 
no total de doze famílias, totalizando cerca de trinta pessoas, o atual pre-
sidente se chama Francisco Otavio Alves Dantas, com reuniões sem sede 
fixa, que são realizadas na capela ou na escola, discutindo sempre ações 
de interesses dos artesãos e buscando mais garantias para que a tradição 
cultural da comunidade permaneça viva.

Outro instituto que atua na comunidade é o Instituto Beja Flor, 
nasceu de visitas à cidade, o contato com a realidade artesã instigou a 
ideia de desenvolver um trabalho de valorização da atividade realizada, 
dentre os objetivos destaca-se o aumento da visibilidade das peças em 
outras esferas, que não somente local. Em (2014) dois mil e quatro houve 
o convênio entre o Ministério da cultura e o Instituto Beijar Flor, pro-
movendo atividades ligadas as habilidades locais na própria escola como 
forma de preservar os saberes tradicionais acumulados há mais de 310 
anos. Hoje liderada por José Alberto com sede em Fortaleza.

Como uma de suas ações, há três anos o Instituto Beija Flor orga-
nizou o Museu vivo do barro ponto de memoria, localizado na própria 
comunidade, precisamente na casa de Senhor José Pereira da Silva, tor-
nando um ponto de grande visitação na comunidade, porém, lá não se 
encontra presente documentos referente a história da comunidade ou do 
próprio museu, pois segundo o responsável, documentos da criação do 
museu e outros se encontram na sede em Fortaleza, podendo o visitante 
conhecer as etapas da produção das peças, bem como conhecer as varie-
dades por eles produzidos.

Outra iniciativa foi à criação do grupo Uirapuru, grupo de música 
experimental que faz uso de instrumentos criados pelo de barro na pró-
pria comunidade, instrumentos de barro, que são tocados pelas crianças 
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e adolescentes da comunidade em vários estados do Brasil, levando um 
pouco da cultura da cidade. O grupo tem a frente o artista plástico Lu-
thier Tércio Araripe, que em 2009 em parceria com Instituto Beija-flor, 
instituto 3 arte e Flexos Artes. A realização dos encontros para ensaios 
se da na Moita Redonda, onde também se localiza a sede do grupo. Re-
centemente o grupo foi integrado à lista de vencedores da 28º edição do 
prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, organizado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pelo incentivo às prá-
ticas de preservação do patrimônio brasileiro. 

CONSIDERAÇÔES FINAIS
Após a análise da pesquisa aqui proposta, em que se pode compreender a 
vivência de uma comunidade, da qual sua principal fonte de subsistência 
é a atividade artesã, que a torna um espaço vivo de construção diária, 
que enfrenta dificuldades para se manter como principal ofício e que tem 
atendido as necessidades de adaptações para continuar presente no cená-
rio artesanal do Ceará.

Pudemos entender as demandas das transformações sociais em rela-
ção às habilidades manuais no século XXI, o cotidiano da comunidade, em 
seu funcionamento e sua rotina, as relações sociais e de trabalhos existente, 
constatando a prática tradicionalmente familiar preponderante.

Conhecemos as ações das principais instituições que promovem 
direcionamentos e que militam na organização dos artesãos no que diz 
respeito à captação de compradores, atividade envolvendo jovens no 
próprio espaço escolar da comunidade, aprimorando técnicas nas, via-
bilizando a participação de membros da comunidade em eventos ligados 

Figura 3 – Parte lateral do Museu (à esquerda) e exposição de peças  
(à direita). Fonte: Site do Instituto Beija flor e acervo pessoal. 2015.

Fonte: Juliana Matias. Acervo pessoal. 2015.
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a área, como meio também de expor as peças produzidas pelos ateliês, 
meios de uma forma geral de valorizar e preservar a tradição de uma 
comunidade com cultura única. 
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Resumo: O presente artigo tem como foco a efetivação de um estudo 
sobre a importância das trilhas ecológicas como forma de resistência das 
comunidades tradicionais praticantes do Turismo de Base Comunitária 
(TBC) no Ceará. As trilhas são definidas como caminhos existentes ou 
estabelecidos, com diferentes formas, comprimentos e larguras, que pos-
suam o objetivo de aproximar o turistas ou visitantes ao ambiente natural. 
Seu caráter ecológico é atribuído quando há uma finalidade de preserva-
ção e valorização  ambiental do meio em que se é praticada a trilha. A me-
todologia da pesquisa perpassou por um apanhado teórico de referências 
históricos, legais e teóricas, das trilhas; como é feito o seu planejamento 
até o seu papel em meio à legislação vigente. Os dados secundários foram 
levantados, junto à Rede Tucum, o Instituto Terramar e o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (2016). Como se pode constatar, cerca 
de 14 (quatorze) comunidades desenvolvem o TBC, onde foram iden-
tificadas 18 (dezoito) trilhas ecológica. Ressalta-se a Rede Tucum, que 
juntamente com o Instituto Terramar e a Associação Caiçara fortalecem 
as comunidades tradicionais do Ceará no desenvolvimento do Turismo 

1 Discente do curso de Bacharelado em Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará (IFCE) – Campus de Fortaleza, bolsista de iniciação científica PIBITI/CNPq. (perolatavares96@
gmail.com).

2 Profa. Doutora do curso de  Bacharelado em Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Ceará (IFCE) – Campus de Fortaleza, Editora-chefe da Revista Conexões IFCE – PRPI. (anna-
erika@ifce.edu.br).



256
Eixo 2

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

Comunitário. O auxílio se dá pela elaboração, construção e manutenção 
dos produtos turístico. Um deles sendo as trilhas ecológicas que recebem 
expressivo destaque, pois sua prática permite o conhecimento da comu-
nidade e do meio em que ela habita.

Palavras-chave: turismo comunitário; Rede Tucum; trilhas ecológicas; 
comunidades tradicionais.

Abstract: This article focuses on a study about the importance of ecologi-
cal trails as a form of resistance of the traditional communities practicing 
Community Based Tourism (TBC) in Ceará. The trails are defined as existing 
or established paths, with different shapes, lengths and widths, which have a 
purpose of bringing tourists or visitors closer to the natural environment. 
Its ecological character is attributed when there is a purpose of preservation 
and environmental valuation of the environment in which trail is practiced. 
A research methodology has gone through a theoretical collection of histori-
cal, legal and theoretical references of trails; How is your plan made for your 
role in the current legislation. The secondary data were collected, together 
with the Tucum Network, the Terramar Institute and the Brazilian Institu-
te of Geography and Statistics (2016). As can be seen, about 14 (fourteen) 
communities developed in TBC, where 18 (eighteen) ecological trails were 
identified. The Rede Tucum , which shares with the Terramar Institute and 
a Caiçara Association, are strengthened as traditional Ceará communities in 
the development of Community Tourism. The aid is given for the design, 
construction and maintenance of tourism products. One of them being eco-
logical trails that receive expressive prominence, because its practice allows 
the knowledge of the community and the environment in which it inhabits.

Key words: community tourism; Rede Tucum; ecological trails; traditio-
nal communities.

1 INTRODUÇÃO
Para além de uma atividade econômica, o Turismo apresenta-se como 
uma atividade permeada de representações, por significados, valores so-
ciais e resistências, a qual ao passo que proporciona desenvolvimento 
econômico, também ocasiona uma série de impactos ambientais negati-
vos para o locus que este se delineia à exemplo das comunidades tradicio-
nais (PORTUGUEZ; SEABRA; QUEIROZ, 2012)
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Se contrapondo às ações de turismo de degradação geradas por tal 
atividade, o Turismo Comunitário, também conhecido como Turismo de 
Base Comunitária (TBC),  preocupa-se em minimizar a perda dos aspec-
tos culturais nestas comunidades. O TBC trabalha com equipamentos e 
serviços turísticos desenvolvidos pela própria comunidade, como restau-
rantes em casa de família; pousadas em fazendas, sítios, aldeias indígenas 
e em áreas litorâneas; além de trilhas ecológicas como se configura o ob-
jeto da presente pesquisa. Seu objetivo é permitir que o turista tenha uma 
visão mais próxima com a realidade do local visitado sem afetar a vida 
dos habitantes. É trazer para a sociedade o que essas comunidades pos-
suem de potencial turístico e paisagístico, os quais podem com a intensa 
visitação se perderem ou serem seriamente degradados.

Nesse contexto que se materializa o objetivo geral da presente 
pesquisa, que versou sobre realizar um estudo sobre a implantação das 
trilhas ecológicas em comunidades costeiras enquanto estratégias de re-
sistência em áreas que desenvolvam o TBC.

Enquanto estratégia de resistência, às comunidades que se inserem 
no TBC buscam a conservação de suas potencialidades naturais através 
da orientação de seu uso de forma consciente, com vistas a difusão dos 
seus conhecimentos através de trilhas ecológicas que outrora se consubs-
tanciam enquanto caminhos para as atividades laborais, como plantio, 
caça, pesca, entre outros.

Entende-se por “trilha ecológica” como o caminhamento dentro da 
Área de Preservação Permanente (APP) que permitirá a interação com esse 
ecossistema, além de estimular o público a refletir sobre a importância da 
conservação ambiental. Nela o público, através de caminhamento, contem-
plará as espécies nativas que compõem a APP e entenderá qual a função des-
sas áreas para o equilíbrio da produção no cenário rural (EMBRAPA, 2012) . 

Tais caminhos, com o despontar de visitações, também passaram a 
ser utilizados pelos grupos que visitavam essas áreas, o que levou a pre-
ocupação das comunidades costeiras, sendo necessárias medidas educa-
tivas para o uso adequado desses percursos. Sendo assim, estes passaram 
a ser recompostos como possibilidades de atividades para o turismo que 
ora se delineavam nesses espaços sociais.

Ao passo que o conhecimento dos elementos naturais, geográficos, 
históricos e culturais se materializa, se difunde uma relação de aproxi-
mação dos sujeitos com o lugar onde vivem, o que gera um sentimento 
de pertencimento. Este “lugar”, conforme Milton Santos (1996), em seu 
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livro intitulado “A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo Razão e Emo-
ção”, consiste em um quadro de uma referência pragmática ao mundo, 
do qual lhe vêm solicitações e ordens objetivas de ações condicionadas, 
mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, 
através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da es-
pontaneidade e da criatividade (SANTOS,1996, p. 258).

Invariavelmente, o pertencimento proporcionará um olhar de atenção 
e cuidado sobre a área delimitada para o desenvolvimento da supracitada ati-
vidade, através da constituição de trilhas ecológicas. Assim, definiu-se como 
questões norteadoras. Sendo essas: como as trilhas ecológicas em áreas de 
TBC, contribuem para o processo de resistência de comunidades indígenas 
e tradicionais? Como no litoral cearense a Rede Tucum colabora com o pro-
cesso de implantação de tais trilhas e para o fortalecimento do TBC?

Tais questões irão possibilitar a compreensão do objetivo geral da 
pesquisa que perpassa por realizar um estudo sobre a implantação das 
trilhas ecológicas em comunidades costeiras enquanto estratégias de re-
sistência em áreas que desenvolvam o TBC. Dentre os objetivos específi-
cos versam:  levantar estudos que têm como foco trabalhos sobre trilhas 
ecológicas no Ceará; Identificar as comunidades tradicionais no Estado 
que fazem parte da Rede de Turismo Comunitário e possuem trilhas eco-
lógicas; Descrever o processo de formação de tais trilhas e como são tra-
balhadas junto aos seus visitantes; 

Vale ressaltar que uma pesquisa com tal enfoque possibilita 
analisar como tais estratégias podem fortalecer as comunidades tra-
dicionais que as desenvolvem; além de subsidiar estudos subsequentes 
sobre Turismo Comunitário. 

Nesse contexto, organizou-se o presente artigo em 2 (dois)  tópi-
cos, divididos em: A discussão das trilhas ecológicas: aspectos históricos, 
teóricos e legais e Trilhas ecológicas e comunidades tradicionais: desafios e 
resistência para a realização do turismo comunitário.

2  METODOLOGIA 
A utilização de trilhas interpretativas ou mesmo ecológicas com o objetivo 
de aproveitar os momentos de lazer do visitante para a transmissão de co-
nhecimentos ligdos à temática ambiental e histórica da localidade é funda-
mental seja do ponto de vista recreativo quanto do educativo (BARBOSA; 
ABESSA, 2010). O entendimento da contribuição de trilhas ecológicas para 
comunidades indígenas e demais comunidades tradicionais, bem como o 
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levantamento das áreas que desenvolvem o Turismo de Base Comunitária 
com propostas de trilhas e caminhos, também podendo serem considera-
das trilhas interpretativas, no Ceará foi efetivado por meio de um debate 
teórico a respeito de categorias de análise como: trilhas, ecoturismo, comu-
nidades tradicionais entre outras, à luz de autores como: Andrade; Rocha 
(1997), Embrapa (2012), Fontes; Vitorino; Salvati (2017); e Schelhas(1986). 

Tais trilhas, consistem por vezes na principal oferta de atividade 
turística, mas conforme a Rede Tucum de Turismo Comunitário (2016), 
infelizmente, estes grupos carecem de apoio para implantação, formação 
em guiamento e até mesmo divulgação desse serviço, que necessita de 
manutenção para sua execução. 

Para Schelhas(1986), as trilhas são geralmente uma das opções de 
maior aceitação por parte dos visitantes de aproveitar o local de maneira 
tranquila, o que permite maior familiaridade com o meio natural. Trilhas 
bem planejadas, construídas e devidamente mantidas protegem o ambiente 
do impacto do uso e ainda asseguram aos visitantes maior conforto e segu-
rança, além de desempenhar papel expressivo na impressão que o visitante 
terá sobre a área e a instituição mantenedora (SCHELHAS, 1986).

A identificação das comunidades locais que ofertam tal atividade 
ao turista foi realizada por meio de pesquisas em sites que divulgam o 
serviço de Turismo de Base Comunitária no Ceará, à exemplo do site 
da Rede Tucum (http://www.tucum.org/) (Figura 1), além de páginas de 

Figura 1 - Localização das Comunidades que desenvolvem TBC – Rede Tucum
Fonte: Rede Tucum (2016)
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redes sociais das próprias comunidades, as quais indicam horários de 
funcionamento das trilhas, valores e informações sobre os percursos. No 
caso de informações incompletas, foram realizados contatos com lideran-
ças das comunidades para adquirirmos informações mais detalhadas so-
bre os percursos propostas pela comunidade. A sistematização dos dados, 
subsidiou a construção de uma tabela.

Os dados secundários foram levantados, principalmente junto à 
Rede Tucum, o Instituto Terramar e o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2016).Como se pode observar na Figura 1, cerca de 14 
(quatorze) comunidades desenvolvem o TBC, onde foram identificadas 
18 (dezoito) trilhas ecológica.

Segundo o Convênio MTUR/IBAM/2010, o Turismo Comunitário
[...] considera que a cultura e os modos de vida locais são a principal moti-
vação da visita, onde há o intercâmbio cultural entre o turista e a comuni-
dade. Além disso, o turismo é uma atividade complementar as atividades 
tradicionais desenvolvidas pelas comunidades. Constitui-se como caracte-
rística fundamental a autogestão e o protagonismo das comunidades, o 
fortalecimento do associativismo e do cooperativismo e a valorização da 
cultura local. (IBAM, 2010, p.8).

A Rede Tucum compreende o turismo comunitário como estra-
tégia de garantia de território e uma oportunidade para as populações 
tradicionais possuírem o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento, 
sendo diretamente responsáveis pelo planejamento e gestão das ativida-
des, estruturas e serviços turísticos propostos. Nessa perspectiva realiza 
o turismo comunitário no Ceará, integrado à perspectiva de fortalecer a 
relação entre sociedade, cultura e natureza, com justiça ambiental (REDE 
TUCUM, 2010).

Para constituição do processo de pesquisa, inicialmente tem se re-
alizou um levantamento de referências sobre o TBC, trilhas ecológicas, 
meio ambiente e comunidades tradicionais. Tais conceitos respaldam a 
primeira fase da pesquisa e se apresentam como fundantes na constitui-
ção do presente artigo.

3. TRILHAS ECOLÓGICAS: ASPECTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E LEGAIS
3.1. Considerações Históricas: Trilhas Ecológicas no Tempo e no Espaço 
Provavelmente as mais antigas trilhas surgiram como conseqüência dire-
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ta dos movimentos migratórios dos grandes mamíferos, principalmente 
herbívoros, fugindo do inverno rigoroso. O ser humano começou a uti-
lizar e/ou estabelecer trilhas para vários fins, desde a simples procura de 
alimento (trilhas para caça) e água, até peregrinações religiosas, viagens 
comerciais e ações militares.

A principal função das trilhas sempre foi suprir a necessidade de 
deslocamento. No entanto, pode-se verificar que ao longo dos anos hou-
ve uma alteração de valores em relação às trilhas. De simples meio de 
deslocamento, elas surgem como novo meio de contato com a natureza. 
A caminhada incorpora um novo significado, passa a ter um sentido em 
si própria e recebe um grande número de adeptos.

No Brasil, as primeiras publicações a respeito de trilhas tratam 
dos caminhos de penetração na Serra do Mar no período da coloni-
zação. Em épocas pré- cabralinas o caminho mais importante foi o de 
Peabiru (ape + abiru = caminho batido), que teria sido um conjunto de 
trilhas vicinais, supostamente desde acosta de São Vicente até o Para-
guai; ou uma longa estrada, tronco de um primitivo sistema de viação 
geral que, segundo Pinto (1903) permitia o contato das tribos da nação 
Guarani, da bacia do Paraguai, com tribos do Sul do Brasil, entre elas 
as que habitavam os campos de Piratininga. O Peabiru, o qual os jesuí-
tas teriam denominado Caminho de São Tomé, constituiria o mais im-
portante caminho pré-colombiano, excetuando-se o eixo viário incaico 
(PETRONE, 1965). 

3.2. Aspectos Teóricos-conceituais sobre Trilhas Ecológicas
Trilha é um termo que provém do latim semita. Seu significado mais co-
mum está ligado das ruas estreitas, levando à aldeia e destinados à circu-
lação de pedestres e pequenos animais. (ENCICLOPÉDIA CULTURA-
MA, 2015). Trilha: via estreita, usualmente não-pavimentada e intransi-
tável para veículos de passeio. (ABNT NBR15.505-2). Trilhas são cami-
nhos existentes ou estabelecidos, com diferentes formas, comprimentos 
e larguras, que possuam o objetivo de aproximar o turistas ou visitantes 
ao ambiente natural, ou efetivar uma orientação, conduzindo-os a um 
atrativo específico, possibilitando seu entretenimento ou educação atra-
vés de sinalizações ou recursos interpretativos (FONTES; VITORINO; 
SALVATI, 2015)

Como apresenta o Quadro 1, à luz de autores como Fontes; Vi-
torino; Salvati (2015), são estabelecidos diversos tipos de trilhas, que 
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Categoria Definição

Trilhas guiadas
É caracterizada pelo estabelecimento de um canal 

de comunicação e uma relação afetiva entre o 
intérprete e os visitantes.

Trilhas auto  
guiadas

Têm como principal função facilitar a caminhada 
e permitir o contato dos visitantes com o meio 

ambiente sem a presença do guia.

podem ser classificadas quanto a função (guiada, autoguiada, vigilância, 
recreativa, educativa, interpretativa e de travessia), quanto à forma (cir-
cular, oito, linear e atalho), quanto ao grau de dificuldade (caminhada 
leve, moderada e pesada) e quanto à declividade do relevo (ascendentes, 
descendentes ou irregulares.

No presente artigo, delineia-se uma diferenciação entre as trilhas 
constituídas para fins turísticos e àquelas que se materializaram durante 
um processo natural de percurso para acesso de comunidades locais com 
vistas à efetivação de labuta diária, como pesca, caça ou outras atividades 
ligadas ao trabalho e, mesmo, à socialização. E existem trilhas que foram 
pensadas com a destinação de lazer ligadas à proposta de Ecoturismo. 

Vale ressaltar que uma contribuição significativa para os adeptos 
globais do ecoturismo foi a possibilidade de oferecer benefícios para 
comunidades remotas desde os centros comerciais, benefícios que não 
envolvem ampla destruição social ou ambiental (TAYLOR et. al., 2003 
apud WEARING; NEIL, 2014). 

Para Wearing; Neil (2014), por vezes, no passado, as ínfimas opor-
tunidades para diversas comunidades distantes dos centros urbanos, es-
pecialmente aquelas em localizadas em países em via de desenvolvimen-
to, acabavam sendo proporcionadas apenas pelas indústrias extrativistas 
- mineração, exploração florestal, pecuária, pesca, associadas à derrubada 
e queimada para criação de pastos -, os quais levaram a impactos ne-
gativos significativos sobre comunidades tradicionais, o que provocaram 
danos ambientais inaceitáveis e irreversíveis.

No caso da maior parte das trilhas implantadas nas Comunidades 
ao TBC, ligadas à Rede Tucum, estas já existiam como caminhos ligados 

Quadro 1 - Classificação das trilhas:

Fonte: Adaptado de Fontes; Vitorino; Salvati (2015) 
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ao cotidiano destes grupos sociais, e foram recompostas como uma al-
ternativa socioambiental para oferta de serviços para o turista que vá co-
nhecer tais área. Essas trilhas, apresentam uma proposta de promoção ao 
entendimento, à apreciação e a conservação da flora, da fauna, geomor-
fologia e ecossistemas de um locus, o que possibilita um olhar do turista 
sobre os potenciais naturais de tais espaços e a compreensão da relação 
entre social e ambiental.

Conforme o documento da WWF (2003), intitulado “Manual de Eco-
turismo de Base Comunitária: ferramentas para um planejamento responsá-
vel”, a Trilha Ecológica consiste no caminhamento dentro da área de preser-
vação permanente (APP) que possibilitará a interação com esse ecossistema, 
bem como estimular o público a refletir sobre a importância da conservação 
ambiental. Nela o público, através de caminhamento, contemplará as espécies 
nativas que compõem a APP e entenderá qual a função dessas áreas para o 
equilíbrio da produção no cenário rural (EMBRAPA, 2017).

O ato de caminhar é tão antigo quanto o próprio Homem e as tri-
lhas, usadas originalmente apenas como meio de deslocamento, aos pou-
cos foram incorporadas às atividades de lazer e turismo, estando hoje 
intimamente associadas ao ecoturismo (Instituto Florestal, 2008).

Se por um lado as trilhas representam uma interferência do ho-
mem na natureza, por outro restringe esta interferência ao único e deli-
mitado itinerário, preservando a área adjacente (ANDRADE, 2003). To-
davia, apesar de ser de grande importância dentro das áreas protegidas, 
raramente recebem a atenção que necessitam e, apesar de seu valor signi-
ficativo para a conservação dos recursos naturais, poucas são as regiões 
turísticas que possuem sistema de trilhas, ou simplesmente trilhas para o 
desenvolvimento do ecoturismo (ANDRADE; ROCHA, 1997).

Em meio aos diversos atrativos turísticos que essas comunidade desen-
volvem, as trilhas ecológicas permitem a maior exposição de todo o contexto 
geográfico, cultural, paisagístico e histórico pertencente daquela região que elas 
habitam. Os diversos aspectos identificam e atribuem características à comu-
nidade, destacando-as em meio a todas as comunidades que praticam o TBC. 

Busca-se como estratégia de resistência a conservação das poten-
cialidades turísticas naturais por meio da orientação da Rede Tucum para 
o uso consciente que contribui na diminuição do impacto gerado nessas 
comunidade na perspectiva ambiental, como também na social. 

Na criação das trilhas, leva-se em conta no seu planejamento algumas 
as seguintes etapas, conforme a WWF (2003) e Teixeira; Michelin (2017): 
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3.2.1 Anatomia da Trilha
Denomina-se “corredor de trilha” toda a área que envolve a trilha. Em meio 
algumas unidades de conservação, às vezes tudo é considerado como zona 
de uso extensivo. Dimensionar a área utilizada torna-se um desafio, pois é 
necessário aprofundar os estudos referente a modo adequado, principal-
mente no que diz respeito a largura e suas zonas laterais. O centro da trilha 
é nomeado de “superfície de pisoteio” ou de “rodagem”, no caso de trilhas 
para cadeirantes. Sua largura pode ser aproximadamente 1,20 m, caso seja 
determinado um sentido para o deslocamento. A porção contígua à super-
fície de pisoteio é a área marginal que deve ter aproximadamente 80 cm de 
cada lado, para a qual se sugere apenas roçada uma vez por ano, quinze dias 
antes do período de chuvas (TEIXEIRA; MICHELIN, 2017).

3.2.2. Levantamento e Mapeamento
• Levantamento de trilhas
Após definir a trecho que será traçado, deve-se fazer o levantamen-

to da trilhas. Se trata de medir as diversas variáveis de toda a trilha. Após 
serem alcançados os resultados, é possível efetivar a alteração necessária 
na trilha, de acordo com a WWF (2003).

Para isso, duas pessoas são necessárias para fazer esse levantamen-
to. Uma pessoa (A)  deve posicionar-se no início da trilha, enquanto a 
outra (B) inicia a caminhada até que (WWF, 2003): 

• Em algum trecho da trilha, A não consiga ver B. Em locais des-
campados,  Em locais descampados, é necessário que A imagine um am-
biente de mata, e pense se nestas circunstâncias ainda poderia ver B ;

• Em algum trecho com acentuação de declividade (inclinação) na 
trilha, tanto ascendente (termina uma descida e começa uma subida) ou 
quanto descendente (termina uma subida e começa uma descida) e;

• Esse processo é seguido até que toda a trilha tenha sido percor-
rida e suas medidas levantadas. O levantamento envolve a medição de 
variáveis em cada trecho da trilha; além de anotações gerais (TEIXEIRA; 
MICHELIN, 2017).

3.2.3. Metragem
Refere-se a distância entre dois pontos. Pode ser feito por fita métrica roda 
métrica, trena ou até estimativa no mapa. A medida exata do percurso não é 
necessário. A metragem serve apenas para ter-se uma noção de espaço e des-
locamento. Pode ser eletrônica ou mecânica (TEIXEIRA; MICHELIN, 2017).
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Ter conhecimento dos percurso da trilha não é a única finalidade 
da metragem. Com ela, obtêm-se também a identificação e marcação de 
trechos de trilha com características específicas, localização de necessida-
des de sinalização, de trabalhos de manutenção e marcação de pontos de 
parada para interpretação ambiental.  (WWF, 2003)

3.2.4. Direção 
A bússola e o GPS auxiliam na direção do trecho. Torna-se importante tam-
bém para a plotagem da trilha, ou seja, para fazer o traçado da trilha em 
escala, geralmente necessário para uso em mapas, placas, etc (WWF, 2003).

3.2.5. Declividade
O clinômetro é um aparelho específico que permite medir a declividade 
(inclinação) de cada trecho da trilha. Os resultados da declividade medi-
dos pelo clinômetro, determina a vulnerabilidade a erosão, grau de difi-
culdade da trilha e se há necessidade de correções na trilha. 

Caso seja detectado trecho com extrema declividade (cerca de 
20%, deve-se buscar alterar o trecho ou  adequá-la com soluções técnicas 
construtivas  após um estudo aprofundado  (WWF, 2003).

 
3.2.6. Observações Gerais
Nesta etapa, analisa-se as condições que aglomeram e fazem parte das trilhas, 
como o estudo sobre as condições do solo, trechos e pontos de grande inte-
resse ambiental. Também obtém-se as necessidades de trabalhos de manu-
tenção e outras informações que possam assessorar o diagnóstico da trilha.

A marcação de avisos e placas, processo conhecido como estaque-
amento, deve ser feito a cada 100 metro e quando houver variações de 
declividade na trilhas. Esse processo facilita no planejamento, na manu-
tenção e na execução das trilhas, além de facilitar também as etapas pos-
teriores do trabalho, como o planejamento de intervenções corretivas de 
engenharia, postura da sinalização, montagem do sistema de monitora-
mento de impactos de visitação.

No início da criação das trilhas interpretativas (curta distância), 
utiliza-se estaqueamento com materiais de rápido desgaste. Estes devem 
ser trocados por estaqueamento de madeira a cada 100m . Nos casos de 
trilhas interpretativas (de curta distância), o estaqueamento inicial, caso 
feito com material não resistente ao tempo e às condições locais de uso 
(por exemplo, passagem de veículos, animais domésticos, vandalismo, 
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etc.) deve ser substituído por permanente a cada 100 m, para facilitar o 
trabalho de manutenção das trilhas. Geralmente é suficiente utilizar esta-
cas grossas de madeira (5 cm de diâmetro), colocadas com boa profundi-
dade no solo (com a base enterrada a aproximadamente 15 cm), com os 
números pintados com tinta óleo e envernizados (WWF, 2003).

3.3. As Trilhas Ecológicas por dentro das Leis Ambientais 
Como indicado anteriormente, a sociedade utilizou-se sempre de cami-
nhos para alcançar lugares, como indica. Trilhas percorridas sempre ti-
veram uma função bem de nida: a de servir de conexão, um meio de se 
chegar a uma localidade ou descoberta de outras. Porém, as trilhas, nas 
ultimas décadas, tem adquirido outro signi cado. O que antes servia ape-
nas para o deslocamento, atualmente, tem servido como ferramenta de 
contemplação, preservação da natureza e pesquisa. 

As trilhas podem representar uma ferramenta útil para o manejo 
de áreas protegidas, uma vez que concentram os usos mais intensos em 
uma reduzida área da Unidade de Conservação (UC), possibilitando a di-
muição da presença humana e do pisoteio por parte de visitantes em áre-
as mais sensíveis ou ecologicamente importantes (MAGRO, 1999). Nesse 
contexto, a própria trilha percorrida dentro da Unidade de Conservação 
torna-se um local de informação, através de placas, sinais e instruções, 
além da própria experiência pessoal de contato com o meio; portanto, 
aproveita-se o percurso para realização da educação ambiental. 

Vale ressaltar que uma parte significativa das trilhas ecológicas em 
comunidades locais que desenvolvem o TBC se delineiam em UCs, as 
quais apresentam a preservação da natureza como o seu principal objeti-
vo. Dentre as Unidades de Conservação (UCs) que permitem a visitação, 
constam: a) Parque Nacional; b) Monumento Natural; c) Refúgio de Vida 
Silvestre; d) Área de Proteção Ambiental; e) Floresta Nacional; f) Reserva 
Extrativista; g) Reserva de Fauna; h) Reserva de Desenvolvimento Sus-
tentável e; i) Reserva Particular do Patrimônio Natural. Apesar disso, em 
muitas delas, como afirma Brasil (2000), a visitação pode ou não ser esta-
belecida pelo Plano de Manejo. 

Para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
Lei 9.985/2000, dentre os objetivos das UCs constam também, “favorecer 
condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 
em contato com a natureza e o turismo ecológico” (BRASIL, 2000, Cap. 2, 
Art. 4, parágrafo XII). 
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4 TRILHAS ECOLÓGICAS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS: DESAFIOS E 
RESISTÊNCIAS PARA A EFETIVAÇÃO DO TURISMO COMUNITÁRIO

4.1 Comunidades Tradicionais e Turismo Comunitário de Base Local no Ceará
Nas últimas décadas, a Zona Costeira cearense apresentou um processo 
de valorização, o que fez surgir pontos de conflitos no uso do espaço. 
O turismo inseriu-se como um fator que intensificou o uso dos espaços 
da zona costeira, levando mesmo a um processo de reprodução social, 
criando novas relações sociedade-espaço. Essas práticas concentraram-
-se, inicialmente, na faixa litorânea, transformando a natureza e as cul-
turas locais em bens de consumo (BORGES, 2011), o que levou a im-
pactos negativos, principalmente, em áreas onde comunidades locais 
vivem à séculos. 

Assim, em 2006, foi articulada por oito comunidades, um povoado 
litorâneo e três núcleos de apoio à Rede Cearense de Turismo Comunitário 
(Rede Tucum). Reconhecer o movimento de organização das associações 
e grupos comunitários é preponderante para a manutenção das atividades 
tradicionais relacionadas ao turismo comunitário (BORGES, 2011). 

Hoje, a Rede Tucum atende cerca de 12 comunidades sendo elas o 
Assentamento Coqueirinho (Fortim), o Assentamento Maceió (Itapipo-
ca), a Comunidade do Batoque (Aquiraz), Curral Velho (Acaraú), Cae-
tanos de Cima (Amontada), Jenipapo-Kanindé (Aquiraz), Ponta Grossa 
(Icapuí), Tremembé (Icapuí), Tapeba (Caucaia), Prainha do Canto Verde 
(Beberibe),Tatajuba (Camocim) e Vila da Volta (Aracati). Além disso, 
conta com um povoado litorâneo, o de Flecheiras - Trairi e dois pontos 
de apoio em Fortaleza (Alojamento Frei Humberto – MST e Associação 
Mulheres em Movimento – Conjunto Palmeiras). 

Na assessoria institucional participam duas organizações: o Insti-
tuto Terramar (com sede em Fortaleza, atual secretaria executiva), que 
apoia as comunidades localizadas no litoral oeste; e a Associação Caiçara 
de Promoção Humana (com sede em Icapuí), com ações relacionadas di-
retamente às comunidades do litoral leste e que através da sua parceria 
com a Organização Não Governamental (ONG) italiana Tremembé On-
lus que também coordena atividades relacionadas ao fortalecimento da 
atividade turística comunitária (BORGES, 2011). 

O turismo convencional apresenta-se como atividade contraditória ao 
TBC. No entanto, como na segunda indicação (TBC), dependendo da forma 
como é pensado pode ser aproveitado pela comunidade para a preservação 
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do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida, mas também pode as-
sumir um caráter segregador que faz com que a natureza e a comunidade 
sejam vistas apenas como lucro, e não como valores de uso e tradição que 
assumem na construção do contexto histórico local (BORGES, 2011). 

No turismo comunitário não há megaempreendimentos. Pelo contrá-
rio, a simplicidade faz parte do cotidiano dos moradores, refletindo no tipo 
de turismo que é oferecido, criando oportunidade de emprego e renda. Di-
recionam-se ao turismo de natureza e ao cultural, ressaltando a importância 
do planejamento integrado e participativo, a valorização das culturas locais, 
alertando para o uso responsável dos recursos naturais, a proteção à biodi-
versidade e apoiando o desenvolvimento de projetos econômicos em âmbito 
local. Tudo isso voltado à prática, e não apenas ao discurso (BORGES, 2011).

As comunidades sabem que o turismo consciente pode contribuir 
para a divulgação das lutas e vivências cotidianas, além de ser uma ati-
vidade que proporciona a possibilidade de diálogo com o poder público 
na busca por infraestrutura básica e apoio para captação de recursos para 
projetos que promovam o bem-estar local. Por isso iniciaram um proces-
so de pensar essa atividade de forma que trouxesse benefícios coletivos, 
especialmente na tentativa de articular estratégias de formação política e 
de geração de renda para seus moradores (BORGES, 2011). 

Em cada comunidade se empreendem manifestações culturais 
próprias, como as danças (em especial o coco, que de formas diferentes 
se manifesta em diversas comunidades) e cirandas, que trazem nas suas 
letras a relação com a natureza e os  costumes de cada comunidade. A ela-
boração de pratos típicos na culinária com a utilização de frutos do mar, 
ou mesmo a base da culinária sertaneja, apresentam um traço caracterís-
tico. A realização das regatas, que na maioria das vezes está ligada ao san-
to padroeiro, denotando a importância da religiosidade na contribuição 
às manifestações características a cada comunidade, conta também com a 
presença de comunidades de maioria evangélica onde essa manifestação 
não é realizada. (BORGES, 2011). 

São esses regionalidades e as manifestações culturais que tornam a 
comunidade em destaque para os turistas, pois estes desejam entrar em 
contato com a vida real que as comunidades enfrentam. A experiência de 
estar no ciclo diário da população agrega conhecimento de vida em quem 
os visita, por essa razão, conhecer os caminhos que possibilitam acesso ao 
mar, ao mangue, às praias, às áreas de extração, fazem com que se desen-
volva o interesse dos turistas por esse ambiente local.
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O trajeto percorre quase toda 
a comunidade e passa por 

uma diversidade de paisagens, 
dentre elas a praia, as dunas 

móveis e fixas, as lagoas, 
as moradias, os espaços de 

agricultura, os coqueirais e o 
sítio arqueológico local.
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Trilha com alto grau de 
dificuldade devido à inclinação 
íngreme do Morro do Urubu, 
que chega aos 98 metros. O 

percurso acontece sobre a areia 
da grande duna e da vegetação 

nativa. No topo, é possível 
observar o mar e toda a beleza 

da natureza preservada pelo 
povo Jenipapo-Kanindé.
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Percorre todo o caminho da 
trilha pelo Morro do Urubu 
e pelo Morro da Encantada, 

terminando com um 
refrescante banho na mítica 

Lagoa da Encantada.
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Trilha pelo percurso cotidiano 
das pessoas da comunidade 
Jenipapo-Kanindé. Ela passa 
dunas e mangues, chegando 
à praia nativa que, além do 

belíssimo mar, possui lagoas 
preservadas.
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Trilha de reconhecimento 
dos espaços coletivos da 

comunidade, como a Casa de 
Farinha, a Escola Indígena, as 

mangueiras de Téo Odorico e a 
casa da Cacique Pequena.
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A comunidade tem diversos 
espaços a serem percorridos 
pela trilha, como a vila, o Rio 
do Marisco, a Lagoa da Odete, 

o manguezal, a vazante e os 
plantios da agricultura familiar.
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Saindo da Prainha do Canto 
Verde, a trilha passa pelos 

coqueirais, dunas, vegetação 
de murici e hortas familiares, 

chegando até lagoa para 
tomar banho de água doce. 

Acompanhado por condutores 
de trilha da comunidade.
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Tem cerca de 1km de extensão 
proporcionando uma paisagem 

singular do litoral leste do 
Ceará. No final da trilha há 

uma descida da duna que dá 
acesso à praia e é possível beber 
água da fonte de água doce da 

falésias.
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Trilha feita principalmente por 
pescadores e algumas pelas 
correntes marinhas. Possui 
um percurso diferente dos 
demais locais, pois há uma 
dependência das marés e o 

solo é de pouca compactação. 
É possível ver de perto diversas 

aves, peixes, crustáceos e 
moluscos. Essa trilha foi 

construída pela comunidade 
com o propósito de ser mais 
um serviço ofertado para o 

turista.
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O trajeto adentra a 
comunidade, passando por 
sua área de plantio, a escola 

de educação contextualizada 
e o açude. O ponto final é a 

ARACÊ OCA, que guarda uma 
mostra de artesanato indígena e 
onde é possível assistir ao ritual 

do Toré.
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Trajeto pela casa de dona 
Isabel, com parada para café 
na Padaria Pão na Aldeia. O 

trajeto inclui também a Lagoa 
da Jandaiguaba e a Oca da 

comunidade.
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Na comunidade da Ponte, a 
Trilha da Pedra Encantada 

passa por dentro do mangue, 
conhecendo as histórias e 
encantos do povo Tapeba. 

No final do trajeto, é possível 
passar, ainda, pelo Centro de 
Produção Cultural Tapeba e 

pelo Memorial Cacique Perna 
de Pau.
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O Terreiro Sagrado, espaço 
que guarda a memória 
do surgimento do povo 

Tapeba, está localizado na 
comunidade Lagoa dos Tapeba. 

É possível conhecer as ocas 
das comunidades, onde são 

realizadas as festas importantes 
da etnia, como a Feira Cultural 
Tapeba, a Festa da Carnaúba e 

os Jogos Indígenas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As diversas atividades cotidianas das comunidades tradicionais são, pelo 
turismo comunitário, reconhecidas como atrativos turísticos. Além des-
ses atrativos, algumas comunidades desenvolvem atividades práticas 
como as trilhas ecológicas. O que não se percebe é que essas trilhas pos-
suem impacto maior do que o esperado.

As trilhas, inicialmente, eram caminhos que levavam os habitante à 
fontes de recursos para sua sobrevivência. Mais tarde, com um estudo inten-
so da localidade, a população adere conhecimento científico do que arrodeia 
aquelas trilhas, como a geografia, a fauna, a flor, a hidrografia do lugar.

Com esse conhecimento, inicia-se uma defesa ambiental com as-
pectos educativos para aquela comunidade tradicional utiliza-se das tri-
lhas conscientemente, minimizando os impactos causados pelo homem 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017
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naqueles caminhos. Essa defesa atribuída à comunidade coloca-a em 
destaque como defensora de causas ambientais.  Com isso, finalmente é 
atribuído  junto da palavra “trilha”o termo “ecológico”.

A intensa luta pela proteção dos espaço em que habitam possui um 
uma força maior com a implantação de trilhas ecológicas. O que se tem es-
tudado sobre a comunidade e a sua região é exemplificado por meio das prá-
ticas de trilhas ecológicas. O visitante tem a prova do que aquele povoado 
detém e passam a valorizá-lo por sua defesa ambiental e pela sua resistência.

A Rede Tucum, juntamente com o Instituto Terramar e a Associa-
ção Caiçara de Promoção Humana, enquadra-se no apoio ao desenvol-
vimento das comunidades tradicionais no meio do turismo comunitário. 
Seu auxílio vem desde de como implantar empresas familiares até na ma-
nutenção dos atrativos turísticos.

Em diversos aspectos, a Rede Tucum preocupa-se que a comuni-
dade desenvolva o turismo comunitário sem que sofra grandes impactos 
negativos que o turismo em si carregam. No que se refere à impactos 
ambientais, as trilhas ecológicas possuem grande responsabilidade. Isso 
deve-se graças ao grande alcance informativo que elas podem repassar 
por si próprias e pelo acesso que ela dão à áreas naturais. 

A Rede Tucum entra como orientadora para que as trilhas ecológi-
cas se desenvolvam causando o menor impacto ambiental possível. Essa 
orientação é feita através de análises e estudos sobre a região, além da 
oferta cursos, oficinas e questionários para a comunidade. 
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Turismo em terras indígenas: o olhar do 
 povo da aldeia Zutiwa/Arame-MA/Brasil

Andréa Lima Barros1

Resumo: O turismo em áreas indígenas vem se consolidando no Brasil 
em diferentes iniciativas como vetor de desenvolvimento e reafirmação 
das etnicidades dos povos das aldeias. O artigo apresenta o resultado 
da oficina realizada na aldeia Zutiwa/Arame-MA e buscou detectar a 
percepção dos povos indígenas sobre suas potencialidades para o tu-
rismo. A coleta de dados se deu por meio de grupo focal, mapa mental 
e posterior coleta das imagens, via captação fotográfica dos fazeres e 
saberes indígenas que poderiam se projetar como atributo turístico. O 
resultado é uma coletânea de atributos que foi projetado a partir do 
sentimento de identidade dos índios e aponta cultura e espaço como 
principal destaque a ser turistificado.

Palavras-chave: Cultura. Desenvolvimento. Identidade. Memória. Visitação.

Abstract: Tourism in indigenous areas has been consolidating in Brazil 
in different initiatives as a vector for the development and reaffirmation 
of the ethnicities of the villages. The article presents the results of the 
workshop held in the village Zutiwa / Arame-MA and sought to detect 
the perception of indigenous peoples about their potential for tourism. 
Data collection was done through a focus group, mental map and subse-
quent collection of images, via photographic capture of the indigenous 
practices and knowledge that could be projected as a tourist attribute. 

1 Doutoranda em Planejamento do Turismo e Hotelaria pela UNIVALI/SC; Docente do Instituto Federal 
do Maranhão – IFMA/Campus Buriticupu. E.mail: andrea.barros@ifma.edu.br.
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The result is a collection of attributes that was designed from the sense 
of identity of the Indians and points to culture and space as the main 
highlight to be touristified.

Key words: Culture. Development. Identity. Memory. Visitation.

1 INTRODUÇÃO
Em 2003, a Organização Mundial do Turismo (OMT) considerou que 
um planejamento adequado da exploração do setor turístico contribui 
para o desenvolvimento econômico, sociocultural e ambiental das regi-
ões consideradas como destino turístico (UNWTO, 2017). O planeja-
mento turístico deve se propor a maximizar os benefícios e minimizar 
os custos e os impactos na natureza e oportunizar a participação dos 
residentes nesse processo.

A proposta de pesquisa nasceu quando da experiência com disci-
plinas ministradas nas proximidades das aldeias indígenas pelo Progra-
ma Nacional de Educação da Reforma Agrária- PRONERA, bem como 
pela ocasião da pesquisa de mestrado na área de turismo e percebeu-se 
quão necessário se faz fomentar um debate sobre inúmeras questões en-
tre as quais as possibilidades de inclusão das populações residentes na 
atividade turística, especificamente as comunidades tradicionais quilom-
bolas, ribeirinhas e indígenas. Preocupações no tocante à manutenção 
das culturas locais, a preocupação com o meio ambiente, o destino do 
lixo e também na geração de ocupação e renda dessas comunidades, mas, 
sobretudo a perspectiva de refletir sobre o papel da própria comunidade 
no levantamento de suas potencialidades são lacunas a serem investiga-
das dentro da temática. O diagnóstico servirá de subsídio para futuras 
intervenções na comunidade.

De acordo com Santos & Antonini (2004) o turismo é um impor-
tante fenômeno que propicia contato entre diferentes culturas e experiên-
cias o que pode assegurar às futuras gerações, a participar desse cenário 
identitário. Para Polak (1989) é pela memória que se constitui o senti-
mento de identidade de um povo. E foi a partir da memória que os índios 
fizeram o levantamento de seus sentimentos de pertencimento e desta-
caram o que gostaria de dar a conhecer aos visitantes de suas vivências. 
Portanto a memória, deve ser entendida como um processo dinâmico 
da própria rememorização, o que estará ligado à questão de identidade 
(SANTOS, 2004, 59).  Segundo o mesmo autor a memória e a identidade 
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estão interligadas e dessa ligação poderão se abrir produções para a his-
tória e a cultura de um povo (SANTOS, 2004, 59).

Como objetivo geral buscou-se levantar as potencialidades turís-
ticas da aldeia Zutiwa a partir do olhar dos seus moradores e para esse 
intuito detalhou-se como objetivos específicos: selecionar um grupo de 
moradores para uma oficina sobre turismo em terras indígenas; trabalhar 
o levantamento com grupo focal para levantar os olhares dos participan-
tes sobre o produto turístico da aldeia e registrar via fotografias o levan-
tamento realizado pela técnica do mapa mental.

Neste trabalho, usou-se como técnica de pesquisa o grupo focal e 
aplicado a construção do mapa mental, na perspectiva de levantar o que os 
moradores da aldeia Zutiwa entendiam o que seria turístificavel em seu co-
tidiano. Foi trabalhado a técnica de mapa mental onde cada participante foi 
montando seu atrativo e as possibilidades de torná-lo viável para divulgar 
e, por fim, foi realizado a captura com registro fotográfico do desenho do 
mapa mental como objetivo de materializar o que foi apresentado, ativida-
de desenvolvida pelos próprios participantes do grupo focal.

2 METODOLOGIA
A pesquisa usou da abordagem qualitativa que como assevera Minayo 
(2007) o estudo qualitativo incorpora as questões do significado e inten-
cionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, 
sendo estas últimas, adotadas tanto no seu advento quanto na sua trans-
formação, como construções humanas (MINAYO, 2007).

A metodologia de pesquisa qualitativa avalia a representação so-
cial dos indivíduos, sendo concebida a partir do produto dos discursos/
verbalizações de atores sociais diretamente envolvidos com o assunto 
(NAGAI et al., 2007). É importante ressaltar, conforme Alves-Mazzotti 
(2000), que Moscovici parte da premissa de que não existe separação en-
tre o universo externo e o universo interno do sujeito, em uma atividade 
representativa, existe um movimento sinérgico de reconstrução desse su-
jeito e seu universo social e material. De acordo ainda com Alvântara e 
Vesce (2008), a investigação qualitativa trabalha com opiniões, represen-
tações, posicionamentos, crenças e atitudes, possuindo procedimentos de 
cunho racional e intuitivo. Para esses autores, a investigação qualitativa 
trabalha com opiniões, representações, posicionamentos, crenças e atitu-
des, adotando procedimentos de vertente racional e intuitivo, na medida 
em que aprofunda as interpretações e decifra seus significados. 
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Para Gardner (1995), na concepção de inteligência, existe uma vi-
são alternativa, que não se baseia na qualificação do QI, mas em uma 
visão mais plural da mente e que reconhece as diferentes facetas cogniti-
vas do indivíduo. Os mapas mentais são para Novak (1981) ferramentas 
pedagógicas para organizar e representar o conhecimento. Para o autor, 
externalizam o conhecimento podendo representar as relações significa-
tivas entre conceitos (NOVAK, 1981).

O mapa mental ou memograma é uma ferramenta pedagógica de 
organização de ideias por meio de palavras-chave, cores, imagens em uma 
estrutura que se irradia a partir de um centro. (BUZAN, 1996). De acordo 
com Bovo (2005) o mapa mental faz com que a aprendizagem tenha uma 
nova conotação passando de adiquirição de informações para o estabele-
cimento de relações entre informações, ganhando significado cognitivo. A 
seguir seguem os mapas mentais desenvolvidos pelo grupo de participan-
tes, com o posterior registro dos indicativos na própria aldeia.

A pesquisa qualitativa tem relevância na compreensão das relações en-
tre estruturas socais individuais e coletivas, inerentes aos atos desse mesmo 
sujeito (MINAYO,2007). Foi realizado 02 encontros e aplicado a técnica do 
grupo focal, com duração de 2horas e 30 minutos em cada rodada. Os com-
ponentes foram voluntários que estavam dispostos a participar. O convite foi 
realizado em uma oportunidade anterior a essa visita, com alguns alunos do 
PRONERA/IFMA2 na referida aldeia. Participaram da atividade 09 pessoas 
(sendo 03 homens, 05 mulheres e 01 trans) todos moradores da aldeia, estu-
dantes e uma das mulheres do grupo é professora da aldeia e está concluindo 
licenciatura Intercutural pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.

OS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL
De acordo com dados do documento Proteção e Promoção dos Direitos 
dos Povos Indígenas PPA – 2016/2019 (2016) desde 1500 até a década de 
1970 a população indígena brasileira decresceu acentuadamente e muitos 
povos foram extintos. O desaparecimento dos povos indígenas passou a 
ser visto como uma contingência histórica, algo a ser lamentado, porém 
inevitável. No entanto, esse quadro começou a dar sinais de mudança nas 
últimas décadas do século passado. A partir de 1991, quando o IBGE pas-
sou a incluir os indígenas no censo demográfico nacional, essa mudança 

2 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária é uma política de Educação do Campo desenvol-
vida em área da Reforma Agrária, executada pelo governo brasileiro. Aprovado pela Portaria/INCRA/P/
Nº 282, de 26 ABRIL de 2004.
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ficou evidenciada. O contingente de brasileiros que se consideravam in-
dígenas cresceu 150% na década de 90 (BRASÍLIA - DF, 2016).

Ainda de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE a atual população indígena brasileira, é de 817.963 indí-
genas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas 
urbanas brasileiras (IBGE, 2010). Este Censo revelou que em todos os Esta-
dos da Federação, inclusive no Distrito Federal, há populações indígenas. A 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI órgão indigenista oficial do governo 
brasileiro vinculado ao Ministério da Justiça, também registra 26 referên-
cias confirmadas de povos e grupos indígenas isolados. Esta população, em 
sua grande maioria, vem enfrentando uma acelerada e complexa transfor-
mação social, necessitando buscar novas respostas para a sua sobrevivência 
física e cultural e garantir às próximas gerações melhor qualidade de vida.

As comunidades indígenas vêm enfrentando problemas concretos, 
tais como invasões e degradações territoriais e ambientais, exploração se-
xual, aliciamento e uso de drogas, exploração de trabalho, inclusive infan-
til, mendicância, êxodo desordenado causando grande concentração de 
indígenas nas cidades (FUNAI, 2016).

A FUNAI estima que existem hoje no Brasil aproximadamente 305 
etnias, falando cerca de 274 línguas. Há grupos populosos, como os Gua-
rani (Mbyá, Nandeva, Kaiowá), Ticuna, Yanomami, Mundurucu, Xavante, 
Guajajara e Kaingang, vivendo em diferentes regiões do Brasil, assim como 
há línguas indígenas em vias de extinção, com poucos falantes. Recente-
mente, os índios Apiaká e Umutina, do Estado de Mato Grosso, perderam 
seus últimos anciãos que dominavam a língua ancestral.  Dando conta que 
há mais de 40 famílias linguísticas indígenas – uma família abrange muitas 
línguas – subordinadas em sua maioria a dois grandes troncos linguísti-
cos, o tronco Tupi e o tronco Macro-Jê. Os povos indígenas estão cada vez 
mais presentes em todos os aspectos da vida nacional: cultura, agenda de 
governo, mídia nos seus diversos segmentos, pesquisas e vida universitária, 
esportes, política parlamentar e partidária, entre outros.

A ALDEIA INDÍGENA – ZUTIWA
A microrregião do Pindaré, onde está inserida a cidade de Arame pos-
sui uma área total de 2.9076,38 km². É uma região do Estado brasilei-
ro pertencente à microrregião do oeste do Maranhão e distante 490 km 
da capital São Luís. Possui uma população estimada em 2015 em 32.015 
habitantes (IBGE, 2015) e está cercada por terras demarcadas de popu-
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lações indígenas. As populações indígenas Guajá e Timbira são as etnias 
presentes na região com terras regularizadas via intervenção da FUNAI, 
enquadrada na categoria de “Terras tradicionalmente ocupada”3 . A aldeia 
Zutiwa objeto de pesquisa ora apresentada, está localizada a 190 km de 
distância da sede do município e fica dentro das terras indígenas Arari-
bóia. Na Figura 01 pode-se observar a localização das áreas indígenas e o 
município onde a aldeia está inserida.

Pesquisar as possibilidades do desenvolvimento do turismo na al-
deia Zutiwa a partir do olhar dos seus moradores coaduna com o pensa-
mento de Pavarino (2003), a representação não se refere a algo estático e 
os indivíduos não são meros receptores passivos, mas sim participantes 
da elaboração de um pensamento social. As representações possuem o 
poder de alimentar as práticas culturais em vigor na sociedade, podendo 
reproduzi-las ou transformá-las.

Conhecer o que o grupo indígena pensa sobre turismo e desenvol-
vimento em um recorte da aldeia Zutiwa no município de Arame/MA 

3 De acordo com a Constituição Federal, os povos indígenas detêm o direito originário e usufruto 
exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E as fases do procedimento demarcatório 
dessas terras são definidas por Decreto da Presidência da República (BRASIL, 2016).

Figura 01 – Mapa da cidade do Arame e localização das terras indígenas
Fonte:http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210095&search.
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pode apresentar uma releitura social contemporânea do cotidiano de 
vida desses povos, bem como propiciar subsídio de compreensão dessa 
temática no contexto do Estado do Maranhão e suas etnias.

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Para Grunewald (2003) no mundo globalizado as arenas turísticas po-
dem ser muito bem aproveitadas para o posicionamento discursivo 
das comunidades étnicas. Segundo ainda o autor, essas comunidades 
acabam fazendo dessas arenas pontos de onde conseguem falar de si 
ao mundo (GRUNEWALD, 2003). A utilização do procedimento de 
grupo focal e a realização dos mapas mentais proporcionou um am-
biente confortável de exposição do entendimento e dos anseios dos 
participantes sobre as possibilidades do planejamento turístico para a 
aldeia pelo olhar e entendimento dos próprios moradores do lugar. O 
interesse na pesquisa surgiu ao perceber a fragilidade desses povos e 
da dificuldade em desenvolver mecanismos de empoderamento eco-
nômico e social.

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesqui-
sa que coleta dados por meio das interações dos grupos ao se discutir 
um tema proposto pelo pesquisador. Pode ser compreendido também, 
como recurso para compreender o processo de construção das percep-
ções, atitudes e representações sociais de grupos humanos (VEIGA E 
GONDIM, 2001). No grupo focal os indivíduos realizam suas análises 
no grupo, ouvindo e partilhando respostas e o moderador assume o 
papel de facilitar do processo de discussão. De acordo ainda com Mor-
gan (1997) existem três modalidades de grupo focal: a) grupo autorre-
ferentes, usados como principal fonte de dados; b) grupos focais como 
técnica complementar, em que o grupo serve de estudo preliminar na 
avaliação de programas de intervenção e construção de questionamen-
tos e escalas; c) grupo focal como proposta multi-métodos qualitativos. 
Neste foi utilizado como balizador à primeira modalidade da tipologia 
classificada acima. 

A figura 2 mostra o mapa mental desenvolvido pelo índio Mau-
ri, para o nativo a pintura seria o principal atrativo para ser apreciado 
pelos visitantes. Ele destacou os ingredientes e matérias para realizar a 
arte nativa da tribo, a pintura no corpo que são encontrados na própria 
natureza. Essa representação gráfica da arte materializa festividades, di-
vindades, enfeites entre outras representações.
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Na Figura 3 a índia Maria Lídia, que inclusive foi a fotógrafa esco-
lhida pelo grupo para fazer o registro fotográfico dos destaques, apresen-
tou durante o grupo focal a cantoria como principal atrativo dos povos 
indígenas a ser turistificado. Segundo a ela, a cantoria é repassada de ge-
ração em geração e vem sendo esquecida pelos mais jovens.

Figura 02 – Mapa mental do participante Mauri
Elaborado pela autora. Barros, 2017.

Figura 3 – Representação do mapa mental da índia Maria Lídia (nome não índio).
Elaborado pela autora. Barros, 2017.



285
Eixo 2

Turismo em terras indígenas: o olhar do povo da aldeia Zutiwa/Arame-MA/Brasil
Andréa Lima Barros

A principal característica destacada pela índia Maria Gomes na 
Figura 4 foi o artesanato, como sendo um elemento fundamental para 
a manutenção da cultura e da identidade étnica dos povos da aldeia. São 
representados como enfeites, utensílios domésticos, vestimentas e acessó-
rios para melhorar o cotidiano da vida na realidade da aldeia.

A índia Marisa destacou a estrada como espaço turístico na Figura 
5, ela lembrou que pela estrada “é possível se ligar a vida das pessoas” e 
fortalecer as relações. Pela estrada como espaço geográfico tem as atra-
ções da natureza que são o elo entre o turismo e o desenvolvimento. O 
espaço geográfico retratado pela estrada teve sua representação, não so-
mente nas trilhas do interior da aldeia, mas, sobretudo na estrada que dá 
acesso as terras indígenas.

 
Figura 4 – Representação da índia Maria Gomes (nome não índio). 

Elaborado pela autora. Barros, 2017.

Figura 5 – representação do mapa mental da índia Marisa (nome não índio). 
Elaborado pela autora. Barros, 2017.
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Na Figura 6 a índia Cristiany destacou como principal atrativo tu-
rístico da aldeia o rio. O rio como elemento da natureza, como fonte de 
sobrevivência e de lazer da tribo. O rio zutiwa tem forte representação 
pelos nativos no dia a dia da vida na aldeia e como espaço identitário da 
liberdade e respeito às questões ambientais.

Cada participante do grupo focal foi apresentando seu elemento e 
explicando como se deva construção de sua escolha, os índios foram con-
vidados a explicar o porquê de suas escolhas e como proceder para que 
outros pudessem conhecer essa representação de forma mais  fidedigna 
possível na aldeia. O passo seguinte após a conclusão dos trabalhos do 
grupo focal, passou-se para o registro fotográfico de alguns elementos 
destacados pelos participantes disponíveis no momento da oficina. Re-
gistro realizado pelos próprios índios de um aparelho celular convencio-
nal. A atividade de registro fotográfico se deu em caminhada revendo 
cada elemento que fora mencionado durante a elaboração do mapa men-
tal sendo explicado o significado de cada escolha e como ele se apresenta 
no cotidiano da aldeia.

Figura 6 – representação do mapa mental da índia Cristiany (nome não índio). 
Elaborado pela autora. Barros, 2017.
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 A Pintura como elemento de destaque pelo índio. 

Fotos: Barros, 2017.

O rio como espaço de entretenimento e de sobrevivência. 

A estrada como atrativo turístico que une espaço geográfico e paisagem.    
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pretendeu-se neste artigo levantar os aspectos relevantes na possibilidade 
de aparelhar o turismo na Aldeia Zutiwa a partir do olhar dos seus mo-
radores. Utilizando-se de suas memórias e identidades para realizar esse 
primeiro manifesto. Bem como os resultados apresentaram possibilidade 
de se colocar como ponte das decisões governamentais e dos anseios das 
populações indígenas acerca do uso do espaço turístico para incremento 
na geração de ocupação e renda. 

A cultura e o espaço foram os aspectos mais destacados no levan-
tamento realizado junto aos índios da aldeia Zutiwa. A cultura como ele-
mento forte de manutenção de tradição e vivencia e o espaço como canal 
de mobilidade, estrutura de oportunizar melhorias da qualidade de vida 
e simbologias culturais.

Os indicativos que foram apontados poderão ser posicionados 
como orientação de melhoria dos canais de mobilidade aldeia/cidade/
aldeia bem como  na representação de necessidades dos diversos atores 
envolvidos na agenda do turismo e ainda nortear os profissionais imbri-
cados no desenvolvimento da atividade turística. 

Portanto o artigo propicia a contribuir para a reflexão acadêmica 
sobre o planejamento turístico em áreas indígenas com os seus morado-
res sendo os protagonistas das iniciativas de visitas com vistas a propor-
cionar oportunidade de geração de renda aliando desenvolvimento local 
e manutenção de suas identidades.
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Resumen: Los espacios rurales norpatagónicos han sido en las últimas 
décadas, escenarios de transformaciones vinculadas a actividades pro-
ductivas que reflejan una creciente concentración económica y, de rede-
finiciones de configuraciones identitarias expresadas en tensiones por el 
uso y acceso a la tierra. En el caso particular de la cordillera neuquina, 
dichas transformaciones están mediadas por relaciones interétnicas y, 
por el turismo como manifestación socioeconómica de un territorio en 
disputa. Desde una complejidad que se hace presente en estos territorios, 
este trabajo trata sobre la inserción de la actividad turística en territorios 
rurales indígenas y sus trasformaciones, que se expresan en términos de 
conflictos interétnicos. Los temas y contenidos expresados en la presente 
ponencia, son el resultado de diferentes proyectos de investigación y ex-
tensión universitaria, en los cuales se han abordado el desarrollo turístico 
y su incidencia socio-cultural y económica en comunidades mapuche de 
la región andino patagónica en general, y del sudoeste de la provincia 
argentina de Neuquén en particular. El turismo contextualizado espacial 
e históricamente en relación a comunidades indígenas, representa un am-
plio campo de investigación, sobre aquellos cambios en las condiciones 
ambientales, territoriales y sus prácticas productivas. Entre los ejes que 
han guiado el trabajo de campo, se pueden destacar el estudio de sus ac-
ciones reivindicativas y, las representaciones y estigmatizaciones del resto 
de la sociedad, desde la perspectiva del campo turístico. 
Palabras clave: Comunidades mapuche, territorio, desarrollo turístico, 
relaciones interétnicas, campo turístico. 
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: LA APROPIACIÓN 
TURÍSTICA DE LA CULTURA MAPUCHE:
Desde una visión social y política del turismo, el análisis crítico de las 
variables y condiciones estructurales, en las que se desenvuelven esta ac-
tividad en poblaciones originarias, ha representado un campo de inves-
tigación de tipo exploratorio que permite exponer aquellos cambios en 
las condiciones ambientales, territoriales, y las consecuencias generadas 
tanto en las prácticas productivas como comunitarias. 

Contextualizar al turismo espacial e históricamente en relación a 
comunidades minoritarias y rurales, nos permite indagar y profundizar 
este fenómeno socioeconómico de múltiples implicancias, en el marco 
de los modelos de desarrollo y las estrategias de gestión territorial resul-
tantes, como una extensión de las relaciones de subordinación y someti-
miento. 

En el caso aquí abordado, como resultado de la denominada Cam-
paña del Desierto1, estos antecedentes se trasladan a través de las catego-
rías temporales y espaciales, para configurar un territorio complejo. Este 
proceso etnográfico requiere de herramientas cualitativas, que nos permita 
estudiar y analizar críticamente las diferentes formas que adoptan las estra-
tegias de intercambio - sometimiento - sobrevivencia, y las construcciones 
de las relaciones interétnicas mediatizadas por la realidad turística.

Como resultado de la apropiación y distribución de los territorios 
patagónicos por parte del estado nacional primero, -luego de las sucesivas 
campañas militares a fines del siglo XIX- y luego a modo de continuidad 
ya entrado el Siglo XX por parte de Parques Nacionales2 -institución en-
cargada en la década del ́ 30 del siglo pasado de consolidar la “estatalidad” 
en áreas de frontera-, se les asignó entonces a las poblaciones mapuche 

1  A fines del siglo XIX, durante el proceso de consolidación del Estado Nación Argentino, se llevaron a 
cabo acciones militares contra la población mapuche con el objetivo de lograr su desplazamiento de 
las áreas de las cuencas de los ríos Negro y Neuquén, ubicados en el norte de la región patagónica. 
La importancia económica de estas campañas militares fue muy significativa dado que, más de 60 
millones de hectáreas pasaron a ser controladas por el gobierno de Buenos Aires. Desde 1876 hasta la 
finalización del siglo, distintas administraciones nacionales entregaron más de las dos terceras partes 
de las tierras enajenadas a un número muy reducido de personas. La incorporación de los territorios 
indígenas a la esfera de control estatal, trajo como consecuencia inmediata la privatización y concen-
tración de importantes extensiones de tierra.

2  La ocupación efectiva en la región andino-patagónica del sudoeste de la provincia de Neuquén se 
completó y reforzó con la radicación y establecimiento de la Administración de Parques Nacionales 
(APN) en la década de 1930. Las administraciones de los Parques Nacionales definieron bajo el ideario 
conservacionista, su función geopolítica que completaba el proceso iniciado con la Campaña del De-
sierto en la medida que hacen efectiva la ocupación de zonas de frontera, facilitando el control militar 
de los límites internacionales y la dominación de los pobladores originarios. 
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que lo habitaban con anterioridad a la llegada del ejército, parques y los 
colonos, aquellos territorios sobrantes o marginales para el desarrollo de 
las actividades productivas de subsistencia.

En la segunda mitad del siglo XX, luego del proceso de provincia-
lización de los territorios nacionales que conforman la Patagonia Argen-
tina, los diferentes estados provinciales tuvieron una dispar implemen-
tación de políticas públicas referidas a sus poblaciones indígenas, con 
predominancia del grupo étnico mapuche.

A partir de su negación como integrantes de esta formación social 
de frontera, los pobladores de origen mapuche sufrieron una inserción 
en un sistema interétnico que los subordinó durante los últimos ciento 
veinte años. Las diferentes instancias estatales crearon y recrearon una 
imagen bajo la impronta eurocéntrica, montada sobre una región alpi-
na de connotaciones centroeuropea. En consecuencia, la alteridad y las 
relaciones sociales con este colectivo humano se construyeron sobre la 
base de una homogeneización de grupo, sustentada en la subordinación y 
dominación, tanto en sus aspectos comerciales, educativos, políticos, que 
como veremos se ha reproducido en el campo turístico. 

La política territorial generada y ejecutada desde el estado nacional 
-en un comienzo- por la Dirección de Parques Nacionales en la década 
de 1930, y luego continuada con la Administración General de Parques 
Nacionales, plantea un turismo regional en el sur argentino basado en 
los imaginarios de la Suiza Argentina, que nació en la zona de Barilo-
che, con la idealización y construcción de esta imagen y la elaboración de 
un programa atractivo a las clases dominantes, turistas internacionales 
o inversores de la elite porteña, para que se sintieran vacacionando en 
Europa. En tal sentido, para el logro de estos objetivos, se requirió pro-
ducir un lugar, elaborando una arquitectura que rememoraba a los Alpes. 
(MARAGLIANO, 2010)

Como consecuencia, con el auge del turismo a finales del siglo pa-
sado, los espacios territoriales anteriormente concebidos como impro-
ductivos y/o vacíos, aquellos asignados a los pobladores mapuche comen-
zaron a tener un alto valor paisajístico y por lo tanto turístico - inmobilia-
rio, al convertir la naturaleza y el paisaje con sus habitantes en atractivos 
turísticos y en consecuencia en un recurso económico.

Estos espacios cuyas relaciones durante décadas fueron acotadas a 
aspectos específicos vinculados a la producción, a la gestión pública y a 
la distribución de recursos (agropecuarios, forestales, de abastecimiento), 
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adquieren una nueva forma de relacionamiento a partir del desarrollo de 
la actividad turística.

A pesar de una convivencia social basada en la práctica de múltiples 
relaciones interétnicas, los pobladores mapuches no han formado parte de 
la cotidianeidad de los diferentes centros urbanos en cuanto a participar 
y/o integrar aquellos estamentos políticos, administrativos o económicos 
que los sustentan.

Persiste una cuestión de invisibilidad del otro, donde los pobladores 
mapuche pasaron a ser negados - ocultados en contextos de frontera, so-
bre todo en la construcción de una nacionalidad hegemónica que se estaba 
consolidando a finales del siglo XIX.

Con la paulatina y sostenida imposición de una lógica turística, lo indí-
gena comienza a formar parte de las excursiones como un elemento más del 
paisaje, agregándoles un toque exótico que enriquecía y enaltecían un producto 
para ser comercializado en un turismo selectivo y diferenciador, que comenza-
ba a incorporar elementos recortados de una cultura ignorada y negada.

En la redefinición en la construcción de la alteridad a partir y como 
consecuencia del posicionamiento como atractivo turístico, aquellos atribu-
tos de la desconocida cosmovisión mapuche representan fragmentos que 
hacen referencia a una cultura del pasado, puesta en el mercado para ser con-
sumida desde sus rasgos folclóricos y tradicionales. (BALAZOTE, 2011) 

Este recorte no incluye precisamente aspectos conflictivos, tales como 
las reivindicaciones culturales y territoriales. Con la apropiación de esta cul-
tura y sus habitantes como recurso turístico, se ha incorporado paulatina y 
sostenidamente lo mapuche desde una visión ahistórica, descontextualizada 
y despojada de toda connotación social y política. 

2. REIVINDICACIONES ÉTNICAS Y TERRITORIOS EN DISPUTA EN 
CONTEXTOS TURÍSTICOS
En estas condiciones aquí expuestas, la visibilidad o invisibilidad de la pobla-
ción mapuche mediatizada por el campo turístico, depende entonces de las 
dimensiones y características de la disputa económica y simbólica en juego. 

Cuando desde el campo turístico se habla de poner en valor, en este 
caso un producto turístico étnico3 de origen mapuche, se está tratando de 
convertirlo en un recurso económico para su puesta en el mercado. 

3  Se entiende por Producto Turístico al conjunto de recursos naturales, culturales y humanos con ca-
pacidad de atracción de visitantes que un área puede ofrecer, complementado por infraestructura y 
equipamiento de apoyo y promovido por una organización de venta. 
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Esto suele exigir, por lo menos, la conservación de estos elementos, y faci-
lita, por otra parte, al poder político, una vía rápida y segura para la actua-
ción consensuada. La activación, más que con la puesta en valor tiene que 
ver con los discursos. (PRATS, 2005, p. 3) 

Y así, lo cultural se define a partir de su valor monetario, adaptan-
do dicho producto al gusto y necesidades del turista que determina en 
definitiva las formas de exponer a un colectivo heterogéneo denominado 
comunidad mapuche.  

Con su reposicionamiento etnopolítico y social desde finales del si-
glo pasado, y a favor de los vientos de una mayor aceptación de la diferen-
cia y la diversidad de género, sexual, religiosa y étnica, las comunidades 
indígenas -en nuestro caso el pueblo mapuche-, han obtenido una mayor 
presencia y reconocimiento reivindicativo en lo territorial - cultural, y 
una impensada visibilización como consecuencia de la expansión turísti-
ca sobre su territorio y la conflictividad resultante en la disputa sobre su 
apropiación y la renta resultante.

En contextos históricos contemporáneos, se desarrollan procesos 
sociales de identificación que expresan la emergencia de nuevas iden-
tidades (reetnización), relacionados con experiencias de participación 
política adquiridas en las organizaciones etnopolíticas, como sostiene 
(BARTOLOMÉ, 2010). 

La cuestión que se plantea en contextos favorables de apertura 
social para rescatar y dignificar lo étnico, sobre cuál es rol que va a 
desempeñar el turismo en cuanto a generar y convalidar estos posicio-
namientos, que intentan modificar las relaciones de poder asimétricas 
consolidadas,

Bajo un esquema hegemónico en cuanto al aprovechamiento turís-
tico de la cultura y cosmovisión mapuche, las formas tradicionales del tu-
rismo niegan la condición de otredad como sujeto social y cultural con-
temporáneo, que comparte los mismos factores de cambio y adaptación a 
estructuras políticas y económicas que los atraviesan.

Por el contrario, requiere para su promoción basada en el mercado, 
un poblador mapuche que referencie constantemente a una versión occi-
dental y cristiana del pasado de los pueblos originarios, sin cuestionar las 
razones y consecuencias de un genocidio y posterior dispersión y aniqui-
lamiento cultural (etnocidio), que perduró y se acentuó durante todo el 
siglo XX. Un pasado que se hace presente en cada reivindicación étnica.

Procesos de reinvindicación territorial en el desarrollo turístico de las comunidades Mapuche
Marcelo Horacio Impemba
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En definitiva, las formas convencionales y masificadas en las que se 
apoya la actividad turística, toma y procesa la cuestión étnica de manera 
acotada y en forma funcional al proceso de apropiación de la renta turís-
tica, poniendo en valor una tradición reinventada. 

Si las identidades han sido forjadas con tradiciones inventadas y ficciones 
orientadoras sin respaldo histórico y cultural, solo se puede tener como re-
sultado, propuestas desarticuladas con los supuestos portadores de una 
determinada identidad étnica. (BARRETTO, 2005, p. 6)

En contextos especializados en turismo -como lo es la región an-
dino patagónica- reproducen estereotipos y prejuicios respecto a este 
colectivo humano, que se hacen visibles en momentos de tensión ante 
reposicionamientos étnicos e identitarios de base territorial.

Las poblaciones mapuche son presentadas a la opinión pública, 
principalmente asociados a situaciones de conflictividad -toma de tierras, 
recuperación territorial, cortes de ruta-, y desde esta visión ahistórica y 
cargada de prejuicio, esta asociación con el conflicto y la protesta refuerza 
la exclusión como uno de los sectores marginados de la sociedad. 

Esta situación que se ha visto consolidada desde finales del siglo 
XX, lleva como respuesta a esta práctica estigmatizante, que las pobla-
ciones mapuche han dispuesto y opuesto su lucha por el pleno reconoci-
miento de sus derechos.

En contextos turísticos conviven distintas realidades y por lo me-
nos dos escenarios posibles sobre esta problemática: uno destinado a 
mostrar una imagen libre de problemas, preparado para satisfacer al visi-
tante en un ambiente armónico con la naturaleza y, otra conformada por 
un sector social invisibilizado y negado perteneciente a la etnia mapuche, 
pugnando por la apropiación, valorización y gestión de los recursos y la 
renta turística sobre su territorio. 

Los integrantes del primer sector centran su interés, en las con-
secuencias económicas de las medidas que representa un corte de ruta 
o toma de tierras en plena temporada. Los otros invisibles implementan 
tal medida como una forma de visibilización de sus necesidades, ha-
ciendo efectivo un reclamo como factor de presión para ser escuchados 
y acceder de esta manera a los medios masivos de difusión. (IMPEMBA, 
2013)
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3. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN, DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN COMUNIDADES MAPUCHE.
Las comunidades mapuche han expresado sus intencionalidades de in-
corporarse al mercado turístico en forma igualitaria. En este sentido, los 
conflictos derivados de la distribución de la renta turística, adquieren 
en los diversos contextos turísticos una dimensión étnica. “El turismo 
debe tener una interrelación directa con la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica. El turismo es sostenible si es con-
trolado por los Lof ” (CONFEDERACIÓN MAPUCE DE NEUQUÉN, 
2010, p. 82)

La estigmatización del mapuche como sujeto social, desconoce y 
niega las estrategias adaptativas de sociedades subordinadas, que resultan 
indispensables para sobrevivir en determinados contextos discriminato-
rios y racistas como el aquí desarrollado.

Este reposicionamiento etnopolítico ya mencionado, ha provocado 
la inclusión de la cuestión mapuche en la agenda política. Los conflictos ét-
nicos que estallaron en destinos turísticos como San Martín de los Andes, 
Villa La Angostura o Villa Pehuenia en la provincia de Neuquén, no reper-
cutieron tanto sobre las temporadas turísticas, como en los esquemas sobre 
los cuales se consolidaron las relaciones interétnicas a lo largo del siglo pa-
sado, quedando evidenciada la capacidad organizativa de las comunidades 
mapuche al utilizar experiencias de lucha llevadas a cabo por comunidades 
indígenas del país y de diversos puntos de Latinoamérica.

La reacción a través de sus múltiples redes y pliegues del poder po-
lítico y económico, fue la elaboración de estrategias complejas tendientes 
a disminuir los enfrentamientos y neutralizar las situaciones de conflic-
tividad. 

Entre las estrategias implementadas, se visualizan aquellas destina-
das a captar parte de los integrantes de las comunidades mapuche, esta-
bleciéndoles pautas y condiciones para llevar a cabo actividades vincula-
das al negocio turístico, con el consiguiente financiamiento discrecional 
a emprendimientos en sus territorios actuales o en proceso de reivindi-
cación mapuche.

El turismo representa un factor que reproduce el inevitable choque 
de dos culturas y dos clases: dominante – subordinado: una que prevalece, 
fija los criterios y, en definitiva, las reglas de juego a las cuales deben inte-
grarse los otros, quienes han construido una identidad mapuche vincula-
da y acotada a la ruralidad, dedicada a la cría de chivos y ovejas. 

Procesos de reinvindicación territorial en el desarrollo turístico de las comunidades Mapuche
Marcelo Horacio Impemba
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La incorporación del turismo al interior de las comunidades ma-
puche en la región analizada, si bien representa una nueva alternativa 
económica para algunos de sus pobladores, no encarna una opción ya 
que no tiene posibilidades de ser debatida en el seno de las propias comu-
nidades. Este es un hecho consumado y por lo tanto su ingreso y avance 
es inevitable, derivado de la expansión turística que las abarcó e incluso 
avasalló, imponiéndose en especial en aquellas poblaciones que se en-
cuentran próximas a destinos turísticos de la región andino patagónica 
y/o en jurisdicción de Parques Nacionales.

Complementándose con una realidad como la antes descripta, 
se fue consolidando a favor de los vientos democráticos de la diversi-
dad, una oferta turística denominada turismo cultural o étnico. Estos 
formatos han representado un lento pero continuo ingreso de los po-
bladores mapuche a la prestación de servicios turísticos, a través de 
la inversión individual o comunitaria de pequeños emprendimientos 
productivos, referidos especialmente a la venta de comidas y artesaní-
as, camping y/o salidas guiadas a pie o a caballo. (IMPEMBA y MA-
RAGLIANO, 2007)

Entre las distintas comunidades se dieron sustanciales diferencias 
en cuanto a la importancia que adquiere el turismo como fuente de 
ingresos, en función de las especificidades de las áreas en que se asien-
tan, por su ubicación en relación a los principales atractivos, o por las 
actividades que ofrecen. Por tal motivo, el desarrollo turístico dista de 
ser homogéneo y, en consecuencia, es disímil su relevancia, incidencia 
y efectos. 

El turismo aparece como una de las pocas alternativas productivas 
y fuentes de ingresos posibles, ante la escasez de oportunidades, la situ-
ación de pobreza y las restricciones en cuanto a la disponibilidad y uso 
del espacio, tanto por el aumento poblacional como por el impacto de la 
actividad ganadera tradicional, o en forma vinculante, la incidencia de 
las disposiciones de Parques Nacionales que regulan las actividades en 
territorios bajo su jurisdicción.

Al mismo tiempo, el ingreso al campo turístico de las comunidades 
mapuche ha generado en las propias poblaciones y en particular sus cua-
dros dirigenciales, dudas e inquietudes respecto a lo que ellos consideran 
un avance del turismo dentro de sus territorios. Si bien reconocen que el 
esta actividad socioeconómica es un factor que refuerza y sostiene la rei-
vindicación territorial, también lo colocan en un lugar de interrogantes 
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en cuanto a los impactos que pueda generar al interior de las comunida-
des mapuche el salto a la modernidad que representa el turismo.

En cierta medida se ha reproducido en estos ámbitos el enfoque 
hegemónico, que ha predominado como consecuencia de la masificación 
del turismo, basado en el mercado. En consecuencia, ha influido sobre 
esta situación el tipo y características del turismo desarrollado y por ende 
del turista que demanda sus servicios y, en consecuencia, el tipo de inver-
siones o las distintas formas que adopta el capital en cuanto a la apropia-
ción de servicios por los prestadores. 

Los pobladores debieron adecuar su vida cotidiana y organizativa 
familiar y/o comunitaria para prepararse y recibir a los turistas, tratando 
de adaptar sus condiciones de existencia a estas nuevas prácticas para 
ellos desconocidas. Estos cambios no-solo se manifiestan en las rutinas 
cotidianas de las familias, sino también al interior de las comisiones di-
rectivas que rigen los destinos políticos y administrativos de las propias 
comunidades, como ya se ha mencionado. 

Han comenzado a aparecer complejos problemas que se derivan de 
la apropiación del espacio y la distribución de los ingresos que se generan 
a través y como consecuencia del turismo. Algunos de los enfrentamien-
tos que ya se han planteado al interior de las comunidades son entre las 
familias que intervienen y las que no, en la producción turística y la aten-
ción a los visitantes. La cuestión así planteada es sobre un avance cuasi 
privatizador sobre un espacio comunitario y, los recursos generados por 
el turismo. 

Algunas de las confrontaciones se plantearon entre las familias que 
intervienen y las que no en la producción turística y la atención a los 
visitantes. Se presenta la disyuntiva sobre los recursos generados por el 
turismo: si estos deben aportar al bienestar de la comunidad toda, dis-
tribuyéndolos en forma equitativa o porcentual porque se aprovecha el 
territorio comunitario, es decir que es propiedad de todos. 

El capitalismo en su fase expansiva, transforma instituciones económicas 
que originalmente se orientaban predominantemente a la satisfacción de 
necesidades familiares, y que Marx denominó economías de reproducción 
simple. El desarrollo capitalista expande una lógica de reproducción am-
pliada. (BEDOYA GARLAND, 2000, p. 146)

Varios autores de la antropología económica analizaron la subor-
dinación de las formas domésticas de producción y la supeditación del 
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trabajo a la dinámica del capital y su proceso de transición a partir de 
unidades doméstica, cuyo modo de producción correspondía a unidades 
precapitalistas y la resignificación de las relaciones de poder al interior de 
las mismas. (TRINCHERO y BALAZOTE, 2007)

En relación con la dinámica de la producción de artesanías en 
el ámbito doméstico, la incorporación del turismo no puede atribuirse 
exclusivamente a factores endógenos de las propias unidades domésti-
cas y, por el contrario, deben ser consideradas las condiciones estructu-
rales que modifican y redefinen la dinámica económica de los grupos 
domésticos que integran las comunidades mapuche. (VALVERDE y 
MOREY, 2005). 

En forma directa y por el volumen de las transacciones turísticas, 
más que contribuir al mejoramiento en la calidad de vida, en realidad mi-
nimiza o retrasa los procesos de pauperización de los sectores subalter-
nos registrados en los últimos años, a partir del crecimiento en los niveles 
de pobreza y desempleo. 

En definitiva, las dos cuestiones planteadas se pueden sintetizar en: 
si debe haber restricciones sobre el espacio que sea explotado turística-
mente al interior de las comunidades, y por otro lado, si se promueva una 
suerte de coparticipación de los ingresos generados por el turismo con el 
resto de los integrantes del paraje o comunidad. Este aporte representaría 
una compensación interna, como consecuencia del aprovechamiento tu-
rístico y por lo tanto económico de un territorio comunitario. 

En otras palabras, se cuestiona el uso turístico y el consiguien-
te impacto ambiental y social sobre una propiedad compartida. Ante 
una situación compleja, comienza a vislumbrarse el turismo como 
factor que suma nuevos componentes de conflictividad al interior de 
las comunidades y/o revitaliza los ya existentes. En cierta medida, al 
introducir un instrumento de la modernidad como es el turismo, re-
produciendo formas de explotación de mercado, se favorece una suer-
te de privatización de una porción del suelo, por parte de una familia 
o grupo de pobladores, generándose una distinción respecto al resto 
de los integrantes de la comunidad desde un punto de vista social y 
económico. 

No cabe duda que, entra en juego el capital político y económico de 
los participantes, en la construcción de las relaciones de poder intraco-
munitaria, en especial de aquellos que se apropian para su explotación de 
dicha porción de territorio y la consiguiente renta turística. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES
Con las diferencias y particularidades de cada localidad y/o regi-

ón, y la construcción de la estatalidad en áreas de frontera en relación 
con las poblaciones mapuche, estas últimas iniciaron un recorrido que 
nos permite profundizar el análisis sobre la conflictividad derivada de las 
reivindicaciones territoriales, mediatizadas en este caso por el turismo.

Ya a finales del siglo pasado y con el advenimiento del presente, 
como fruto de la lucha emprendida, los pueblos indígenas lograron el 
reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural con rango consti-
tucional. Sin embargo, las políticas implementadas desde los sectores de 
poder no concuerdan con esa normativa y se sigue reproduciendo la su-
bordinación de las poblaciones indígenas. 

La situación se repite en varios escenarios y cobra una dimensión 
particular en el espacio concreto de la gestión del territorio y sus recur-
sos. Específicamente, el desarrollo de actividades turísticas conlleva la 
conformación de un campo de disputa entre actores locales y extra loca-
les, tanto nacionales como extranjeros.   

Contradictoriamente, aún desde una escenificación esencializante 
y folklorizada, una de las consecuencias de la actividad turística fue por 
un lado favorecer la creciente visibilización como sujetos sociales de las 
poblaciones mapuche, tal como se viene produciendo con los pueblos 
originarios en toda América Latina. 

Los conflictos resultantes de las disputas por el acceso y apropiaci-
ón sobre los recursos y la identidad, tuvieron como consecuencia la con-
solidación de prácticas de resistencia que les permitieron posicionarse 
social, cultural, económica y políticamente, en el proceso de reforzamien-
to de la identidad étnica y su expresión política la etnicidad. 

A través de diferentes reivindicaciones y movilizaciones en contex-
tos turísticos, estas generaron en forma directa e indirecta, la obtención 
de derechos a partir de los conflictos que se derivaron por el acceso a los 
recursos, así como su consiguiente visibilización pública. 

Ante la valorización de los territorios por el avance de diversos em-
prendimientos turísticos-inmobiliarios, en las áreas de su asentamiento 
y/o reclamo de estas poblaciones, ha redundado en variadas moviliza-
ciones y litigios aún pendientes con diversas causas judiciales en curso. 
Este contexto ha propiciado la constitución como sujetos políticos, en la 
medida en que les posibilita (y en muchos casos los obliga) a disputar su 
posicionamiento en términos políticos, económicos y simbólicos. 
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En efecto, a partir de la expansión de la actividad turística, se ha 
dado una mayor presencia, movilización indígena y hasta una emergen-
cia que deriva de un pueblo originario hasta ese momento invisibilizado. 

En forma vinculante, el ingreso del turismo como actividad eco-
nómica en poblaciones originarias –en este caso de la etnia mapuche-, 
puede modificar la matriz productiva y generar nuevas problemáticas y 
repercusiones sociales, que inciden al interior de las propias comunida-
des tanto en su cohesión interna, su posicionamiento hacia el entorno y 
los múltiples impactos en las unidades domésticas y su territorio.  

En este contexto, se comienza a visualizar una situación expansiva 
de desarrollo turístico, que lo convierte en un proceso inevitable ya que 
no se puede revertir hacia el interior de las comunidades mapuche, como 
consecuencia de su crecimiento y el consiguiente aumento en la circula-
ción y dispersión de turistas en su campo de acción, que va más allá de los 
límites de una localidad turística o de los Parques Nacionales, internán-
dose en los espacios ancestrales comunitarios cercanos. 

En las actuales formas como se desarrolla tradicionalmente un tipo 
de turismo masificado y comercializado bajo los parámetros de un pro-
ducto que trata de adecuarse a los gustos y necesidades de los visitantes, 
no puede convertirse sin más en un vehículo que promueva el fortaleci-
miento de los lazos comunitarios y favorezca el posicionamiento en la 
búsqueda del reconocimiento y el reclamo de sus derechos territoriales y 
culturales como pueblo nación. 

Las diversas formas de vincularse con el campo turístico por 
parte de la mayoría de los pobladores mapuche, es sólo a través de la 
elaboración de un producto como la artesanía y su venta, o haciendo 
mejoras prediales para acondicionar algunos fogones, sanitarios y ban-
cos en áreas de acampe. También si cuenta con caballos para realizar 
cabalgatas, o por medio de la versión rural del cobro de un peaje con la 
colocación de una barrera en el camino de ingreso a los parajes, donde 
pobladores previamente asignados tienen la tarea de cobrar a los visi-
tantes de acuerdo a diferentes categorías: peatones, motos, autos, trafics 
privadas o de excursiones. 

Las alianzas con organismos estatales, ONG´s o privados no tu-
vieron en cuenta el tipo y características de las propuestas turísticas y 
las formas de involucramiento de la propia comunidad en los proyectos 
turísticos, tanto si estos tienen características de autogestión como si de-
penden del financiamiento y dirección de inversores privados, cuando 
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la cuestión que aquí se delimita es quién de estos actores involucrados 
tienen el control de los medios de producción. 

Sobre la capacidad autónoma de un colectivo social y culturalmen-
te diferenciado, solo puede construirse un futuro autónomo en base a su 
experiencia histórica, su cultura, sus propios valores y un proyecto de 
desarrollo propio. (BONFIL BATALLA, 1995) De acuerdo a este análisis, 
mediante la implementación del etnodesarrollo, se alcanzaría el fortaleci-
miento social, la ampliación de las capacidades de decisión y el estableci-
miento de formas organizativas propias y reconocidas de la comunidad. 

Se deduce en este esquema, que el punto de partida es asumir el 
control cultural en este caso de una actividad como el turismo, basada en 
parámetros de explotación intensiva, muchas veces y bajo la lógica que 
imponen los mercados. De esta manera, los colectivos sociales pueden 
optar por la incorporación de recursos ajenos sin que ello ponga en ries-
go las líneas políticas de su gestión, quedando bajo el control social del 
grupo la aplicación de nuevas tecnologías, habilidades y conocimientos.

En el actual contexto, si las propuestas de índole turísticas tratasen 
de proyectos de tipo comunitario, representan un esfuerzo que no todas 
las comunidades están en condiciones de afrontarlo en cuanto a la necesi-
dad de contar con una cohesión interna y un estado organizativo avanza-
do, o por lo menos con experiencias anteriores similares, por ejemplo, en 
organizaciones cooperativas que representan instancias organizacionales 
que puedan vincular económicamente a los pobladores. 

La experiencia así lo demuestra, debido a lo explicitado anterior-
mente. La visión que se tienen de comunidad es de un grupo homogé-
neo y en cambio es un todo heterogéneo. Esto se puede ejemplificar a 
partir de las realidades por parajes, debido en parte a que los reasenta-
mientos y dispersión provocaron cortes de los lazos familiares e historia 
en común. 

Asimismo, faltan experiencias concretas en proyectos de autogesti-
ón, que se puede atribuir -como se expresó precedentemente-, a una po-
lítica intervencionista y asistencialista por parte del Estado, que provocó 
una continua dependencia de los diversos sectores públicos.

Desde una visión preterista, se ha construido un discurso etnicista 
que se apoya en un imaginario basado en la vida de las comunidades 
indígenas en general y al pueblo mapuche en particular, como unidades 
armónicas en las relaciones que se establecen entre los hombres y sobre 
los elementos que conforman el medio ambiente. (RADOVICH, 2013)  
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El denominado conflicto intraétnico queda de lado bajo el supues-
to de una vida comunitaria idealizada y solidaria, que se opone al indivi-
dualismo del sistema capitalista. La cooperación entre los integrantes de 
su etnia dejaría fuera la competencia, la lucha de poder, el mal uso de los 
recursos naturales y el impacto sobre el ambiente.

A su vez, el ingreso y desarrollo turístico ha comenzado a modifi-
car la matriz productiva y a generar nuevos problemas y repercusiones 
sociales en la vida comunitaria, que inciden tanto en su cohesión interna, 
su posicionamiento hacia el entorno y los múltiples impactos en las uni-
dades domésticas.  

Como ya se expuso, uno de los debates internos pendientes es aquel 
que se ha comenzado a generar como consecuencia del ingreso de turistas 
y el dinero que esta nueva situación rinde para determinados pobladores, 
y si deben compartirlo con el resto de los integrantes de la comunidad 
o usufructuarlo privadamente. Esto provoca tensiones al interior de las 
comunidades porque visto el turismo como una actividad lucrativa, se ha 
comenzado a cuestionar sobre la apropiación individual y/o grupal de la 
renta turística o la socialización de sus beneficios y, del uso de un espacio 
comunitario compartido por parte de algunos pobladores, cuando los im-
pactos ambientales son socializados (residuos, senderos, etc.). 

Sobre aquellas disputas por la apropiación y monopolización de 
una porción del territorio comunitario como un recurso turístico, repre-
senta una cara que articula y define las tensiones que se generan al inte-
rior de las comunidades, derivadas de la apropiación y distribución de la 
renta turística. 

El territorio no es sino el espacio que sus agentes reconocen como necesa-
rio (o, al menos, posible) para contener y delimitar las relaciones que esta-
blecen entre ellos en el interior, y entre todos y el mundo externo. Puesto 
de otra forma, el territorio en cada proceso de desarrollo rural es una cons-
trucción social, y no un espacio -objetivamente existente- y delimitable 
mediante un puro ejercicio técnico ex ante, en virtud de una u otra variable 
o conjunto de variables físicas o económicas” (SCHEJTMAN Y BERDEGUE, 
2004, p. 32)

La armonía y las consensuadas formas comunitarias se resquebrajan 
a partir de la disputa por la apropiación y gestión de los recursos, emer-
giendo con fuerza tanto los conflictos intraétnicocomunitarios, como las 
disputas internas entre las organizaciones etnicistas. (STECHER, 2007)
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Se puede sostener hasta aquí, que los conflictos mediatizados y ex-
puestos bajo la dinámica y requerimientos de la actividad turística, son en 
parte consecuencia de la introducción de formas capitalistas de explota-
ción en esta rama de la actividad, sobre sistemas económicos pre capita-
listas. El discurso dominante que sostiene que, el turismo es un factor que 
contribuye en definitiva a mejorar la calidad de vida de estos pobladores 
rurales, solo ha agiornado los mismos modelos de desarrollo hegemóni-
cos, sin considerar la interculturalidad, las reivindicaciones culturales – 
territoriales, y la realidad socioeconómica de este colectivo social. En to-
dos los casos, sin tener en cuenta la incorporación de nuevos problemas, a 
la ya complicada y conflictiva situación en el interior de las comunidades 
o revitalizando los ya existentes. 

Una puerta que abre al debate académico, por un lado, y aquel otro 
camino que deben recorrer las propias comunidades mapuche.
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Geoturismo: Ferramenta para o 
desenvolvimento territorial de comunidades 

tradicionais
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Resumo: Este artigo discute o conceito de geoturismo no âmbito da seg-
mentação no turismo. Tem como objetivo principal identificar a contri-
buição do geoturismo no incentivo ao desenvolvimento territorial por 
meio do turismo comunitário. Enfatiza assim, os conceitos de geoturismo 
e turismo comunitário. Baseado na revisão de literatura apresenta como 
principais resultados a identificação de convergências entre a concepção 
de geoturismo, enquanto uma pratica que ressalta a geodiversidade como 
característica e produto inerente, e segmentos como o turismo susten-
tável e o turismo comunitário. Concluiu-se também que o geoturismo 
pode contribuir para as comunidades tradicionais reforçando iniciativas 
solidárias e associativistas.

Palavras-chave: Geoturismo. Segmentação no turismo. Turismo comu-
nitário.

1 INTRODUÇÃO
As abordagens sobre o turismo são diversas. Nessa diversidade, o termo 
turismo apresenta variação conceitual, porém permanece a premissa 
que o ato de fazer turismo implica em deslocamento temporário entre 
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o lugar de residência e os lugares visitados, contudo as motivações das 
viagens consideradas turísticas são amplas. Entendido em um contexto 
histórico o turismo desenvolveu-se seguindo a lógica do paradigma de 
desenvolvimento dominante, portanto massificadora dos espaços e dos 
produtos, na busca de agregar a maior quantidade lucro. Passou a ser 
proposto e planejado por grandes atores do capital mundial e foi inte-
grado às políticas de governos como instrumento de geração de divisas, 
trabalho e renda.

O acesso facilitado ao turismo, em especial proporcionado pelo ba-
rateamento dos meios de transporte e o aumento da oferta de serviços, 
contribuiu para o denominado turismo de massa, sendo o turismo de sol 
e praia o principal expoente desse modelo que tem provocado dinamiza-
ção da economia dos lugares e também desequilíbrio ambiental e inten-
sificação de desigualdades econômicas e sociais. Entretanto, nas últimas 
décadas o turismo, assim como o modelo econômico que o sustenta, tem 
passado por reformulações introduzindo, no contexto dessa atividade, 
consumidores que exigem produtos e destinos turísticos diferenciados 
para atender às suas particularidades, pois o turismo se adequa aos parâ-
metros econômicos e sociais existentes. 

Brandão (2009) aborda o espectro fordista de produção e consu-
mo dos espaços turísticos, mostrando como práticas neo/pós-fordistas 
adentram no turismo por meio da flexibilização e da diversificação dos 
mercados e dos destinos. Porém, o autor salienta que essa forma de fa-
zer turismo, caracterizada pela flexibilização, ainda coexiste com práticas 
tradicionais de cunho fordista, já que não houve uma mudança de para-
digma abrupta ou revolucionaria, mas uma mudança gradual que ainda 
está para se completar. 

Assim, as práticas do turismo incluem produtos e serviços estan-
dardizados a exemplo dos pacotes turísticos para o Nordeste brasileiro 
e também especializados como as viagens para observação de pássaros. 
Mediante o contexto apresentado populariza-se o que Tinoco (2009) de-
nomina de turismo adjetivado, como o “turismo rural”, o “turismo étnico”, 
o “turismo industrial”, “ecoturismo”, entre outros, inclusive o geoturismo, 
que constitui a prática turística alvo deste estudo pesquisado como seg-
mento de mercado no turismo. As denominações que surgem no emble-
ma de segmentação de mercado no turismo diversificam atores e produ-
tos. Agentes de turismo elaboram viagens temáticas e gestores públicos 
estruturam a oferta local a partir de segmentos de mercado.
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Este artigo discute o conceito de Geoturismo como um segmento 
no turismo e tem como objetivo principal identificar a contribuição des-
se segmento no incentivo ao desenvolvimento social, especialmente, por 
meio do turismo comunitário.

2 METODOLOGIA
A metodologia para a realização deste estudo baseou-se na revisão 

de literatura com ênfase na consulta aos artigos de revistas científicas que, 
além de trazer a discussão teórica, apresentassem estudos de caso que 
salientassem o caráter sustentável da prática em questão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
3.1 Concepções sobre Geoturismo 
A elaboração conceitual do termo geoturismo está em fase de unificação. 
Apesar de apresentar ideias centradas na geodiversidade e sustentabilida-
de, ainda são muitas as discussões levantadas pelos estudiosos da temáti-
ca sobre esse conceito.

Qual o significado do prefixo “geo” no contexto da atividade turís-
tica? Geoturismo é sinônimo ou integra o ecoturismo? O geoturismo é 
um novo segmento de turismo ou é apenas uma moda passageira? Esses 
são alguns dos questionamentos apontados pelos pesquisadores da área e 
as respostas são múltiplas. Nesse contexto, é válido elencar quais os prin-
cipais conceitos e características do geoturismo para que se construa a 
concepção dessa prática.

A realização de viagens para locais com relevantes aspectos da 
geodiversidade é prática antiga. Por exemplo, na Grécia antiga era co-
mum pessoas viajarem para locais com fontes termais na busca de cura 
para doenças. Mais recente, a partir da metade do século XX, diversos 
dos locais contemplados enquanto lócus para a reprodução do turismo 
de massa apresentavam caráter eminentemente geológico ou geomor-
fológico. 

O primeiro conceito de geoturismo foi formulado por Hose 
(1995)5, o qual definiu a atividade enquanto o tipo de turismo que busca 
a provisão de serviços e de facilidades interpretativas relacionados aos 
aspectos da geodiversidade (geologia e geomorfologia) capaz de permitir 

5 Conceito de geoturismo segundo Hose (1995, p. 17) na íntegra: “‘The provision of interpretive and 
service facilities to enable tourists to acquire knowledge and understanding of the geology and geo-
morphology of a site (including its contribution to the development of the Earth sciences) beyond the 
level of mere aesthetic appreciation’ 

Geoturismo: Ferramenta para o desenvolvimento territorial de comunidades tradicionais
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que os turistas adquiram conhecimento e entendimento sobre esses ele-
mentos da paisagem, indo além da apreciação estética. 

Nessa primeira definição conceitual o geoturismo apresenta um 
princípio que o acompanha em todas as propostas de sistematização pos-
teriores, o caráter educacional. Uma atividade geoturística busca decifrar 
a paisagem e tornar o conhecimento acessível ao visitante. Vai além do 
ver, objetivando o entender a paisagem, uma vez que só através do en-
tendimento que é possível conceber a relevância desses aspectos para a 
manutenção da paisagem e da qualidade ambiental. 

O conceito de geoturismo foi reformulado por Hose no ano 2000, 
quando o autor expõe o caráter conservacionista da atividade. Segundo 
Hose, o geoturismo deve ser entendido enquanto “a provisão de facili-
dades interpretativas e serviços para promover o valor e os benefícios 
sociais de lugares e materiais geológicos e geomorfológicos e assegurar 
sua conservação, para uso de estudantes, turistas e outras pessoas com 
interesses recreativos ou de lazer” (HOSE, 2000 apud NASCIMENTO et 
al., 2007, sp). 

Downling (2010; 2013) em discussão sobre os princípios do geotu-
rismo expõe os cinco elementos principais que caracterizam a atividade. 
Segundo o autor, a atividade deve ser : a) baseada na geologia e assim abor-
dar os elementos da geodiversidade; b) Sustentável, assim, economicamen-
te viável e ter como base para a promoção da geoconservação as comuni-
dades locais; c) Educativa, uma vez que não há geoturismo sem projetos e 
planos pautados na educação ambiental; d) Localmente benéfica, enquanto 
uma forma de fazer turismo que promova a conservação das potenciali-
dades naturais e culturais; e, ainda gerar satisfação no turista, uma vez que 
a atividade não deve ser maçante, mas sim prazerosa ao mesclar diversos 
tipos de saberes e experiências. Tendo como base esses princípios o autor 
defende que o geoturismo deve ser classificado enquanto 

(...) uma forma de turismo realizado em áreas naturais que se concentra 
especificamente na geologia e na paisagem. Promove o turismo para os 
geossítios, a conservação da geodiversidade e a compreensão de concei-
tos e temas das Geociências através da apreciação e da aprendizagem. Tais 
elementos são conseguidos por meio de visitas independentes a caracte-
rísticas geológicas, uso de trilhas interpretativas focadas no caráter geoló-
gico (ou, geo-trilhas), mirantes, visitas guiadas, geo-atividades e patrocínio 
dos centros de visitantes dos geossítios (NEWSOME e DOWLING, 2010 apud 
DOWNLING, 2010, sp, tradução nossa) 
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 O conceito apresentado exibe uma limitação discutida no âmbi-
to acadêmico, no que diz respeito à vinculação do geoturismo às áreas 
naturais, pois existem estudos e incentivos às práticas geoturísticas em 
centros urbanos. O “geoturismo urbano” se dá por meio da apreciação 
e entendimento de elementos da geodiversidade presentes em obras de 
arquitetura, marcos históricos e mesmo em “ilhas de natureza” localiza-
das no interior das cidades. Exemplos no território nacional referentes 
ao geoturismo em ambientes urbanos são diversos, têm-se os roteiros 
geoturísticos de Curitiba-PR (LICCARDO et al., 2008), São Paulo-SP 
(AUGUSTO e LAMA, 2011) e Rio de Janeiro-RJ (MEDEIROS e POLCK, 
2017), bem como estratégias pontuais (MANSUR et al., 2013). Apesar das 
atividades relacionadas ao geoturismo urbano serem direcionadas a um 
público específico e ainda pouco expressivo, composto por entusiastas 
ou pesquisadores da área das Geociências, isso não impede que essas ini-
ciativas enriqueçam os demais atrativos e roteiros turísticos tradicionais, 
sendo um produto turístico capaz de agregar conhecimento diferenciado 
na visita a essas cidades. 

Uma confusão conceitual foi causada pelo significado do prefixo 
geo, pois enquanto a maioria das definições, em especial, aquelas que fo-
ram a gênese para a popularização do conceito, o entendem enquanto 
uma referência à geologia e à geomorfologia a National Geography Socie-
ty, com o grande poder midiático que possui, atribuiu ao prefixo o caráter 
geográfico. A entidade alça um conceito que define a prática enquanto “o 
turismo que busca a sustentabilidade e melhoria do caráter geográfico de 
um ambiente, bem como dos elementos culturais, estéticos, patrimoniais 
e do bem-estar de seus moradores” (DOWNLING et al., 2013, p. 2, tra-
dução nossa). O conceito nesse contexto apresenta um espectro bastante 
abrangente, desvinculando-se de pontos primordiais que partem do in-
centivo à popularização de temas relativos ao estudo da geodiversidade e 
do geopatrimônio.

Por fim, é válido trazer a definição proposta por Azevedo (2007), 
a qual satisfaz diversos critérios básicos para a caracterização do geotu-
rismo. A autora, tendo como base as definições do Instituto Brasileiro de 
Turismo (EMBRATUR), estabelece um conceito de geoturismo que abor-
da a importância do patrimônio geológico e da geoconservação. Segundo 
Azevedo (2007, p. 23) o geoturismo é definido enquanto

Um segmento da atividade turística que tem o patrimônio geológico como 
seu principal atrativo e busca sua proteção por meio da conservação de 
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seus recursos e da sensibilização do turista, utilizando, para isso, a inter-
pretação desse patrimônio tornando-o acessível ao público leigo, além de 
promover a sua divulgação e o desenvolvimento das ciências da Terra. 

É perceptível ao realizar um levantamento bibliográfico mais de-
talhado sobre os princípios e conceitos do Geoturismo a necessidade de 
uma sistematização final, ou seja, alçar uma definição única para que a 
mesma seja difundida e adquira respaldo no cenário internacional. Por 
sua vez, é possível notar que muitas propostas partem de pontos seme-
lhantes, encarando o geoturismo enquanto uma prática sustentável, edu-
cativa e relacionada com os elementos da geodiversidade de local. 

3.2 A interseção do Geoturismo com outras formas de turismo
Gestores públicos e privados utilizam a segmentação de mercado e comu-
nicam nas políticas de planejamento e de marketing para o turismo pro-
dutos tematizados a exemplo de roteiro de turismo religioso, turismo de 
aventura, ecoturismo, entre outros. A segmentação tem respaldo da polí-
tica nacional do turismo, assim no documento Marcos Conceituais a seg-
mentação é definida como uma forma de organizar o turismo para fins de 
planejamento, gestão e mercado (BRASIL, 2004). No plano de marketing 
nacional denominado Cores do Brasil, a segmentação turística é anuncia-
da como forma de organizar a promoção para diferentes públicos, sendo 
definida pela natureza intrínseca dos atrativos, em função das atividades 
preponderantes e motivadoras do fluxo turístico (MTUR, 2005). 

De acordo com Moraes (1999) a segmentação se dá pela mudança 
nos desejos das pessoas, é preciso segmentar o mercado e diversificar as 
estratégias. E ainda pelo aumento da competição tornando necessário co-
nhecer a clientela para melhor atendê-la. A segmentação de mercado no 
turismo apresenta faces desse fenômeno forjadas em diferentes contex-
tos. A contestação ao modelo de desenvolvimento e o discurso ambienta-
lista que se estrutura a partir da década de 1970 e com maior visibilidade 
após 1990 influenciam nessa dinamização do turismo. O paradigma do 
desenvolvimento sustentável e a busca de alternativas não capitalistas na 
obtenção de produtos e serviços geram consumidores do turismo que 
passam a se preocupar com os impactos ocasionados pela atividade, que 
buscam na viagem experiência de aproximação com os habitantes e a cul-
tura do lugar visitado, indo além da contemplação da paisagem ou do 
status do ato de fazer turismo, pois se preocupam com a conservação do 
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meio ambiente e o bem-estar da população receptora. Existem também 
aqueles viajantes que se interessam pela prática de atividades específicas, 
dessa forma, se deslocam para voar de asa delta, praticar o kite surf, de-
gustar a gastronomia dos lugares, entre outros motivos. 

Nesse sentido, é importante destacar dois aspectos: um é que as 
atividades do turista podem extrapolar aquelas vinculadas à motivação 
principal da viagem. Assim, o turista que viaja para pescar pode partici-
par de um festival cultural e/ou de uma caminhada no destino turístico 
ou de outras formas de entretenimento que caracterizam outro segmen-
to. Outro aspecto é que existem interseções entre esses segmentos. Ao se 
confrontar a definição de geoturismo com a de ecoturismo, por exemplo, 
esse último definido como “um segmento da atividade turística que uti-
liza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 
conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por 
meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das po-
pulações” (BRASIL, 2010, p. 17) verificam-se semelhanças uma vez que 
ambas apresentam premissas comuns relacionadas à educação (interpre-
tação) e conservação ambiental e à sustentabilidade.

Contudo, apesar das conceituações que abrangem critérios seme-
lhantes, as práticas ecoturísticas e geoturísticas dispõem de características 
próprias que as distinguem enquanto segmentos turísticos. Nessa compa-
ração emerge como a principal diferença o cerne mais amplo do ecotu-
rismo que contempla o patrimônio natural e cultural de forma geral e o 
cerne específico do geoturismo que exige atrativos turísticos que tenham 
como base aspectos geológicos. São os diferentes interesses dos viajantes e 
os atrativos turísticos dos lugares que permitem a elaboração de produtos e 
serviços temáticos abordados como segmentos de mercado.

Zaoual (2009) identifica pluralismo e harmonia na diversidade de 
motivações dos turistas, entende que há convergência de interesse entre 
visitantes e visitados, pois os turistas querem ser atores e solidários no en-
contro com os visitados e esses buscam se apropriar do desenvolvimento 
do turismo e evitar consequências do turismo de massa como a “mar-
ginalização econômica e social dos atores locais, destruição cultural de 
sua identidade, esgotamento da qualidade ecológica dos sítios envolvidos 
etc.» (ZAOUAL, 2009, p.59). 

As motivações se diversificam revelando que as mudanças de va-
lores se expressam nos fenômenos econômicos. Assim, as representações 
simbólicas se expressam no comportamento econômico modificando a 
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hegemonia desse fator e contribuindo para a incorporação de outras di-
mensões (ZAOUAL, 2009), nesse caso, as dimensões ambiental e social. 
Os atributos ambientais e os pilares da sustentabilidade são itens presen-
tes no turismo solidário, turismo sustentável e turismo alternativo.

Dessa forma, apesar de diversos autores interpretarem o geoturis-
mo enquanto um campo do ecoturismo (MOURA-FÉ, 2015) avalia-se 
que é um segmento de mercado próprio, que apresenta atrativos e produ-
tos específicos, inclusive, sendo reconhecido por entidades internacionais 
como a UNESCO enquanto uma prática, a qual dispõe de incentivos téc-
nicos e financeiros específicos (MOREIRA, 2010), e enquanto projetos de 
Estado para o desenvolvimento territorial, como é visualizado na China 
(DONG et al., 2013). 

O Geoturismo é analisado como um segmento do turismo direcio-
nado para um público que busca conhecer a paisagem e seus elementos 
ambientais e culturais e que também pode ser usufruído no núcleo recep-
tor pelos turistas que viajam motivados por outros atrativos e segmentos. 
Na Chapada do Araripe o visitante que tem como objetivo visitar o Geo-
park visita também a Fundação Casa Grande e do mesmo modo, o turista 
que visita uma trilha na Floresta Nacional do Araripe visita pontos do 
Geopark. A utilização do espaço geográfico pelo geoturismo que traz na 
base conceitual o conservacionismo, a sustentabilidade ambiental, social 
e econômica suscita a discussão sobre o turismo como atividade que con-
tribua no desenvolvimento dos lugares.

3.3 Geoturismo e desenvolvimento territorial
O geoturismo apresenta entre os seus postulados a busca pela difusão 
de consciência ambiental que integre os aspectos da biodiversidade com 
a geodiversidade. Dessa forma, a atividade geoturística para atingir ní-
veis satisfatórios de conservação ambiental deve ser pautada num pla-
nejamento efetivo e dinâmico, com revisões constantes dos resultados 
obtidos. Porém, as intervenções da sociedade de um modo em geral e 
neste caso, aquelas voltadas ao geoturismo transformam o meio natural 
de alguma forma, sendo que parte dessas interferências pode trazer con-
sequências positivas para o ambiente. Conforme Cruz (2001), há diversos 
modelos e propostas de turismo em áreas degradadas onde a prática pro-
move a recuperação do local ao utilizar de atividades menos degradado-
ras e da educação ambiental. Sobre a degradação ambiental Cruz (2001, 
p. 30 e 31) aponta que:
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(...) é preciso reconhecer que a degradação dos ambientes, de modo geral, 
não interessa ao turismo porque esse tem o espaço como principal objeto 
de consumo. A degradação de ambientes naturais ou urbanos provocadas 
pelo turismo contraria a lógica de reprodução da atividade. 

No entanto, se os investidores podem procurar outras áreas para 
explorar, os residentes do lugar dificilmente podem fazê-lo. E os atrativos 
naturais e culturais provavelmente não poderão “ser refeitos” como antes 
da chegada do turismo. 

Nas práticas geoturísticas se faz necessária a aplicação de medidas 
de conservação do meio natural e dos aspectos socioculturais inerentes 
as populações receptoras, uma vez que esses são fatores que atraem os 
geoturistas. Como aponta Rodriguez (2009, p. 46), “o desenvolvimento 
local de uma região é um objetivo e uma consequência do geoturismo”. 
As áreas onde se desenvolvem atividades geoturísticas devem estar pre-
paradas para receber os visitantes, com seus geoprodutos e geoserviços. 
Ressalta-se que produtos e serviços de qualidade são fundamentais para 
o sucesso da atividade geoturística, pois a beleza cênica do patrimônio 
geológico não garante êxito.

Nesse sentido, agentes públicos e privados são corresponsáveis no 
sucesso da atividade geoturística, bem como na manutenção do meio 
natural. A oferta dos serviços de hotelaria e gastronomia é diretamente 
ligada ao capital privado, e cabe ao setor público a instituição de bases 
legais e diretrizes de orientação da prática geoturística, a infraestrutura 
de acesso entre outros serviços de apoio ao turismo, mas também, em 
alguns casos, papel fundamental na criação e manutenção dos chamados 
geoparques, ambientes voltados para a conservação do geopatrimônio e 
desenvolvimento de atividades geoturísticas.

Os geoparques se configuram enquanto uma estratégia de desen-
volvimento e gestão territorial. A instituição dos primeiros geoparques 
se deu nos anos 2000, através do estabelecimento da Rede Europeia 
de Geoparques, que no início foi marcada pela troca de experiências 
entre quatro territórios europeus que apresentavam problemas de ca-
ráter socioeconomico em contraste com a riqueza do geopatrimônio. 
Os territórios da proposta original eram compreendidos pela Reserva 
Geológica de Haute-Provence (França), a Floresta Petrificada de Lesvos 
(Grécia), o Geoparque Vulkanaifel (Alemanha) e o Geoparque do Ma-
estrazgo (Espanha). 
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Os geoparques têm no desenvolvimento do Geoturismo um dos 
pilares para a sua instituição, sendo a atividade realizada em conjunto 
com ações educativas de cunho formal e informal e práticas que visam a 
melhoria dos índices econômicos. Modica (2009, p. 18), define os geopar-
ques enquanto territórios que 

[...] contam com um patrimônio geológico de importância interna-
cional, grande relevância científica, raridade e relevância estética 
ou educativa, que representa, portanto, um importante patrimônio 
histórico, cultural e natural. [...] Nos geoparques aplica-se uma es-
tratégia de desenvolvimento sustentável baseada na valorização 
das características geológicas e em uma visão integral das carac-
terísticas naturais e culturais do território, com ações de proteção, 
educação e promoção do geoturismo para o desenvolvimento eco-
nômico. O patrimônio geológico, que reporta à memória da Terra, 
integra-se com a riqueza histórico-cultural e natural do território.

Os geoparques foram reconhecidos enquanto uma estratégia para 
a valorização de áreas economicamente deprimidas, visto a expansão dos 
números de territórios no cenário mundial. Esse reconhecimento e ex-
pansão resultou na criação da Rede Global de Geoparques (Global Ne-
twork of National Geoparks – GNN) sob auspício da UNESCO, no ano 
de 2004. Após a instituição da GNN os resultados se tornaram ainda mais 
positivos, a ponto que durante a 38ª Conferência Geral da UNESCO, re-
alizada em 2015, os estados membros aprovaram o Programa UNESCO 
Global Geoparks, ou seja, a partir desse momento os geoparques mun-
diais passam a ser um programa específico da organização, dispondo de 
suporte direto da mesma. 

É válido salientar que um geoparque não é uma unidade de con-
servação integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). A ausência de enquadramento legal é apontada como ponto 
positivo para o sucesso da iniciativa em escala global (NASCIMENTO 
et al., 2015), já que os territórios não têm sua gestão amarrada por limi-
tações legais. Outro ponto é que um dos elementos fundamentais para o 
desenvolvimento dessa estratégia de gestão é a presença de população no 
interior do território, diferente de certas categorias de unidades de con-
servação, em especial as de proteção integral. Os residentes são sujeitos 
chaves para o desenvolvimento das atividades, sendo por meio deles e 
para eles que os territórios são geridos. 
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Os geoparques têm o mesmo peso institucional de programas de 
grande reconhecimento e divulgação como o da Reserva da Biosfera e do 
Patrimônio Mundial da Humanidade. Segundo dados de 2017 existem 
127 ao redor do globo, dispostos em quatro continentes como expõe a 
Figura 1. Tendo como base que a Rede Global de Geoparques iniciou com 
apenas quatro territórios, salientados anteriormente, a estratégia atingiu 
um crescimento de mais de 3.000% em apenas dezessete anos. 

Figura 1 – Distribuição de Geoparques ao Redor do Globo em 2017.
Fonte: Site do Global Geopark Network, 2017.

O entendimento do geoturismo como atividade que preconiza 
pressupostos da sustentabilidade enseja efetivá-la no âmbito da inserção 
direta dos residentes das áreas onde estão os atrativos, bem como do en-
torno desses atrativos. Nesse sentido, o geoturismo pode ser integrado, 
principalmente, às formas de turismo que tenham como características: 
ser planejado e operado pelos residentes, ambiental, social e economica-
mente sustentável e voltado à distribuição da riqueza gerada pela ativida-
de. Relata Coriolano (2012, p.15) sobre iniciativas positivas de residentes 
que se organizam buscando formas para produção do turismo alternativo 
que ofereça oportunidade de trabalho e que essas experiências 
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(...) emergem destacando-se o Ceará, exigindo que universidades passem 
a pesquisar e, [...] contribuir com o fortalecimento dessas atividades vin-
culadas ao [...] turismo com responsabilidade social, turismo comunitário, 
enfim, o turismo de grupos [...] com poucas condições econômicas, que 
procuram soluções alternativas e condizentes com o desenvolvimento par-
ticipativo e comunitário do turismo de base local. 

Conforme Corrêa (2009, p.24), o debate sobre a formação de terri-
tórios como lugar para «a articulação de atores locais no intuito de pro-
mover estratégias de desenvolvimento articuladas a políticas públicas 
definidas pelos Estados nacionais não é recente.» E explica que estruturas 
territoriais foram adotadas em países europeus em períodos anteriores 
ao processo de industrialização. Corrêa (2009, p.24) também afirma que 

A partir dos anos 1970, abre-se um debate acerca do perfil das políticas a 
serem adotadas para o desenvolvimento de uma determinada localidade 
e, considerando experiências europeias e norte-americanas, se aprofunda 
a ideia de que o desenvolvimento de um espaço depende parcialmente do 
nível de organização de sua sociedade em relação aos objetivos que lhes 
são comuns. Estas experiências abrem espaço para o que ficou conhecido 
como “abordagem territorialista”. 

Nessa perspectiva são utilizadas também as denominações desen-
volvimento endógeno e desenvolvimento local que reconhecem a impor-
tância das iniciativas locais. Quando a compreensão de desenvolvimen-
to territorial incorpora as dimensões social e ambiental à importância 
dada à dimensão econômica e crescem em importância os sujeitos locais. 
Esses sujeitos se organizam de forma diferenciada das forças produtivas 
e desenvolvem uma ordem econômica e social na sociedade capitalista 
pautada nos processos de democratização e organização local. Esses mo-
vimentos se apresentam em diferentes áreas e sob diferentes denomina-
ções: economia solidária, turismo solidário, turismo de base comunitária, 
turismo comunitário, na restauração, por exemplo, o comer devagar de-
nominado de Slow Food.

Gerenciar territórios para o turismo implica estabelecer diretrizes 
e prioridades, promover articulações na esfera pública, privada e entre 
essas e a população residente, é de difícil articulação e envolve a gover-
nança. O turismo como atividade transdisciplinar influencia atividades 
socioeconômicas que incidem nos lugares sendo a governança grande 
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desafio (FERNANDES, 2014). E é nesse sentido que aliadas ao uso da 
tecnologia iniciativas como as redes de turismo solidário, comunitário, 
sustentável e de economia criativa se articulam na perspectiva do turismo 
capaz de contribuir para o desenvolvimento social dos residentes. Dessa 
forma, a efetivação dos critérios implícitos na concepção de geoturismo 
implica protagonismo dos residentes, vinculação aos elementos abióticos 
e bióticos, paisagem e integridade dos ecossistemas.

Turismo comunitário refere-se à toda forma de organização em-
presarial sustentada na propriedade e na autogestão sustentável dos re-
cursos patrimoniais comunitários. Sendo colocadas em prática a coope-
ração, equidade no trabalho e distribuição dos benefícios gerados pela 
prestação dos serviços turísticos. Diferenciando-se o turismo comunitá-
rio pela dimensão humana e cultural, que incentiva o diálogo e a troca 
intercultural de qualidade com os visitantes, com interesse de conhecer e 
aprender com os modos de vida (MALDONADO, 2009).

São iniciativas que promovem o turismo comunitário a Rede Bra-
sileira de Turismo Solidário e Comunitário – Turisol, Rede Tucum no 
Ceará, Rede de Turismo Comunitário da América Latina - Redturs. Essas 
experiências reforçam a ideia que iniciativas gestadas localmente con-
tribuem na realização de projetos que resultam em mais benefício para 
os residentes colaborando para o desenvolvimento social (FERNANDES, 
2014). As comunidades buscam no turismo fontes de renda. Essa ativida-
de tem capacidade de dinamizar a economia dos lugares, promovendo a 
geração de negócios que vão impactar várias outras atividades. 

No que concerne às experiências de geoturismo, Morán e Del-
gado (2012) realizaram estudos sobre o geoturismo como modalidade 
de turismo alternativo e sustentável e fator de desenvolvimento territo-
rial. Os autores (2012) apresentaram iniciativas das rotas de geoturismo 
no contexto europeu em Tenerife na Espanha e Sardenha na Itália. So-
bre essas experiências Villalobos (2001) apud Morán e Delgado (2012, 
p.113) afirma que o patrimônio geológico além de «recurso científico 
e educativo se converteu em recurso econômico (georecurso) de inte-
resse das estratégias de desenvolvimento sustentável especialmente em 
áreas naturais protegidas.». Os autores destacaram também experiên-
cias de geoturismo na recuperação e valorização do ambiente costeiro 
da ilha de Tenerife.

Prieto (2013) ao estudar o geoturismo no México afirma que o 
Parque Turístico Prismas Basálticos de interesse geológico proporciona 
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a geração de 400 empregos diretos nas temporadas mais movimentadas. 
O autor (2013) menciona ainda a China com mais de 180 geoparques 
nacionais que representam oportunidade de trabalho e contribuição para 
a economia local devido a dinamização produzida pela presença dos 
visitantes. Cita o Parque Yuntaishan que promoveu a geração de 30 mil 
empregos diretos no ano de 2004, em Jiazou na China onde está o Geo-
parque Yuntaishan que registrou 8,5 milhões de turistas e aumentou o 
Produto Interno Bruto (PIB) da cidade em 7%. 

Outros casos apresentados por Prieto (2013) são o Reino Unido, 
Nova Zelândia e Estados Unidos. O autor afirma que apesar dos dados 
serem escassos e/ou pouco sistematizados, exceto no Reino Unido e nos 
Estados Unidos, permitem «evidenciar a importância que as áreas prote-
gidas e os geoparques ,em particular, representam como alternativa em 
termos de investigação, divulgação científicas, educação, conservação, 
aproveitamento dos recursos e atividade que contribui para o desenvol-
vimento econômico local» (PRIETO,2013, p.7). Prieto associa o êxito dos 
geoparques à atividade turística. 

No caso brasileiro as principais ações relacionadas ao geoturismo 
são realizadas no território do Geopark Araripe, no estado do Ceará, 
onde o desenvolvimento das atividades têm trazido dinâmicidade e visi-
bilidade midiatica ao território. Outras ações efetivas de geoturismo são 
desenvolvidas nos territórios que são aspirantes à geoparuqes, os quais 
englobam o Projeto Geoparque do Serivço Geológico Brasileiro (Schob-
benhaus e Silva, 2012).

Dentre os projetos de geoparques se destacam os do Seridó (RN), 
Costões e Lagunas (RJ), Caçapava do Sul (RS), Bodoquena-Pantanal 
(MT), Morro do Chapéu (BA), Uberaba (MG), Fernando de Noronha 
(PE), Quadrilátero Ferrífero (MG), Chapada dos Guimarães (MT), entre 
outros. Cada um desses projetos já apresentam o inventário e a avaliação 
dos locais de relevância geológica a serem utilizados pelas práticas geo-
turísticas, bem como diferentes níveis de articulação com comunidades 
locais e as esferas públicas e privadas para a consolidação das atividades 
e submissão das propostas à Rede Global de Geoparques (GNN). Fato 
relevante a ser salientado é a diversidade de ambientes e estados atingidos 
por essas propostas, confirmando a importância e crescimento do estudo 
da temática relacionada à geodiversidade em âmbito nacional, bem como 
a popularização do geoturismo e a sua prática relacionada ao turismo de 
base local. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O geoturismo é um potencial a ser desenvolvido no turismo e em parti-
cular no Nordeste do Brasil onde o turismo tem sido apontado como ati-
vidade econômica capaz de contribuir para o desenvolvimento da região.

Entendido como segmento de mercado no turismo proporciona a 
diversificação da oferta turística, tanto para viagens motivadas pela geo-
diversidade quanto para complementar as atividades de entretenimento 
de pessoas que viajaram por outras motivações. 

Sendo uma atividade que exige gestão pautada na sustentabilida-
de econômica, ambiental e social, o geoturismo é voltado para a dina-
mização econômica dos lugares turísticos com base na conservação dos 
ambientes e valorização dos residentes e da cultura local coadunando-se 
com concepções do turismo comunitário. Depreende-se portanto que o 
geoturismo reforça iniciativas comunitárias.
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Resumo: Esta pesquisa questiona o direcionamento do turismo em 
Guiné-Bissau, especificamente, no arquipélago dos Bijagós e tem como 
objetivo principal discutir formas de desenvolvimento dessa ativida-
de aliadas à conservação ambiental da área de estudo.A revisão de li-
teratura e o estudo sobre a área em questão revelaram que apesar da 
valorização e conservação do patrimônio natural e cultural ocuparem 
lugar crescente no discurso internacional no âmbito do turismo,o pla-
nejamento integrado é indispensável para que a gestão do turismo seja 
direcionada pela gestão ambiental e social e pautada no turismo de na-
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tureza. O turismo de natureza é considerado elemento estratégico para 
dinamizar a economia de Guiné-Bissau, devido aos recursos naturais 
que dispõe, porém o uso exacerbado e incontrolado dessas potencia-
lidades pode gerar significativos prejuízos a curto, logo e médio prazo 
tanto para a biodiversidade de Bijagós como para seus habitantes. As-
sim para o desenvolvimento do turismo de natureza, se faz necessário 
o planejamento ambiental do arquipélago que conte com o protagonis-
mo dos residentes e que permita maior controle das práticas turísticas, 
portanto uma gestão dos impactos sociais, econômicos, ambientais e do 
segmento turístico.
Palavras-chave:Planejamento ambiental. Turismo. Turismo de natureza.

INTRODUÇÃO 
O turismo tem sido apresentado como atividade econômica capaz de 
contribuir para o desenvolvimento dos lugares. Muitos países se desta-
cam nessa atividade a exemplo da França, Estados Unidos e Espanha, 
entre outros. Para os países periféricos o turismo também emerge como 
estratégia de dinamização econômica onde apesar da oferta dos serviços 
básicos para os residentes ser precária são instalados meios de hospeda-
gem e outros equipamentos para a recepção de visitantes.

Guiné-Bissau, fica situado na costa Ocidental da África,possui uma 
superfície total de 36.125 km² do seu território. Faz fronteira com dois 
países francófonos: a República do Senegal,ao Norte e a República da 
Guiné-Conakry nas fronteiras leste e sul. A costa oeste do país é banha-
da pelo oceano Atlântico. Além do território continental, o país também 
possui uma parte insular composta pelo arquipélago dos Bijagós, separa-
do do continente pelos canais de Geba, Pedro Álvares, Bolama e Canha-
baque, e pelas ilhas de Jeta e Pexice ao norte. Possui população estimada 
em 1.558.090 habitantes com o índice de desenvolvimento entre os mais 
baixos do mundo, 2/3 da população vive abaixo da linha de pobreza e 
com baixa expectativa média de vida (INEC 2009).O país registra preca-
riedade da infraestrutura e instabilidade política. 

O arquipélago dos Bijagós,área de estudo desta pesquisa, possui 
potencial turísticore levante. Foi declarado Reserva da Biosfera pela Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNES-
CO) preconizando a conciliação entre conservação e uso sustentável. O 
arquipélago é formado por 88 ilhas e ilhotes. Os habitantes são principal-
mente de etnia Bijagós(MADEIRA, 2009).
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Do ponto de vista ecológico, essa zona insular da Guiné-Bissau se 
reveste de importância primordial, tendo em conta a riqueza da biodi-
versidade e das peculiaridades socioculturais das comunidades. A orien-
tação conservacionista decorrente do paradigma da sustentabilidade ao 
se referir não apenas à natureza, mas também às identidades culturais 
valoriza os modos de ser e fazer das comunidades tradicionais. O grau de 
preservação, associado ao isolamento das ilhas, corresponde a esse códi-
go mundializado do turismo e às expectativas de determinados viajantes, 
aspectos incorporados pelos operadores turísticos que integram os ritu-
ais locais às viagens que comercializam.

Dessa forma, o arquipélago detém elementos para desenvolver o 
turismo, no entanto, o debate em torno das atividades turísticas no ar-
quipélago dos Bijagós é essencial para que essa geração de alternativa 
econômica para o arquipélago seja alinhada à conservação da biodiver-
sidade e aos modos de vida dos habitantes. O turismo de natureza não 
elimina possíveis impactos negativos, pois as atividades econômicas e, 
neste caso,o turismo, provocam intervenções espaciais que podem ser 
prejudiciais e irreversíveis às dinâmicas e interações sociais, econômicas, 
políticas, culturais e biodiversidade do local.

A promoção do turismo na Guiné-Bissau não foi antecedida pelo 
planejamento e execução de ações que dariam suporte ao desenvolvi-
mento racional da atividade. Dessa forma, tornar o turismo na Guiné-
-Bissau, em particular no Arquipélago dos Bijagós, uma opção econômica 
apresenta desafios, pois não estão resolvidos elementos que permitiriam 
a valorização do espaço e o uso turístico associado à conservação do pa-
trimônio natural e cultural dos lugares. 

Esta pesquisa questiona o direcionamento do turismo no arquipé-
lago e tem como objetivo principal discutir formas de desenvolvimento 
dessa atividade aliadas à conservação na área de estudo. Embasada nos 
conceitos sobre turismo de natureza e planejamento ambiental tem como 
objetivo abordar a temática e promover uma reflexão sobre possibilida-
des do turismo em Guiné-Bissau.

METODOLOGIA
Este estudo é de cunho descritivo e explicativo. Assim busca-se descrever 
as características e aprofundar o conhecimento sobre a área de estudo Foi 
realizada revisão de literatura sobre o turismo de natureza e estudado o 
turismo em Guiné-Bissau, particularmente no Arquipélago dos Bijagós. 

Turismo de natureza no Arquipélago dos Bijagós/Guiné-Bissau: a busca por uma proposta sustentável
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Essa etapa possibilitou visão ampla sobre o turismo de natureza e insular. 
Foram consultados trabalhos acadêmicos, bases de dados de instituições 
públicas de Guiné-Bissau e documentos, além de sites de empresas de 
turismo que comercializam pacotes turísticos para o arquipélago. Essa 
etapa possibilitou uma visão ampla sobre o turismo na região. 

Outra etapa foi a realização da pesquisa de campo que envolveu o 
uso de técnicas padronizadas de coleta de dados por meio de observação 
com o registro em caderneta de campo. Nessa fase identificaram-se a pai-
sagem, atrativos naturais e culturais, infraestrutura básica, equipamen-
tos turísticos como hotéis e pousadas,impactos gerados pelo turismo a 
exemplo do avanço da especulação imobiliária. Foram realizados seis pe-
ríodos de observação sendo três no ano de 2016, nos meses de fevereiro, 
agosto e dezembro e três em 2017, nos meses de fevereiro, abril e junho.

Após a fase de observação as informações coletadas foram analisa-
das e dispostas ao longo deste trabalho.

O potencial do Arquipélago dos Bijagós para o turismo
O arquipélago é composto por mais de oitenta ilhas e está localizado a 
cerca de vinte quilômetros ao largo da parte continental da Guiné-Bissau 
numa zona de delta de 10.270 km (INEC 2009). As ilhas têm proximidade 
geográfica entre si como ilustra a Figura 01 favorecendo o desenvolvi-
mento integrado do turismo:

Figura 1:Mapa de localização da área de estudo.
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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A situação do arquipélago é beneficiada pela confluência de estu-
ários continentais, correntes costeiras do Sul e do Norte e a existência de 
um estreito arenoso submerso e de uma superfície de manguezal 37.000 
ha favoreceram o desenvolvimento de uma fauna rica e variada que apre-
senta interesse patrimonial: peixes, crustáceos, aves limícolas, tartarugas 
do mar, hipopótamos, peixes-boi, golfinhos corcundas, etc. Cerca de 50% 
da superfície terrestre do arquipélago é composta por palmeirais, sendo o 
resto essencialmente ocupado por savanas secas e úmidas. 

O patrimônio natural dessas ilhas, em especial,as praias, fauna e 
flora, favorece as atividades de lazer e de turismo, nomeadamente, os ba-
nhos de mar, o turismo de natureza,ecoturismo,turismo de aventura. O 
mar e o clima são os principais fatores de atração turística. As ilhas pos-
suem praias de interesse turístico como Bolama, Bubaque, Rubane, Maio, 
Caravela, Caraxe, Orango Grande, Orangozinho, Canhabaque, Quéré, 
Unhocumo, Unhocumozinho, Uno, João Vieira, etc. Assim,o maiorn 
úmero de chegadas de turistas é registrado entre os meses de novembro a 
maio devido às boas condições do clima nesse período do ano. A Figura 
2 ilustra a beleza paisagística do lugar:

Figura 2:Arquipélago dos Bijagós.
Fonte: G.B, 2012.
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O potencial turístico do arquipélago dos Bijagós é destacado pe-
las autoridades locais, consultores e profissionais do setor. Esse potencial 
baseia-se na insularidade e isolamento do arquipélago, existência de es-
pécies patrimoniais emblemáticas e em vias de extinção como tartaru-
gas marinhas, presença de grande variedade de habitats e ecossistemas 
e de abundância relativa de recursos naturais (BERNATETS, 2009). Para 
Bernatets (2009),o turismo no arquipélago é dissonante com o potencial 
existente, pois o arquipélago recebe cerca de 1.000 visitantes por ano. 

A oferta turística conta com hotéis, restaurantes,trilhas ecológicas 
e atividades ligadas à pesca e visita às aldeias, mas o turismo se configura 
como uma atividade pouco expressiva economicamente para os habitan-
tes no arquipélago dos Bijagós que sobrevivem há séculos sem ajuda ex-
terior e se mantêm de atividades de subsistência baseadas na agricultura 
e na pesca.

Atrelar o potencial do arquipélago ao uso turístico sustentável, 
portanto à conservação ambiental, implica uso racional do patrimônio 
natural e cultural, operacionalização do turismo pelos habitantes, geração 
e distribuição de riqueza para as comunidades residentes.

Turismo: atividade sustentável para o Arquipélago de Bijagós?
Na Guiné-Bissau a gestão do turismo está sob a responsabilidade da Se-
cretaria de Estado do Turismo órgão ligado ao Ministério do Comércio, 
da Indústria, do Turismo e do Artesanato. A estratégia de desenvolvimen-
to do turismo na Guiné-Bissau adotada nos anos 2000 identificou neces-
sidade de intervenções para desenvolver a atividade: criação de acessos 
aos lugares de interesse turístico, renovação de infraestruturas, reforço 
das capacidades institucionais, atração de investimentos e acesso aos fi-
nanciamentos, mas nenhuma delas foi implementada (ENGLISH, 2009).

O isolamento relativo dessas ilhas, bem como o modo de gestão 
durável dos recursos pelas comunidades locais, explica o estado de con-
servação dos ecossistemas do arquipélago. Visando a preservação das 
ilhas, organizações não-governamentais têm promovido ações a fim de 
criar e ampliar áreas de proteção ambiental e fiscalizar aquelas existentes.

Dessa forma, sendo uma ilha atrativa da região e com projeção in-
ternacional atraindo visitantes de diversos lugares do mundo o turismo 
de natureza ganha destaque. O turismo de natureza compreendido como 
uma vertente do turismo que tem como foco a apreciação e lazer na na-
tureza apresenta-se como atividade que se coaduna com a racionalidade 



333
Eixo 2

de uso aliado à conservação preconizado comoprincípio das reservas da 
biosfera.

Segundo Sung (2004), dois fatores se destacam na dinâmica do tu-
rismo de natureza, são eles: a relevância em considerar a problemática 
ambiental e o interesse em estabelecer maior contato com a natureza. As 
reflexões sobre os inúmeros impactos de ordem negativa no meio am-
biente provocado pelo turismo de massa fizeram repensar formas de tu-
rismo mais integradas à natureza e, nessa perspectiva, emerge o turismo 
de natureza, que possui suas bases fundamentadas na ótica do desenvol-
vimento sustentável (LEVÍ, 2012).

Essa forma de turismo traz em sua essência, como objetivos prin-
cipais, a contemplação, estudo e lazer nos ambientes naturais, além da va-
lorização das questões culturais características de uma comunidade, que 
faz ou já fez parte desse meio (VERA et al 1997). Na fisionomia do turis-
mo de natureza prevalece o desenvolvimento de uma relação equilibrada 
com o meio, na qual a valorização e preservação da natureza aparecem 
com pontos importantes no planejamento das atividades turísticas, onde 
a natureza surge não apenas como um cenário contemplativo, mas como 
um meio gerador de reflexão, sobretudo da forma como as sociedades se 
apropriam desta, permitindo trabalhar com a conscientização ambien-
tal dos visitantes (OLIVEIRA, 2013).Dessa forma, o turismo de natureza 
pode ser concebido como um estímulo para o desenvolvimento das co-
munidades locais e sua demanda vem aumentando ao longo dos anos. 

Nesse contexto, o turismo de natureza valoriza a ação participati-
va das comunidades locais, objetivando um desenvolvimento equitativo 
(OLIVEIRA, 2013). O turismo de natureza possui uma gama de possi-
bilidades e atrativos, no que resultou em diversas vertentes de turismo, 
advindas dessa modalidade, como o ecoturismo, o turismo de aventura, 
o turismo de educação e demais formas de turismo alternativo com foco 
na interação com o meio ambiente (MCKERHER, 2002).Essas vertentes 
do turismo de natureza possuem em comum a valorização e contempla-
ção da natureza, porém apresentam também características e interesses 
diferenciados. O ecoturismo tem como interesse a interação com os com-
ponentes ambientais e culturais, enquanto que o turismo de aventura 
privilegia a prática de esportes radicais no meio ambiente, como rapel, 
escalada, voo livre entre outros.

O turismo de natureza é uma modalidade de turismo relativamen-
te recente na Guiné-Bissau,ganhando maior destaque no país a partir do 
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final dos anos 1990 e início dos anos 2000 e acontece principalmente no 
arquipélago dos Bijagós. Esse segmento pode contribuir para o desenvol-
vimento do arquipélago desde que sob a orientação de um planejamen-
to integrado que respeite os sistemas geoambientais, as necessidades das 
comunidades locais e promova efetiva conservação e sensibilização em 
relação aos recursos naturais e culturais. Como afirma Fennel (2002) o 
turismo de natureza quando realizado visando o mínimo impacto, auxilia 
de forma direta na conservação do habitat, pois permite a manutenção 
desse meio e ainda pode contribuir de forma indireta, através da geração 
de emprego e renda, contribuindo para sensibilização das comunidades 
no que diz respeito à conservação dos recursos naturais como forma de 
permanência das atividades turísticas.

As ações voltadas para a conservação dos recursos naturais pauta-
das nos princípios da sustentabilidade têm apresentado um significativo 
aumento em todos os setores da sociedade, pois atualmente “existe a ne-
cessidade de que os problemas sejam admitidos em todas as esferas de 
nossa realidade” (RODRIGUEZ; SILVA, 2009). O turismo de natureza, 
nessa perspectiva, serviria como um meio importante de mudança de 
percepção e mentalidade acerca de questões socioambientais ligadas à 
degradação e preservação ambiental.

Gorni e Dreher (2010), afirmam que o turismo de natureza é um 
segmento da atividade turística que se destaca pelas características úni-
cas que envolvem diferentes motivações e, em especial, o contato com o 
ambiente natural, a vivência em ambientes tranquilos, a busca por um es-
paço de convívio com a flora e a fauna, ou a experiência diferente daquela 
vivida nos grandes centros urbanos, entre outras. Entretanto, a ativida-
de turística significa providenciar meios de hospedagem, alimentação 
e entretenimento para os visitantes, dessa forma, as transformações da 
paisagem podem ser minimizadas, mas não evitadas. Significa também 
receber visitantes com culturas diferentes daquelas do lugar visitado e 
que interagem com as comunidades provocando também transforma-
ções e mudanças na aprendizagem mútua. Aumenta a necessidade de 
fornecimento de serviços básicos, de gêneros alimentícios, entre outros, e 
aumenta a produção lixo.

Planejamento e gestão ambiental no direcionamento da atividade turística
Na procura pela satisfação das necessidades e dos ilimitados desejos, o ser 
humano recorre à exploração dos recursos naturais, alterando o dinamis-
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mo do meio ambiente. Esse, definido como “o conjunto de fatores naturais 
e sociais e suas interações em um espaço e tempo dados” (RODRIGUEZ, 
SILVA, 2009, p. 30). A intensa exploração e transformação dos recursos 
naturais, associadas aos resíduos durante o processo de produção ao con-
sumo na atual sociedade acarretam diversos impactos ambientais.

De acordo com Santos (2004, p. 27), a “abordagem sobre meio am-
biente tem sido motivo de discussão e análise em quase todo o mun-
do, devido às alterações que o mesmo tem registrado, principalmente, 
desde a Revolução Industrial e no período posterior à Segunda Guerra 
Mundial, em 1945”. Essas alterações estão relacionadas ao aumento pela 
competição por terras, água, recursos energéticos e biológicos e ao desen-
volvimento tecnológico puramente materialista onde a natureza é vista 
como uma fonte de oferta de recursos naturais inesgotáveis (SANTOS 
2004, p. 27).

                  Dessa forma, a exploração desordenada dos recursos na-
turais tem sido um tema bastante debatido nos últimos anos, não apenas 
pela comunidade científica, mas também pelo poder público e sociedade 
civil que têm assumido papel relevante nessa discussão. A necessidade de 
gerenciamento no intuito de evitar o esgotamento das potencialidades 
naturais surge de forma cada vez mais intensa nos mais diversos meios, 
assim discute-se sobre o desenvolvimento sustentável na sociedade con-
temporânea. Estudos desenvolvidos por Pacheco (2014) e Silva Quintas 
(2004),demonstram que o planejamento ambiental surge como resposta 
a esse contexto e auxiliar na tomada de decisões relativas às potencialida-
des, limitações e usos dos sistemas ambientais dos territórios.

 Para Seiffert (2014), o processo de gestão ambiental surge como 
alternativa para buscar a sustentabilidade. Contudo, a gestão ambiental 
lida com situações extremamente complexas, envolvendo uma realidade 
problemática cujas condições necessitam ser melhoradas. Isso implica, 
na maioria das vezes, lidar com interventores ou agentes que apresentam 
interesses conflitantes em relação à forma de utilização de um determi-
nado bem ambiental.

A importância do planejamento ambiental para a sociedade deve-
-se ao seu funcionamento enquanto ação preventiva contra os possíveis 
problemas ambientais decorrentes do uso inadequado do território. Nesse 
sentido, a ocupação planejada tem a função de beneficiar a população por 
meio de medidas preventivas e mitigadoras dos problemas ambientais. 
Para Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007, p.57) o planejamento ambiental 
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do território converte-se em “um elemento tanto básico como comple-
mentar para a elaboração dos programas de desenvolvimento econômico 
e social, e para a otimização do plano de uso, manejo e gestão de qualquer 
unidade territorial” .

O planejamento ambiental objetiva o desenvolvimento sustentável 
queé “caracterizado como um processo que se deve compatibilizar, no es-
paço e no tempo, o crescimento econômico, com a conservação ambien-
tal, a qualidade de vida e a equidade social” (REBOUÇAS, 1997, p. 127).

A dimensão ambiental além de ser objeto de preocupação na es-
fera científica, também deve ser suportada por um debate político sobre 
os objetivos e estratégias de desenvolvimento, pressupondo a geração de 
consensos entre os diversos atores políticos. O planejamento ambiental 
pode desempenhar um papel importante na identificação dos custos e 
benefícios decorrentes das estratégias de desenvolvimento sustentável. 
No âmbito do turismo se constitui em processo que orientaria a ativida-
decom propostas alinhadas às premissas da sustentabilidade. Nesse con-
texto, aumentaria as possibilidades das atividades turísticas contribuírem 
para o desenvolvimento social do arquipélago de Bijagós.

Resultados e discussão
A valorização e conservação do patrimônio natural e cultural ocupam lu-
gar crescente no discurso internacional no âmbito do turismo. Em reação 
ao turismo de massa e à oferta padronizada,surge a procura pela autenti-
cidade e encontro com a população local. Porém, no arquipélago Bijagós 
a operacionalização do turismo tem se demonstrado oposta à dedicação 
popular e local de lutar pela preservação de costumes e tradições locais, 
incluídos aqui modelos sociais e estruturas familiares, principalmente, 
em locais mais isolados. O problema mais sensível gerado pela expansão 
do turismo em Bijagós reside no modo de apropriação das terras pelos 
candidatos ao investimento,as tensões que isso proporciona, porque os 
terrenos cobiçados são situados nas ilhas desabitadas ou nas praias habi-
tadas. Esse espaço isolado constitui um lugar crucial na vida social dos Bi-
jagósenses, as ilhotas são áreas para cultivo itinerante do arroz. Enquanto 
as praias são lugares para circulação dos gados e em termos culturais são 
considerados lugares sagrados nos quais se desenrolam as principais ce-
rimônias que estruturam a organização interna das comunidades locais.

A motivação dominante nas viagens de turismo de natureza pren-
de-se à vontade de regresso à natureza por parte dos turistas, para obser-
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var o meio natural, nomeadamente as florestas, grandes parques naturais, 
as montanhas, atividades relacionadas com agricultura ou observar o 
modo de relacionamento entre as pessoas e a terra (CUNHA;ABRANTES, 
2013). Os folhetos turísticos e o local pesquisado mostram que nesse ce-
nário a identidade cultural Bijagós é um trunfo de marketing, ainda que 
seja enunciada após as atividades ligadas à pesca, observação dos hipo-
pótamos, desfrute das praias e as massagens e serviços oferecidos como 
os tratamentos de beleza.

Os cruzeiros do navio “África Queen” incrementam o turismo do 
arquipélago. O navio possui 40 quartos e leva um número considerável 
de turistas, mas são apontadas dificuldades para obtenção de vistos para 
a Guiné-Bissau por falta de representação diplomática e consular princi-
palmente na Europa primeiro mercado emissor para o país situação que 
prejudica o turismo no Arquipélago dos Bijagós. Salienta-se que esses na-
vios cruzeiros efetuam viagem uma vez por semana.

A carência de infraestrutura adequada para a oferta de serviços 
necessários para residentes e turistas como hospitais, pontos de serviços 
de urgência e emergência, mobilidade e transporte é entrave para o de-
senvolvimento do turismo de natureza, que exige o tratamento adequado 
dos resíduos, por exemplo. Tratando-se de ambiente insular as soluções 
tornam-se ainda mais específicas. No arquipélago dos Bijagós, não exis-
tem postos sanitários ou hospitais em alguns lugares, os médicos estão 
nas grandes cidades da região e enfermeiras em algumas aldeias, as visitas 
por parte de técnicos de saúde nas ilhas são praticamente inexistentes. Os 
problemas da saúde da população de Bijagós são inúmeros e se verificam 
principalmente a mortalidade infantil e de mulheres grávidas, as princi-
pais causas são malárias, paludismo, cólera, HIV/SIDA, falta de pré-natal. 
Tudo isso relacionado à falta de infraestrutura como serviços de sane-
amento básico, acesso aos serviços saúde de qualidade, à água tratada, 
coleta de lixo, transporte, etc.

Considerada importante atividade econômica as necessidades do 
turismo podem influenciar gestores, políticos e empresários a investirem 
no arquipélago trazendo transformações espaciais, culturais e sociais que 
podem ser benéficas ou não. Podem proporcionar  tanto vantagens, no 
que se refere a investimento político e econômico em leis e resoluções de 
proteção ambiental e também desvantagens  como o investimento em in-
fraestrutura para as atividades turísticas na região, mas que terão sempre 
um custo ambiental e social.
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Apesar do turismo de natureza prezar pela mínima interferência na 
biodiversidade e sua dinâmica, o desenvolvimento de atividades turísticas 
na área do arquipélago exige forte controle e fiscalização para que o coti-
diano do lugar não seja afetado em demasia por essa atividade econômica.

Contudo, as principais ameaças ambientais que pesam atualmente 
sobre o Arquipélago, não estão associadas ao turismo, mas às práticas de 
pesca artesanal estrangeiras senegalesas, guineenses e serra-leonesas, que 
praticam a remoção em massa e indiscriminada das reservas pesquei-
ras e estabelecem acampamentos em algumas ilhas onde exploram de 
forma abusiva os manguezais. Nessa perspectiva, é importante ressaltar 
que algumas das ilhas do arquipélago ainda não foram exploradas por 
atividades turísticas, porém sua biodiversidade ou a existente em seu en-
torno já se encontra em situação de exploração, seja pela pesca, seja pela 
degradação de habitats litorâneos causados pela atividade pesqueira ou 
pela captura de crustáceos para fins comerciais.

A articulação do setor turístico dos Bijagós no tecido econômico 
nacional é extremamente frágil. As operações de aquisição das terras pelos 
operadores turísticos nos Bijagós não seguem, na prática, o princípio do 
“consentimento livre, preestabelecido e esclarecido” promovido à escala in-
ternacional. A maior parte dos operadores joga com as necessidades locais e 
a ingenuidade dos habitantes para atingir os seus fins, aproveitando da fragi-
lidade dos direitos locais de propriedade e de usufruto das terras. Conflitos 
intermináveis ocorrem nas comunidades entre famílias, aldeias e clãs e, por 
outro, entre habitantes e operadores turísticos. A mercantilização das terras 
associada ao turismo cria uma dinâmica de competição pelas terras produti-
vas, o que constitui um vetor de conflitos potenciais em médio prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do turismo é considerado pelos governos e organiza-
ções internacionais como uma via ideal de desenvolvimento econômico 
para os países pobres, atraindo investimentos, gerando empregos e entra-
da de divisas estrangeiras. Com o aumento da importância das questões 
éticas e ambientais associadas ao turismo, o discurso internacional ab-
sorveu progressivamente uma série de nuances: os retornos socioeconô-
micos positivos do turismo não são automáticos, dependem do tipo de 
inserção da empresa turística no tecido social e econômico local.

Concluiu-se que para o desenvolvimento do turismo de natu-
reza, se faz necessário o planejamento integrado do arquipélago bus-
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cando uma estrutura organizada que conte com o protagonismo dos 
residentes e que permita maior controle das práticas turísticas, por-
tanto uma gestão dos impactos sociais, econômicos, ambientais e do 
segmento turístico.

O planejamento permite refletir sobre as práticas atuais e pro-
põe práticas futuras, considera a realidade encontrada na área, sendo de 
suma importância para o desenvolvimento de atividades turísticas, pois 
propicia estabelecer uma previsão de possíveis impactos que as ativida-
des propostas podem causar e pensar em estratégias para mitigá-los, ou 
até mesmo recorrer à elaboração de outra proposta menos impactante.

A preparação das comunidades é fundamental nesse processo 
sendo necessário considerar o ambiente político e cultural do país. O 
turismo, tal como se desenvolve em Bijagós, não responde aos objetivos 
da Reserva de Biosfera e nem ao que preconiza o turismo de nature-
za e suas diversas vertentes a exemplo do ecoturismo. Ainda que seja 
necessário fazer uma distinção entre os operadores, parte das  normas 
elementares em matéria de preservação é pouco ou nada respeitado. 
A cultura dos Bijagós não só é instrumentalizada, mas também deses-
truturada pelos operadores turísticos mesmo porque a estrutura social 
que pode ser observada no local não corresponde completamente aos 
modelos socioculturais contemporâneos e a intensificação da atividade 
turística pode gerar modificações significativas nesse aspecto regional.

A desapropriação territorial e cultural que se segue tende a aba-
lar ao longo do tempo as estruturas internas da sociedade de Bijagós e 
minar a capacidade de gerir coletivamente a mudança social em curso. 
Uma desestruturação social pode implicar graves mudanças da men-
talidade da população local sobre si e a percepção e interação com a 
biodiversidade da região.

Desse modo, além de ser necessário um planejamento voltado às 
questões ambientais é de imprescindível importância desenvolver planos 
de ações direcionados a preservação da cultura e do modo de vida dos 
Bijagós e à forma de turismo pretendida. Assim, o turismo viria em de-
corrência do que se almeja em termos sociais e ambientais. Entretanto, 
não há como desenvolver a atividade sem ocasionar impactos ambientais 
e sociais. O planejamento ao estabelecer diretrizes na perspectiva do uso 
e da conservação não descarta impactos, ademais o planejamento apenas 
não resolve é necessária a execução da política de turismo condizente 
com o planejamento ambiental.
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O reduzido número de habitantes dos Bijagós e a rara predominân-
cia de estruturas de acolhimento turístico permitiram até agora preservar 
o arquipélago da degradação ambiental maciça, ao contrário do que se 
constata em países como o Senegal, que optou pela via do turismo de 
massas, destruição dos mangues, desmatamento, esgotamento dos recur-
sos naturais, poluição a grande escala e degradação da paisagem. 

O turismo de natureza é considerado um elemento estratégico para 
promover o desenvolvimento na Guiné-Bissau, pelo potencial dos recursos 
naturais que o país dispõe, porém o uso exacerbado e incontrolado dessas 
potencialidades pode gerar significativos prejuízos a curto, logo e médio 
prazo tanto para a biodiversidade de Bijagós como para seus habitantes.

Para que a Guiné-Bissau possa estruturar e qualificar seus muni-
cípios é necessário o envolvimento direto das comunidades receptoras. 
São elas que protagonizarão essa história. Todo esse movimento se tra-
duz na capacidade de atuação mútua do cidadão guineense, o qual deve 
perceber-se como parte fundamental desse processo.
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para o Turismo Gastronômico 
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Resumo: Atualmente o Turismo Gastronômico vem ganhando grande 
espaço diante do cenário cultural devido a imersão de realidades lo-
cais que se tem ao consumir uma preparação que foi elaborada a par-
tir de costumes de um meio social. A cidade de Icapuí, localizada no 
litoral leste do Estado do Ceará vem sendo destaque mundial devido 
a sua atualmente no cenário do turismo comunitário. Tal prática está 
para valorar e manter de maneira sustentável a ecologia do local, sendo 
esse produto fornecido e elaborado pelo moradores da referida região. 
O presente trabalho teve como objetivo a identificação do município 
de Icapuí como uma relevante rota turística no que se diz respeito ao 
Turismo Gastronômico. Após análise bibliográfica, foi constatado que 
as comunidades tradicionais da região, adeptas da prática do Turismo 
Comunitário, são as principais potencialidades que Icapuí possui, ga-
nhando foco as comunidades Córrego do Sal, Ponta Grossa e Barrinha, 
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onde são produzidas iguarias que são consideradas atualmente umas 
das melhores do Ceará, como é o caso da galinha no leite de coco, a 
cocada e a lagosta. Com isso, a área da pesquisa torna-se uma grande 
potência no que se refere ao turismo gastronômico, devido a presença 
de preparações diferenciadas, que contam com o reconto da cultura de 
suas diversas comunidades em cada preparação.
Palavras-chave: Turismo gastronômico; Comunidades tradicionais; 
Pratos regionais.

1. INTRODUÇÃO
A vivência cultural, no que tange às práticas turísticas, vem se mostrando 
cada vez mais presente nos objetivos da sociedade ao planejarem e rea-
lizarem uma viagem. Seja esse interesse ligado a rituais, festividades ou 
afins, a alimentação está ganhando destaque por possuir uma ligação en-
tre diversos de fatores como os costumes locais e a experiência do turista 
em áreas mais tranquilas. Segundo Gimenes (2006, p. 2):

O interesse de várias áreas do conhecimento pelo tema alimentação 
se deve em muito ao fato deste fenômeno possuir interfaces variadas, 
extrapolando a mera satisfação fisiológica e cumprindo uma série de 
funções e expressões que transcendem à fome biológica e se traduzem 
em costumes, rituais e demais comportamentos.

As culturas gastronômicas regionais são formadas a partir da ab-
jeção de fatores como tradição, valor dos alimentos, história, sabores e 
saberes e técnicas de produção (MÜLLER, 2012). “Os hábitos alimentares 
se traduzem na forma de seleção, preparo e ingestão de alimentos, que 
não são o espelho, mas se constituem na própria imagem da sociedade” 
(ROLIM, 1997, p.76). 

Mesmo não podendo ser a principal finalidade ao se fazer uma 
viagem, ou seja, simplesmente comer, para alguns essa forma de turismo 
pode não ser um atrativo, pois viajar simplesmente para saciar uma ne-
cessidade básica como alimentação pode parecer um tanto desanimador, 
contudo, se torna quase que impossível ir a uma região e não provar a 
culinária local. Para Barroco (200?, p. 4):

O Turismo e a Gastronomia são inseparáveis, pois não têm como se 
pensar em turismo, sem prever entre outros itens, a alimentação para 
curta ou longa permanência, onde o viajante não pode abster-se dela, 
e desta forma, sempre tende a experimentar a cozinha local.
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O Turismo Gastronômico surge como meio de maior interação 
entre o visitante e o seu receptor, havendo assim uma imersão na cultura 
nativa do referido lugar que se visita. Esse segmento vem se desenvolven-
do na área da Hospitalidade, devido a atual tendência de valorar a cultura 
alimentar e as tradições locais. Para Lody (2007), a alimentação, pode es-
tar, por vezes, preservada por meio de receitas, todavia, é especificamente 
na memória dos sujeitos sociais que o pesquisador encontra seu objeto 
de interesse e este tipo de investigação possibilita o descortinar dos mo-
tivos que levam um prato a se tornar um bem ou mesmo um patrimônio 
(LODY, 2007).

Seja na Serra, no Sertão ou no Litoral; no Ceará, esse tipo de turis-
mo já é uma realidade em muitas cidades. Nesse contexto, um município 
que vem se destacando fortemente, alvo de vários estudos no decorrer das 
últimas décadas, é Icapuí, localizado na zona costeira do Estado, fazendo 
fronteira com o Rio Grande do Norte, à 200 quilômetros de Fortaleza.

A prática turística na referida região ganhará enfoque no que se diz 
respeito a sua gastronomia regional. Analisar o desenvolvimento da culi-
nária local como um fator turístico e cultural e efetivar o reconhecimento 
de pratos típicos da região como potenciais gastronômicos para o turista 
que visita Icapuí, se materializa como o principal objetivo do presente 
estudo que ocorreu de junho à outubro de 2017.  

Nesse contexto, é necessário contextualizar os seguintes eixos: 
alimentação, cultura, turismo, comunidades tradicionais e gastronomia 
regional para se ter o resultado esperado no que se tem como objetivo, 
sendo esse a demonstração da gastronomia de Icapuí – CE/BRA como 
um expressivo potencial na área do Turismo gastronômico.

2. METODOLOGIA
Os procedimentos de estruturação metodológica da pesquisa, 

perpassaram pelo trabalho desenvolvido através de pesquisa qualitati-
va e quantitativa. A coleta de dados ocorreu por meio de 3 entrevistas 
semi-estruturadas que ocorreram entre os meses de setembro e outubro 
e também da observação in loco. Autores como Schlüter (2003), Filho et 
al. (2015), Brandão; Borges (2005), Laraia (2006), Brillat-Savarin (1995), 
Lage; Milone (2000), entre outros, foram fundamentais para compreen-
são de conceitos como Turismo Gastronômico, alimentação, cultura, tu-
rismo e Gastronomia. Foram também efetivada uma análise dos dados 
secundários levantados junto à instituições como o IBGE, INCRA, Fun-
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dação Brasil Cidadão e Ipece; relacionada às informações populacionais 
e da história das comunidades de Icapuí. 

O levantamento de estudos referentes ao município foram funda-
mentais para o entendimento sobre o objeto de estudo, bem como da 
cultura local, à exemplo de artigos publicados em periódicos científicos, 
teses e dissertações.

Ademais, a pesquisa em pauta se consubstancia como descritiva, 
uma vez que se propõe a conhecer e interpretar a realidade sem nela 
interferir para modificá-la (GIL, 1999). Logo, na presente proposta me-
todológica, são levantados aqueles dados e questões que são válidos se-
rem estudados, uma vez que seus registros não constam em documentos 
(CERVO; BERVIAN, 1996).

3. A PRÁTICA DE ALIMENTAR-SE E A CULTURA DE SEUS POVOS
Independentemente de onde se esteja, alimentar-se é uma prática de necessi-
dade humana, onde o nutriente é de suma importância para o corpo, porém 
o ato de comer não se detém somente ao nutrir, o alimento carrega consigo 
a história, promovendo também a cultura de um povo, tornando-se motivo 
de apreciação de sabores, conhecidos ou exóticos para o paladar individual.

Sendo como uma cultura, hábito alimentar, meio social e inerente 
às especificidades de certo local, a gastronomia surge como objeção de 
fatores socioculturais de um determinado público. De acordo com Pollan 
(2008), temos muito a aprender sobre alimentação com a história, a cul-
tura e a tradição. Mostrando a importância que o hábito alimentar tem 
para conhecer os motivos de a gastronomia ser diferenciada em diversos 
âmbitos sociais, revelando o reconto de um povo.

A prática de deglutir demonstra manifestações de traços e expres-
sões religiosas, étnicas, representação do solo e produtos típicos, pro-
movendo dessa forma, uma maior interação e aproximação entre quem 
produz e quem consome, fazendo o turista entender a sua projeção e ter 
contato com a cultura nativa. De acordo com Schlüter (2003, p. 24) “[...] o 
modo de comer define não só aquilo que se come, mas também a pessoa 
que o ingere. O que merece ser destacado é que o ato de comer cristaliza 
estados emocionais e identidades culturais”. 

3.1. Comunidades Tradicionais
“O território é o lugar da produção da cultura e dos saberes locais que 
tencionam a afirmação do caráter diferenciado dos direitos coletivos de 
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povos e comunidades tradicionais” (FILHO et al, 2015, p. 12). 
Segundo a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igual-

dade Racial, do Ministério dos Direitos Humanos, de acordo com o De-
creto 6.040, comunidades e povos tradicionais são definidos como: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam terri-
tórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, so-
cial, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos por tradição (BRASIL, 2007).

Sendo como quem segue contrária a modernidade, as comunida-
des tradicionais, em alguns casos, são apontadas como quem coloca em 
perigo as condições impostas pela civilidade. Em uma perspectiva maior, 
correlata ao sistema econômico global (capitalismo), “ela se torna o pro-
blema de fronteira dos diaspóricos, dos migrantes, dos refugiados” (BHA-
BHA 1998, apud BRANDÃO; BORGES 2014).

Mesmo diante dos avanços globais, sociais e o forte poder de cor-
romper os costumes que o meio capitalista possui, como a rotina corrida, 
que promove a falta de tempo para atividades proverbiais, as comunida-
des tradicionais conseguem manter suas práticas culturais e costumes, 
como atividades de subsistências, rituais religiosos, meio de preparação, 
cocção e de alimentação, assim como sua formação e conjuntura dentro 
de um espaço específico. Segundo Brandão e Borges (2014, p.4), as comu-
nidades tradicionais representam:

Uma forma ativa e presente de resistência à quebra de um reduto in-
ter-humano de relações ainda centradas mais em pessoas e redes de 
reciprocidade de/entre sujeitos-atores através de produto do trabalho, 
do que em coisas e trocas de mercadorias através de pessoas, tornadas 
elas próprias, seres-objeto (p.4).

3.2. Cultura, Gastronomia e Turismo (Gastronômico)
A cultura é a junção de práticas em uma determinada sociedade 

que confere suas características específicas, o que acaba por diferenciar 
uma das outras. Os costumes são um dos principais responsáveis para a 
caracterização da cultura de um meio social. Segundo Edward Burnett 
Taylor (1832-1917), apud Laraia (2006, p. 25):

Tomando em seu amplo sentido etnográfico [cultura] é este todo com-
plexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qual-
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quer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 
uma sociedade.

“A gastronomia é um inventário patrimonial tão importante cultu-
ralmente quanto os museus, as festas, as danças e os templos religiosos” 
(FREIXA; CHAVES, 2012, p. 19). Traduzindo do latim, de onde vem a 
origem da palavra, gastronomia significa “as leis do estômago”. De acordo 
com Brillat-Savarin (1995), apud Freixa; Chaves (2012, p. 20):

Gastronomia é o conhecimento fundamental de tudo o que se refere 
ao homem na medida em que ele se alimenta. Assim, é ela, a bem dizer, 
que move os lavradores, os vinheiros, os pescadores, os caçadores e a 
numerosa família de cozinheiros, seja qual for o título ou a qualificação 
sob a qual disfarçam sua tarefa de preparar alimentos... a gastronomia 
governa a vida inteira do homem.

O turismo em seu conceito atual é visto como um fator, acima 
de tudo, econômico. Com isso, os produtos turísticos podem ser inter-
pretados por toda e qualquer caracterização de bem e de serviço que é 
produzido para atender às necessidades das atividades de viagens e lazer 
(LAGE; MILONE, 2000). Segundo McIntosh e Gupta (1990), apud Lage; 
Milone (2000, p. 26): “o turismo, de forma ampla, é assumido como a ci-
ência, a arte e a atividade de atrair, transportar e alojar visitantes, a fim de 
satisfazer suas necessidades e desejos”.

A prática do turismo passou a existir quando a aristocracia euro-
peia, no século 18, começou a empreender viagens para ocupar o tempo 
disponível de lazer dos trabalhadores (Castro, 2002). Com base nesse au-
tor, os séculos subsequentes foram marcados por verdadeiras transfor-
mações, como uma disseminação na prática do turismo devido o pro-
gresso dos transportes e as melhores condições das estradas.

A partir disso, foram surgindo vastos segmentos do turismo, no 
qual o turismo cultural foi se tornando um dos mais valorizados até 
os dias atuais. Dentro das parcelas dessa modalidade, a gastronomia 
entra como fator irrefutável devido a contribuição e a imersão de vi-
vências que se tem a partir da degustação de algo que é preparado 
por uma cultura distinta. Referente ao turismo cultural, Barreto (2003, 
p.22) afirma:

O turismo cultural no sentido mais amplo seria aquele que não tem 
como atrativo principal um recurso natural. As coisas feitas pelo ho-
mem constituem a oferta cultural, portanto turismo cultural seria aque-
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le que tem como objetivo conhecer os bens materiais e imateriais pro-
duzidos pelo homem.

Com isso, tem-se a concepção da gastronomia como cultura devi-
do a associação de turismo cultural com aquilo que se é produzido pelo 
homem. Tal produção está correlata ao ambiente presente. Além de ser o 
reflexo do solo, dos mares, rios, lagos e recursos em geral, é a relação de 
um povo com a sua necessidade básica. Segundo Montanari (2006, p. 41):

A invenção não nasce apenas do luxo e do poder, mas também da 
necessidade e da pobreza e esse é no fundo, o fascínio da história ali-
mentar: descobrir como os homens, com o trabalho e com a fantasia, 
procuraram transformar as mordidas da fome e as angústias da penúria 
em potenciais oportunidades de prazer.

O alimento e o seu preparo passaram então a ganhar vasta visibilidade 
em temáticas correlacionadas ao turismo, surgindo assim, o turismo gastro-
nômico como pauta central. A existência de pratos típicos começaram a ser 
vistos como forma de demonstração de determinadas regiões, sendo utili-
zado de forma a atrair turistas. O acarajé na Bahia, o pão de queijo em Mi-
nas Gerais e o baião de dois no Ceará, são exemplos de como a gastronomia 
passou a ser usada como atrativo turístico/cultural. Os estímulos que o prato 
passou a ter envolve várias motivações. Segundo Azambuja (2001, p.74):

As motivações para esse tipo de turismo são muitas, entre elas o prazer 
e a busca de raízes culturais. A compreensão do que é culinária local, 
uma comida típica, não se dá apenas com o entendimento histórico do 
lugar. A cultura e suas características têm destacada importância.

O Turismo Gastronômico como objeto de estudo dá-se a partir da 
necessidade de compreender a cultura de um povo a partir de seus gos-
tos, sabores, saberes, modos de preparo e de seus pratos e alimentos, o 
que revela as principais características e consequências de uma realidade 
local. Fazendo-nos entender que o que se come, é feito por uma cultura 
que possui suas particularidades subsistentes. 

4. ICAPUÍ E SUAS COMUNIDADES LITORÂNEAS 
Situada a cerca de 200 quilômetro de Fortaleza, capital do Ceará, a cidade 
de Icapuí conta com cerca de 19.089 habitantes (IBGE), dados de 2008. 
Com área de 423,448km, sendo seu bioma a Caatinga (Figura 1).
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“Dunas, falésias, um mar calmo e a forma pela qual o povo se orga-
niza e enfrenta seus desafios são a marca registrada de Icapuí, com 64km 
de litoral, pouco mais de 10% do litoral cearense” (FUNDAÇÃO BRASIL 
CIDADÃO, s/d).

Chamada inicialmente de Caiçara, nome que significa “cerca de ga-
lhas”, fazendo alusão a proteção das tribos indígenas, Icapuí era uma pe-
quena vila em Aracati, passando a ser chamada pelo nome atual em 30 de 
dezembro de 1943. Com a frente de Orlando Rebouças e Marcondes de 
Oliveira, em 1957, houve a primeira tentativa de transformar Icapuí em 
um município, não havendo sucesso devido as forças políticas da época 
que eram contrárias ao movimento (IBGE, 201?). 

“Os governantes de Aracati sempre ofereceram forte resistência à 
separação de Icapuí e saíram vitoriosos quando o governo militar cance-
lou a primeira emancipação, que havia sido conquistada em 1959” (BUS-
TAMANTE, 2005, p.2).

Vinte e sete anos após a primeira tentativa, um grupo de icapuienses 
sob a liderança de José Aírton Félix Cirilo da Silva e com o apoio da 

Figura 1:  Litoral de Icapuí.
Fonte: Google Maps, 2017.
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comunidade, conseguiu tomar Icapuí, município, desmembrando-o 
política e administrativamente de Aracati, a partir de 22 de janeiro de 
1984 (IBGE, 201?).

Instalado como município em 20 de janeiro de 1985, após proces-
so de emancipação, Icapuí foi finalmente desmembrada politicamente de 
Aracati (BUSTAMANTE, 2005, p. 97). Segundo a autora (op.cit): 

Desde então, Icapuí produziu muitas experiências de sucesso no cam-
po da educação, da saúde e da gestão pública. Um dos orgulhos locais 
- e talvez hoje o mais importante construtor de identidade icapuiense 
[...]. Outros elementos importantes da identidade local parecem encon-
trar-se tanto num extremo como em outro da costa de lcapuí: de um 
lado, a estreita ligação com o vizinho estado do Rio Grande do Norte 
e, de outro, o projeto de ser diferente de Aracati, Canoa Quebrada e 
outros (BUSTAMANTE, 2005, p. 97).

4.1. O Turismo, as Comunidades Tradicionais e a sua Gastronomia
Com a sua emancipação, Icapuí buscou diferenciar-se na prática no tu-
rismo, visando uma maior preservação da cidade, assim como de seus 
recursos naturais. Sendo assim, a existência do Conselho Municipal de 
Turismo de Icapuí foi criada para haver uma regulamentação dessa prá-
tica (IBGE, 201?), precisando “estar sempre dentro dos padrões de pre-
servação e cuidados ambientais, com a participação popular e dentro da 
filosofia de respeito ecológico” (IBGE, 201?).

Tais circunstâncias foram tomadas devido às consequências e os 
efeitos de uma exploração excessiva e descuidada na prática do turismo, 
vistas em cidades próximas, como as praias de Aracati à 57,7 km de Ica-
puí. Segundo Bustamante (2005, p. 99):

Em Icapuí, o modelo de exploração turística foi longamente discutido 
– ainda permanece em discussão - e, somente em 2004 começou a ser 
implementado, mas o exemplo de deterioração de Canoa Quebrada 
serve permanentemente de alerta e referência. 

Com isso, apesar da existência de empresários e empresas turísticas 
na região, o enfoque de Icapuí é voltado para a prática do turismo comuni-
tário, sendo esse um setor no qual a própria população é responsável pelo 
recebimento do viajante, sendo executado preferencialmente nas comuni-
dades tradicionais da referida região. Segundo Silva et al (2009, p. 362):

O Reconhecimento da Potencialidade das Comunidades Tradicionais de 
Icapuí – CE/BRA para o Turismo Gastronômico 

Antonio Bezerra Leite Junior, Anna Erika Ferreira Lima e Ana Cristina da Silva Morais



352
Eixo 2

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

Este tipo de organização e oferta do produto turístico possui elemen-
tos comuns como a busca da construção de um modelo alternativo de 
desenvolvimento turístico baseado na autogestão, no associativismo/
cooperativismo, na valorização da cultura local e, principalmente, no 
protagonismo das comunidades locais, visando à apropriação, por par-
te destas, dos benefícios advindos do desenvolvimento do setor.

Com isso, há uma maior valorização do que é típico da região, as-
sim como uma maior presença das particularidades culturais de um refe-
rido espaço social. As comunidades desempenham papel fundamental na 
construção da imersão de valores históricos que o turista tem ao fazer vi-
vências que são oferecidas pela população, dando uma maior demonstra-
ção dos valores tradicionais da comunidade, como suas crenças, relações 
sociais, aproximação com o presente ambiente e sua gastronomia local.  

Icapuí é cercada por comunidades que possuem suas particulari-
dades individuais, como meio de subsistência e afins. As comunidades de 
Córrego do Sal, Ponta Grossa e Praia da Barrinha ganham maior enfoque 
no que se diz respeito a maior atuação da área turística, tendo como po-
tencial sua gastronomia local. Porém, há a existência de outras comuni-
dades, como: Barreiras da Sereia, Barreiras de Cima, Barrinha, Melancias, 
Peixe Gordo, Tremembé, Redonda, Peroba entre outras, que também de-
sempenham papel turístico na região. Para ressaltar um pouco da contri-
buição gastronômica, faz-se necessário uma explanação sobre cada uma 
delas.

4.1.1. Córrego do Sal
Rodeado por salinas, a comunidade Córrego do Sal tinha como principal 
atividade econômica a produção de sal até 1942, ano em que foi feito a 
última extração, devido ao desaparecimento das salinas. Esse produto era 
extraído e levado para o Mercado Central de Rio Grande do Norte, sendo 
a comunidade instalada próximo à fronteira. Com isso, seus moradores 
passaram então a fazer atividades como a pesca, agricultura e desmancha4 
nas casas de farinha de comunidades próximas. Devido a ocorrência de 
secas períodos após início das novas atividades de subsistência, a oferta 
de alimentos foi altamente reduzida, os obrigando assim a ter uma dieta 
baseada apenas em peixe, xique-xique e feijão. Atualmente a comunidade 

4  Operação que consiste em transformar a mandioca (desde a raspagem até ser levada ao forno) em 
farinha
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vive a base da agricultura, pesca e atividades ligadas ao turismo (Funda-
ção Brasil Cidadão, s/d). Segundo a Fundação Brasil Cidadão (s/d):

Esta também já vem desenvolvendo a experiência do Turismo de Base 
Comunitária, tendo em vista a sua beleza natural, sua história social, sua 
gastronomia que é referência na região e, sobretudo a hospitalidade da 
sua gente e a tranquilidade que o lugar oferece.

A comunidade fica localizada acerca de 20 quilômetros do centro 
de Icapuí. Formada por cerca de 62 famílias que constituem uma única, 
a comunidade possui forte protagonismo feminino, tendo em vista que 
essas estão à frente da organização social da mesma. Antes da criação 
de uma cozinha comunitária, parte que será abordada mais a frente, es-
sas mulheres eram responsáveis pela confecção de redes de pescaria, que 
eram feitas para os maridos dessas, composta pela maioria de pescado-
res.  A prática do turismo na comunidade é atualmente uma das princi-
pais atividades econômicas, seguidas da pesca e agricultura. 

O foco dessas mulheres está na sua Gastronomia, onde é referência 
na cidade devido a preparações únicas, mantidas até hoje por vínculos 
familiares, constituindo um cardápio que vai de galinha caipira, à melhor 
cocada do Ceará. Todo o seu diferencial está no modo de preparo e as 
formas que são servidas.

A cozinha comunitária é onde todas elas cozinham, sendo constitu-
ída por um fogão ecológico, que sua brasa é feita e mantida à lenha de ga-
lhos de árvores secas, e as preparações são elaboradas em panelas de barro.

A galinha caipira é conhecida por ser feita com leite de coco, ao 
invés de água, esta que é substituída por água de coco por ter a função 
de amaciar a carne. O animal é abatido horas antes da preparação, sendo 
todas de criação própria. Preparada com demais temperos como alho, 
cebola, tomate, pimentão, o toque especial e diferencial está no ingredien-
te final: hortelã. Após a galinha cozinha, é adicionado folhas de hortelã 
em uma cocção rápida, adquirindo assim sabor característico e único, 
tornando as mulheres do Córrego do Sal referência na Gastronomia de 
Icapuí, e do Estado do Ceará. 

Segundo Dona Francineide (53 anos), liderança e cozinheira: 
As pessoas que vem para cá são tudo de indicação uma das outras 
e vem para comer a mariscada e a galinha no leite de coco. Sempre 
temos gente aqui...turistas...pessoas que vem para provar dos pratos 
mesmo (Entrevista realizada em 09 de out. de 2017)
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A preparação é geralmente servida com baião de dois (arroz, fei-
jão, nata e queijo) (Figura 2), pirão feito com o caldo da galinha, farofa, 
macarrão e salada quente, como é chamada por elas, que é basicamente 
legumes cozidos, como batata, cenoura e beterraba.

Figura 2: Galinha caipira ao leite de coco.
Fonte: Lima, 2017.

Outra preparação bastante conhecida na região é a mariscada 
dentro do coco verde. Essa é composta de lula; polvo; mexilhão; traioba, 
também conhecido como búzio (mariscos de areia); camarão e lagosta, 
sendo esses todos os mariscos existentes no litoral de Icapuí. É um tipo 
de ensopado, feito com leite de coco e servido dentro de um coco verde. 

Saindo dos pratos salgados, chegamos na “melhor cocada do Cea-
rá”. Elabora com coco, leite condensado, açúcar e caramelo, a cocada co-
mercializada em Icapuí possui prestígio nacional. Uma receita de família, 
que encanta muito os turistas que por lá passam, devido a sua cremosi-
dade e sabor único.

É importante ressaltar que, como já foi dito antes, a pesca, a culi-
nária e a agricultura são os geradores de econômica da comunidade. Os 
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Figura 3 e 4: Horta da comunidade Córrego do Sal.
Autor: Lima, 2017.
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insumos utilizados na cozinha comunitária (verduras e afins) são todos 
plantados e cultivados dentro desse mesmo espaço, agregando ainda mais 
valor ao que se come (Figuras 3 e 4).

4.1.2. Ponta Grossa
O nome “Ponta Grossa” está relacionado com a formação de cadeiras de 
falésias que invadiram o mar, criando assim uma ponta que é visível a 
milhas de distância da costa. A comunidade teve o início da sua formação 
em 1920, com a chegada e transferência da família de Neu Pindú do lugar 
“Refúgio do Povo”. A família optou por se instalar em uma área mais pró-
xima ao mar, que era protegida por uma “ponta”, na qual denominava-se 
Ponta Grossa ou Cabo da Jabarana (FUNDAÇÃO BRASIL CIDADÃO, 
2013). De acordo com a Fundação Brasil Cidadão (s/n):

As condições locais impeliram os primeiros habitantes a tirarem seu 
sustento da pesca, da agricultura e criação de subsistência (caprinos e 
ovinos), além da caça à fauna comestível como peba e tatu, já que as 
atividades comerciais eram parte de uma realidade distante. Ali, a bem 
dizer, tudo era feito de forma artesanal, da conservação de alimentos à 
fabricação dos utensílios que necessitavam, graças aos conhecimentos 
adquiridos e transmitidos no decurso do tempo, de geração pós-gera-
ção. Além do peixe ou pescado, mantido a sal por semanas, para não se 
perder, um outro tipo de culinária da época extraída do mar era o “cata-
pu”, uma espécie de concha colhida na praia com a vazante das águas.

Ponta Grossa surgiu devido às necessidades básicas que não esta-
vam mais sendo supridas na comunidade “Refúgio do Povo”. Devido ao 
avanço do mar, a falta de água potável foi um dos principais motivos da 
mudança da comunidade, nascendo assim Ponta Grossa, sendo essa mais 
protegida da maré e tendo uma maior oferta de água doce. (Fundação 
Brasil Cidadão, s/d). Em 2009, Ponta Grossa se tornou a primeira comu-
nidade 100% saneada e com tecnologia de captação de água pluvial, fruto 
do projeto “De Olho Na Água” da Fundação Brasil Cidadão (Fundação 
Brasil Cidadão, 2013).

Atualmente as principais atividades exercidas na comunidade estão 
ligadas ao turismo comunitário e a pesca artesanal da lagosta. No tange 
ao Turismo Comunitário, esse se fortaleceu a partir do apoio e orientação 
da Rede Cearense de Turismo Comunitário (TUCUM), a qual oferece 
pacotes e dicas de turismo sobre a referida comunidade, entre outras.
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A pesca da lagosta, atrai também os turistas que devido seu preço, 
qualidade e sabor, tendo uma preparação que é conhecida como “a me-
lhor lagosta do Ceará”, como a cocada do Córrego do Sal.

Vale destacar que os pescados passam cerca de 15 dias em mar alto 
no período de pesca, em embarcações com capacidades para (geralmen-
te) 5 pescadores. É utilizado o “manzuá” ou a “cangalha” para fazer a cap-
tura do marisco (Figura 6). Trata-se de uma armadilha que possui uma 
isca (geralmente toucinho de porco), o que atrai as lagostas. Para poder 
ser comercializada, essa precisa apresentar, no mínimo, treze centímetros 
de comprimento de cauda, que é quando é considerada adulta e pronta 
para o consumo, menor que isso, deve ser devolvida ao mar para terminar 
o ciclo de vida necessário. O período de defeso da lagosta vai do dia 1 de 
dezembro até 31 de maio no Brasil, cujo objetivo versa por proteger o 
período de reprodução das espécies mais procuradas como é o caso da a 
lagosta vermelha (Panulirus argus) e a “Cabo Verde” (Panulirus laevicau-
da (Latreille, 1817). Quem pauta esse período de proteção é a Instrução 
Normativa IBAMA nº 206, de 14 de novembro de 2008, proíbe, nas águas 
sob jurisdição brasileira, o exercício da pesca das espécies mais procura-
das como têm sua captura proibida para proteger a época de reprodução.

Figura 5: “Manzuá” ou “cangalha”, armadilha utilizada para a pesca da lagosta.
Fonte: Nascimento, 2003.
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A lagosta é prato típico de Icapuí como um todo, mas é em Ponta 
Grossa que se dá o maior destaque devido a seu modo de preparo (Figura 7). 

Apesar de uma preparação simples, feita basicamente na margari-
na, sal e alho, como já mencionado anteriormente, ela é conhecida como 
um potencial atrativo gastronômico, dando assim vasta visibilidade para 
a comunidade.

4.1.3. Barrinha
“O nome deve-se ao “Canal” ou à “Barrinha”, formada por um braço de 
mar que, em épocas anteriores, dava passagem aos barcos de baixo ca-
lado ou veleiros de pequeno porte” (FUNDAÇÃO BRASIL CIDADÃO, 
2013).  A Comunidade surgiu em 1940, e em 1950, há o registro do seu 
primeiro comerciante local. 

Barrinha tem a pesca como principal gerador econômico, assim 
como quase todas as comunidades de Icapuí, porém, apesar de também 

Figura 7: Lagosta de Ponta Grossa preparada.
Fonte: Lima, 2017.
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Resumo: Atualmente o Turismo Gastronômico vem ganhando grande 
espaço diante do cenário cultural devido a imersão de realidades lo-
cais que se tem ao consumir uma preparação que foi elaborada a par-
tir de costumes de um meio social. A cidade de Icapuí, localizada no 
litoral leste do Estado do Ceará vem sendo destaque mundial devido 
a sua atualmente no cenário do turismo comunitário. Tal prática está 
para valorar e manter de maneira sustentável a ecologia do local, sendo 
esse produto fornecido e elaborado pelo moradores da referida região. 
O presente trabalho teve como objetivo a identificação do município 
de Icapuí como uma relevante rota turística no que se diz respeito ao 
Turismo Gastronômico. Após análise bibliográfica, foi constatado que 
as comunidades tradicionais da região, adeptas da prática do Turismo 
Comunitário, são as principais potencialidades que Icapuí possui, ga-
nhando foco as comunidades Córrego do Sal, Ponta Grossa e Barrinha, 
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onde são produzidas iguarias que são consideradas atualmente umas 
das melhores do Ceará, como é o caso da galinha no leite de coco, a 
cocada e a lagosta. Com isso, a área da pesquisa torna-se uma grande 
potência no que se refere ao turismo gastronômico, devido a presença 
de preparações diferenciadas, que contam com o reconto da cultura de 
suas diversas comunidades em cada preparação.
Palavras-chave: Turismo gastronômico; Comunidades tradicionais; 
Pratos regionais.

1. INTRODUÇÃO
A vivência cultural, no que tange às práticas turísticas, vem se mostrando 
cada vez mais presente nos objetivos da sociedade ao planejarem e rea-
lizarem uma viagem. Seja esse interesse ligado a rituais, festividades ou 
afins, a alimentação está ganhando destaque por possuir uma ligação en-
tre diversos de fatores como os costumes locais e a experiência do turista 
em áreas mais tranquilas. Segundo Gimenes (2006, p. 2):

O interesse de várias áreas do conhecimento pelo tema alimentação 
se deve em muito ao fato deste fenômeno possuir interfaces variadas, 
extrapolando a mera satisfação fisiológica e cumprindo uma série de 
funções e expressões que transcendem à fome biológica e se traduzem 
em costumes, rituais e demais comportamentos.

As culturas gastronômicas regionais são formadas a partir da ab-
jeção de fatores como tradição, valor dos alimentos, história, sabores e 
saberes e técnicas de produção (MÜLLER, 2012). “Os hábitos alimentares 
se traduzem na forma de seleção, preparo e ingestão de alimentos, que 
não são o espelho, mas se constituem na própria imagem da sociedade” 
(ROLIM, 1997, p.76). 

Mesmo não podendo ser a principal finalidade ao se fazer uma 
viagem, ou seja, simplesmente comer, para alguns essa forma de turismo 
pode não ser um atrativo, pois viajar simplesmente para saciar uma ne-
cessidade básica como alimentação pode parecer um tanto desanimador, 
contudo, se torna quase que impossível ir a uma região e não provar a 
culinária local. Para Barroco (200?, p. 4):

O Turismo e a Gastronomia são inseparáveis, pois não têm como se 
pensar em turismo, sem prever entre outros itens, a alimentação para 
curta ou longa permanência, onde o viajante não pode abster-se dela, 
e desta forma, sempre tende a experimentar a cozinha local.
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O Turismo Gastronômico surge como meio de maior interação 
entre o visitante e o seu receptor, havendo assim uma imersão na cultura 
nativa do referido lugar que se visita. Esse segmento vem se desenvolven-
do na área da Hospitalidade, devido a atual tendência de valorar a cultura 
alimentar e as tradições locais. Para Lody (2007), a alimentação, pode es-
tar, por vezes, preservada por meio de receitas, todavia, é especificamente 
na memória dos sujeitos sociais que o pesquisador encontra seu objeto 
de interesse e este tipo de investigação possibilita o descortinar dos mo-
tivos que levam um prato a se tornar um bem ou mesmo um patrimônio 
(LODY, 2007).

Seja na Serra, no Sertão ou no Litoral; no Ceará, esse tipo de turis-
mo já é uma realidade em muitas cidades. Nesse contexto, um município 
que vem se destacando fortemente, alvo de vários estudos no decorrer das 
últimas décadas, é Icapuí, localizado na zona costeira do Estado, fazendo 
fronteira com o Rio Grande do Norte, à 200 quilômetros de Fortaleza.

A prática turística na referida região ganhará enfoque no que se diz 
respeito a sua gastronomia regional. Analisar o desenvolvimento da culi-
nária local como um fator turístico e cultural e efetivar o reconhecimento 
de pratos típicos da região como potenciais gastronômicos para o turista 
que visita Icapuí, se materializa como o principal objetivo do presente 
estudo que ocorreu de junho à outubro de 2017.  

Nesse contexto, é necessário contextualizar os seguintes eixos: 
alimentação, cultura, turismo, comunidades tradicionais e gastronomia 
regional para se ter o resultado esperado no que se tem como objetivo, 
sendo esse a demonstração da gastronomia de Icapuí – CE/BRA como 
um expressivo potencial na área do Turismo gastronômico.

2. METODOLOGIA
Os procedimentos de estruturação metodológica da pesquisa, 

perpassaram pelo trabalho desenvolvido através de pesquisa qualitati-
va e quantitativa. A coleta de dados ocorreu por meio de 3 entrevistas 
semi-estruturadas que ocorreram entre os meses de setembro e outubro 
e também da observação in loco. Autores como Schlüter (2003), Filho et 
al. (2015), Brandão; Borges (2005), Laraia (2006), Brillat-Savarin (1995), 
Lage; Milone (2000), entre outros, foram fundamentais para compreen-
são de conceitos como Turismo Gastronômico, alimentação, cultura, tu-
rismo e Gastronomia. Foram também efetivada uma análise dos dados 
secundários levantados junto à instituições como o IBGE, INCRA, Fun-
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dação Brasil Cidadão e Ipece; relacionada às informações populacionais 
e da história das comunidades de Icapuí. 

O levantamento de estudos referentes ao município foram funda-
mentais para o entendimento sobre o objeto de estudo, bem como da 
cultura local, à exemplo de artigos publicados em periódicos científicos, 
teses e dissertações.

Ademais, a pesquisa em pauta se consubstancia como descritiva, 
uma vez que se propõe a conhecer e interpretar a realidade sem nela 
interferir para modificá-la (GIL, 1999). Logo, na presente proposta me-
todológica, são levantados aqueles dados e questões que são válidos se-
rem estudados, uma vez que seus registros não constam em documentos 
(CERVO; BERVIAN, 1996).

3. A PRÁTICA DE ALIMENTAR-SE E A CULTURA DE SEUS POVOS
Independentemente de onde se esteja, alimentar-se é uma prática de necessi-
dade humana, onde o nutriente é de suma importância para o corpo, porém 
o ato de comer não se detém somente ao nutrir, o alimento carrega consigo 
a história, promovendo também a cultura de um povo, tornando-se motivo 
de apreciação de sabores, conhecidos ou exóticos para o paladar individual.

Sendo como uma cultura, hábito alimentar, meio social e inerente 
às especificidades de certo local, a gastronomia surge como objeção de 
fatores socioculturais de um determinado público. De acordo com Pollan 
(2008), temos muito a aprender sobre alimentação com a história, a cul-
tura e a tradição. Mostrando a importância que o hábito alimentar tem 
para conhecer os motivos de a gastronomia ser diferenciada em diversos 
âmbitos sociais, revelando o reconto de um povo.

A prática de deglutir demonstra manifestações de traços e expres-
sões religiosas, étnicas, representação do solo e produtos típicos, pro-
movendo dessa forma, uma maior interação e aproximação entre quem 
produz e quem consome, fazendo o turista entender a sua projeção e ter 
contato com a cultura nativa. De acordo com Schlüter (2003, p. 24) “[...] o 
modo de comer define não só aquilo que se come, mas também a pessoa 
que o ingere. O que merece ser destacado é que o ato de comer cristaliza 
estados emocionais e identidades culturais”. 

3.1. Comunidades Tradicionais
“O território é o lugar da produção da cultura e dos saberes locais que 
tencionam a afirmação do caráter diferenciado dos direitos coletivos de 
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povos e comunidades tradicionais” (FILHO et al, 2015, p. 12). 
Segundo a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igual-

dade Racial, do Ministério dos Direitos Humanos, de acordo com o De-
creto 6.040, comunidades e povos tradicionais são definidos como: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam terri-
tórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, so-
cial, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos por tradição (BRASIL, 2007).

Sendo como quem segue contrária a modernidade, as comunida-
des tradicionais, em alguns casos, são apontadas como quem coloca em 
perigo as condições impostas pela civilidade. Em uma perspectiva maior, 
correlata ao sistema econômico global (capitalismo), “ela se torna o pro-
blema de fronteira dos diaspóricos, dos migrantes, dos refugiados” (BHA-
BHA 1998, apud BRANDÃO; BORGES 2014).

Mesmo diante dos avanços globais, sociais e o forte poder de cor-
romper os costumes que o meio capitalista possui, como a rotina corrida, 
que promove a falta de tempo para atividades proverbiais, as comunida-
des tradicionais conseguem manter suas práticas culturais e costumes, 
como atividades de subsistências, rituais religiosos, meio de preparação, 
cocção e de alimentação, assim como sua formação e conjuntura dentro 
de um espaço específico. Segundo Brandão e Borges (2014, p.4), as comu-
nidades tradicionais representam:

Uma forma ativa e presente de resistência à quebra de um reduto in-
ter-humano de relações ainda centradas mais em pessoas e redes de 
reciprocidade de/entre sujeitos-atores através de produto do trabalho, 
do que em coisas e trocas de mercadorias através de pessoas, tornadas 
elas próprias, seres-objeto (p.4).

3.2. Cultura, Gastronomia e Turismo (Gastronômico)
A cultura é a junção de práticas em uma determinada sociedade 

que confere suas características específicas, o que acaba por diferenciar 
uma das outras. Os costumes são um dos principais responsáveis para a 
caracterização da cultura de um meio social. Segundo Edward Burnett 
Taylor (1832-1917), apud Laraia (2006, p. 25):

Tomando em seu amplo sentido etnográfico [cultura] é este todo com-
plexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qual-
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quer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 
uma sociedade.

“A gastronomia é um inventário patrimonial tão importante cultu-
ralmente quanto os museus, as festas, as danças e os templos religiosos” 
(FREIXA; CHAVES, 2012, p. 19). Traduzindo do latim, de onde vem a 
origem da palavra, gastronomia significa “as leis do estômago”. De acordo 
com Brillat-Savarin (1995), apud Freixa; Chaves (2012, p. 20):

Gastronomia é o conhecimento fundamental de tudo o que se refere 
ao homem na medida em que ele se alimenta. Assim, é ela, a bem dizer, 
que move os lavradores, os vinheiros, os pescadores, os caçadores e a 
numerosa família de cozinheiros, seja qual for o título ou a qualificação 
sob a qual disfarçam sua tarefa de preparar alimentos... a gastronomia 
governa a vida inteira do homem.

O turismo em seu conceito atual é visto como um fator, acima 
de tudo, econômico. Com isso, os produtos turísticos podem ser inter-
pretados por toda e qualquer caracterização de bem e de serviço que é 
produzido para atender às necessidades das atividades de viagens e lazer 
(LAGE; MILONE, 2000). Segundo McIntosh e Gupta (1990), apud Lage; 
Milone (2000, p. 26): “o turismo, de forma ampla, é assumido como a ci-
ência, a arte e a atividade de atrair, transportar e alojar visitantes, a fim de 
satisfazer suas necessidades e desejos”.

A prática do turismo passou a existir quando a aristocracia euro-
peia, no século 18, começou a empreender viagens para ocupar o tempo 
disponível de lazer dos trabalhadores (Castro, 2002). Com base nesse au-
tor, os séculos subsequentes foram marcados por verdadeiras transfor-
mações, como uma disseminação na prática do turismo devido o pro-
gresso dos transportes e as melhores condições das estradas.

A partir disso, foram surgindo vastos segmentos do turismo, no 
qual o turismo cultural foi se tornando um dos mais valorizados até 
os dias atuais. Dentro das parcelas dessa modalidade, a gastronomia 
entra como fator irrefutável devido a contribuição e a imersão de vi-
vências que se tem a partir da degustação de algo que é preparado 
por uma cultura distinta. Referente ao turismo cultural, Barreto (2003, 
p.22) afirma:

O turismo cultural no sentido mais amplo seria aquele que não tem 
como atrativo principal um recurso natural. As coisas feitas pelo ho-
mem constituem a oferta cultural, portanto turismo cultural seria aque-
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le que tem como objetivo conhecer os bens materiais e imateriais pro-
duzidos pelo homem.

Com isso, tem-se a concepção da gastronomia como cultura devi-
do a associação de turismo cultural com aquilo que se é produzido pelo 
homem. Tal produção está correlata ao ambiente presente. Além de ser o 
reflexo do solo, dos mares, rios, lagos e recursos em geral, é a relação de 
um povo com a sua necessidade básica. Segundo Montanari (2006, p. 41):

A invenção não nasce apenas do luxo e do poder, mas também da 
necessidade e da pobreza e esse é no fundo, o fascínio da história ali-
mentar: descobrir como os homens, com o trabalho e com a fantasia, 
procuraram transformar as mordidas da fome e as angústias da penúria 
em potenciais oportunidades de prazer.

O alimento e o seu preparo passaram então a ganhar vasta visibilidade 
em temáticas correlacionadas ao turismo, surgindo assim, o turismo gastro-
nômico como pauta central. A existência de pratos típicos começaram a ser 
vistos como forma de demonstração de determinadas regiões, sendo utili-
zado de forma a atrair turistas. O acarajé na Bahia, o pão de queijo em Mi-
nas Gerais e o baião de dois no Ceará, são exemplos de como a gastronomia 
passou a ser usada como atrativo turístico/cultural. Os estímulos que o prato 
passou a ter envolve várias motivações. Segundo Azambuja (2001, p.74):

As motivações para esse tipo de turismo são muitas, entre elas o prazer 
e a busca de raízes culturais. A compreensão do que é culinária local, 
uma comida típica, não se dá apenas com o entendimento histórico do 
lugar. A cultura e suas características têm destacada importância.

O Turismo Gastronômico como objeto de estudo dá-se a partir da 
necessidade de compreender a cultura de um povo a partir de seus gos-
tos, sabores, saberes, modos de preparo e de seus pratos e alimentos, o 
que revela as principais características e consequências de uma realidade 
local. Fazendo-nos entender que o que se come, é feito por uma cultura 
que possui suas particularidades subsistentes. 

4. ICAPUÍ E SUAS COMUNIDADES LITORÂNEAS 
Situada a cerca de 200 quilômetro de Fortaleza, capital do Ceará, a cidade 
de Icapuí conta com cerca de 19.089 habitantes (IBGE), dados de 2008. 
Com área de 423,448km, sendo seu bioma a Caatinga (Figura 1).
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“Dunas, falésias, um mar calmo e a forma pela qual o povo se orga-
niza e enfrenta seus desafios são a marca registrada de Icapuí, com 64km 
de litoral, pouco mais de 10% do litoral cearense” (FUNDAÇÃO BRASIL 
CIDADÃO, s/d).

Chamada inicialmente de Caiçara, nome que significa “cerca de ga-
lhas”, fazendo alusão a proteção das tribos indígenas, Icapuí era uma pe-
quena vila em Aracati, passando a ser chamada pelo nome atual em 30 de 
dezembro de 1943. Com a frente de Orlando Rebouças e Marcondes de 
Oliveira, em 1957, houve a primeira tentativa de transformar Icapuí em 
um município, não havendo sucesso devido as forças políticas da época 
que eram contrárias ao movimento (IBGE, 201?). 

“Os governantes de Aracati sempre ofereceram forte resistência à 
separação de Icapuí e saíram vitoriosos quando o governo militar cance-
lou a primeira emancipação, que havia sido conquistada em 1959” (BUS-
TAMANTE, 2005, p.2).

Vinte e sete anos após a primeira tentativa, um grupo de icapuienses 
sob a liderança de José Aírton Félix Cirilo da Silva e com o apoio da 

Figura 1:  Litoral de Icapuí.
Fonte: Google Maps, 2017.
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comunidade, conseguiu tomar Icapuí, município, desmembrando-o 
política e administrativamente de Aracati, a partir de 22 de janeiro de 
1984 (IBGE, 201?).

Instalado como município em 20 de janeiro de 1985, após proces-
so de emancipação, Icapuí foi finalmente desmembrada politicamente de 
Aracati (BUSTAMANTE, 2005, p. 97). Segundo a autora (op.cit): 

Desde então, Icapuí produziu muitas experiências de sucesso no cam-
po da educação, da saúde e da gestão pública. Um dos orgulhos locais 
- e talvez hoje o mais importante construtor de identidade icapuiense 
[...]. Outros elementos importantes da identidade local parecem encon-
trar-se tanto num extremo como em outro da costa de lcapuí: de um 
lado, a estreita ligação com o vizinho estado do Rio Grande do Norte 
e, de outro, o projeto de ser diferente de Aracati, Canoa Quebrada e 
outros (BUSTAMANTE, 2005, p. 97).

4.1. O Turismo, as Comunidades Tradicionais e a sua Gastronomia
Com a sua emancipação, Icapuí buscou diferenciar-se na prática no tu-
rismo, visando uma maior preservação da cidade, assim como de seus 
recursos naturais. Sendo assim, a existência do Conselho Municipal de 
Turismo de Icapuí foi criada para haver uma regulamentação dessa prá-
tica (IBGE, 201?), precisando “estar sempre dentro dos padrões de pre-
servação e cuidados ambientais, com a participação popular e dentro da 
filosofia de respeito ecológico” (IBGE, 201?).

Tais circunstâncias foram tomadas devido às consequências e os 
efeitos de uma exploração excessiva e descuidada na prática do turismo, 
vistas em cidades próximas, como as praias de Aracati à 57,7 km de Ica-
puí. Segundo Bustamante (2005, p. 99):

Em Icapuí, o modelo de exploração turística foi longamente discutido 
– ainda permanece em discussão - e, somente em 2004 começou a ser 
implementado, mas o exemplo de deterioração de Canoa Quebrada 
serve permanentemente de alerta e referência. 

Com isso, apesar da existência de empresários e empresas turísticas 
na região, o enfoque de Icapuí é voltado para a prática do turismo comuni-
tário, sendo esse um setor no qual a própria população é responsável pelo 
recebimento do viajante, sendo executado preferencialmente nas comuni-
dades tradicionais da referida região. Segundo Silva et al (2009, p. 362):
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Este tipo de organização e oferta do produto turístico possui elemen-
tos comuns como a busca da construção de um modelo alternativo de 
desenvolvimento turístico baseado na autogestão, no associativismo/
cooperativismo, na valorização da cultura local e, principalmente, no 
protagonismo das comunidades locais, visando à apropriação, por par-
te destas, dos benefícios advindos do desenvolvimento do setor.

Com isso, há uma maior valorização do que é típico da região, as-
sim como uma maior presença das particularidades culturais de um refe-
rido espaço social. As comunidades desempenham papel fundamental na 
construção da imersão de valores históricos que o turista tem ao fazer vi-
vências que são oferecidas pela população, dando uma maior demonstra-
ção dos valores tradicionais da comunidade, como suas crenças, relações 
sociais, aproximação com o presente ambiente e sua gastronomia local.  

Icapuí é cercada por comunidades que possuem suas particulari-
dades individuais, como meio de subsistência e afins. As comunidades de 
Córrego do Sal, Ponta Grossa e Praia da Barrinha ganham maior enfoque 
no que se diz respeito a maior atuação da área turística, tendo como po-
tencial sua gastronomia local. Porém, há a existência de outras comuni-
dades, como: Barreiras da Sereia, Barreiras de Cima, Barrinha, Melancias, 
Peixe Gordo, Tremembé, Redonda, Peroba entre outras, que também de-
sempenham papel turístico na região. Para ressaltar um pouco da contri-
buição gastronômica, faz-se necessário uma explanação sobre cada uma 
delas.

4.1.1. Córrego do Sal
Rodeado por salinas, a comunidade Córrego do Sal tinha como principal 
atividade econômica a produção de sal até 1942, ano em que foi feito a 
última extração, devido ao desaparecimento das salinas. Esse produto era 
extraído e levado para o Mercado Central de Rio Grande do Norte, sendo 
a comunidade instalada próximo à fronteira. Com isso, seus moradores 
passaram então a fazer atividades como a pesca, agricultura e desmancha4 
nas casas de farinha de comunidades próximas. Devido a ocorrência de 
secas períodos após início das novas atividades de subsistência, a oferta 
de alimentos foi altamente reduzida, os obrigando assim a ter uma dieta 
baseada apenas em peixe, xique-xique e feijão. Atualmente a comunidade 

4  Operação que consiste em transformar a mandioca (desde a raspagem até ser levada ao forno) em 
farinha
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vive a base da agricultura, pesca e atividades ligadas ao turismo (Funda-
ção Brasil Cidadão, s/d). Segundo a Fundação Brasil Cidadão (s/d):

Esta também já vem desenvolvendo a experiência do Turismo de Base 
Comunitária, tendo em vista a sua beleza natural, sua história social, sua 
gastronomia que é referência na região e, sobretudo a hospitalidade da 
sua gente e a tranquilidade que o lugar oferece.

A comunidade fica localizada acerca de 20 quilômetros do centro 
de Icapuí. Formada por cerca de 62 famílias que constituem uma única, 
a comunidade possui forte protagonismo feminino, tendo em vista que 
essas estão à frente da organização social da mesma. Antes da criação 
de uma cozinha comunitária, parte que será abordada mais a frente, es-
sas mulheres eram responsáveis pela confecção de redes de pescaria, que 
eram feitas para os maridos dessas, composta pela maioria de pescado-
res.  A prática do turismo na comunidade é atualmente uma das princi-
pais atividades econômicas, seguidas da pesca e agricultura. 

O foco dessas mulheres está na sua Gastronomia, onde é referência 
na cidade devido a preparações únicas, mantidas até hoje por vínculos 
familiares, constituindo um cardápio que vai de galinha caipira, à melhor 
cocada do Ceará. Todo o seu diferencial está no modo de preparo e as 
formas que são servidas.

A cozinha comunitária é onde todas elas cozinham, sendo constitu-
ída por um fogão ecológico, que sua brasa é feita e mantida à lenha de ga-
lhos de árvores secas, e as preparações são elaboradas em panelas de barro.

A galinha caipira é conhecida por ser feita com leite de coco, ao 
invés de água, esta que é substituída por água de coco por ter a função 
de amaciar a carne. O animal é abatido horas antes da preparação, sendo 
todas de criação própria. Preparada com demais temperos como alho, 
cebola, tomate, pimentão, o toque especial e diferencial está no ingredien-
te final: hortelã. Após a galinha cozinha, é adicionado folhas de hortelã 
em uma cocção rápida, adquirindo assim sabor característico e único, 
tornando as mulheres do Córrego do Sal referência na Gastronomia de 
Icapuí, e do Estado do Ceará. 

Segundo Dona Francineide (53 anos), liderança e cozinheira: 
As pessoas que vem para cá são tudo de indicação uma das outras 
e vem para comer a mariscada e a galinha no leite de coco. Sempre 
temos gente aqui...turistas...pessoas que vem para provar dos pratos 
mesmo (Entrevista realizada em 09 de out. de 2017)
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A preparação é geralmente servida com baião de dois (arroz, fei-
jão, nata e queijo) (Figura 2), pirão feito com o caldo da galinha, farofa, 
macarrão e salada quente, como é chamada por elas, que é basicamente 
legumes cozidos, como batata, cenoura e beterraba.

Figura 2: Galinha caipira ao leite de coco.
Fonte: Lima, 2017.

Outra preparação bastante conhecida na região é a mariscada 
dentro do coco verde. Essa é composta de lula; polvo; mexilhão; traioba, 
também conhecido como búzio (mariscos de areia); camarão e lagosta, 
sendo esses todos os mariscos existentes no litoral de Icapuí. É um tipo 
de ensopado, feito com leite de coco e servido dentro de um coco verde. 

Saindo dos pratos salgados, chegamos na “melhor cocada do Cea-
rá”. Elabora com coco, leite condensado, açúcar e caramelo, a cocada co-
mercializada em Icapuí possui prestígio nacional. Uma receita de família, 
que encanta muito os turistas que por lá passam, devido a sua cremosi-
dade e sabor único.

É importante ressaltar que, como já foi dito antes, a pesca, a culi-
nária e a agricultura são os geradores de econômica da comunidade. Os 
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Figura 3 e 4: Horta da comunidade Córrego do Sal.
Autor: Lima, 2017.
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insumos utilizados na cozinha comunitária (verduras e afins) são todos 
plantados e cultivados dentro desse mesmo espaço, agregando ainda mais 
valor ao que se come (Figuras 3 e 4).

4.1.2. Ponta Grossa
O nome “Ponta Grossa” está relacionado com a formação de cadeiras de 
falésias que invadiram o mar, criando assim uma ponta que é visível a 
milhas de distância da costa. A comunidade teve o início da sua formação 
em 1920, com a chegada e transferência da família de Neu Pindú do lugar 
“Refúgio do Povo”. A família optou por se instalar em uma área mais pró-
xima ao mar, que era protegida por uma “ponta”, na qual denominava-se 
Ponta Grossa ou Cabo da Jabarana (FUNDAÇÃO BRASIL CIDADÃO, 
2013). De acordo com a Fundação Brasil Cidadão (s/n):

As condições locais impeliram os primeiros habitantes a tirarem seu 
sustento da pesca, da agricultura e criação de subsistência (caprinos e 
ovinos), além da caça à fauna comestível como peba e tatu, já que as 
atividades comerciais eram parte de uma realidade distante. Ali, a bem 
dizer, tudo era feito de forma artesanal, da conservação de alimentos à 
fabricação dos utensílios que necessitavam, graças aos conhecimentos 
adquiridos e transmitidos no decurso do tempo, de geração pós-gera-
ção. Além do peixe ou pescado, mantido a sal por semanas, para não se 
perder, um outro tipo de culinária da época extraída do mar era o “cata-
pu”, uma espécie de concha colhida na praia com a vazante das águas.

Ponta Grossa surgiu devido às necessidades básicas que não esta-
vam mais sendo supridas na comunidade “Refúgio do Povo”. Devido ao 
avanço do mar, a falta de água potável foi um dos principais motivos da 
mudança da comunidade, nascendo assim Ponta Grossa, sendo essa mais 
protegida da maré e tendo uma maior oferta de água doce. (Fundação 
Brasil Cidadão, s/d). Em 2009, Ponta Grossa se tornou a primeira comu-
nidade 100% saneada e com tecnologia de captação de água pluvial, fruto 
do projeto “De Olho Na Água” da Fundação Brasil Cidadão (Fundação 
Brasil Cidadão, 2013).

Atualmente as principais atividades exercidas na comunidade estão 
ligadas ao turismo comunitário e a pesca artesanal da lagosta. No tange 
ao Turismo Comunitário, esse se fortaleceu a partir do apoio e orientação 
da Rede Cearense de Turismo Comunitário (TUCUM), a qual oferece 
pacotes e dicas de turismo sobre a referida comunidade, entre outras.
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A pesca da lagosta, atrai também os turistas que devido seu preço, 
qualidade e sabor, tendo uma preparação que é conhecida como “a me-
lhor lagosta do Ceará”, como a cocada do Córrego do Sal.

Vale destacar que os pescados passam cerca de 15 dias em mar alto 
no período de pesca, em embarcações com capacidades para (geralmen-
te) 5 pescadores. É utilizado o “manzuá” ou a “cangalha” para fazer a cap-
tura do marisco (Figura 6). Trata-se de uma armadilha que possui uma 
isca (geralmente toucinho de porco), o que atrai as lagostas. Para poder 
ser comercializada, essa precisa apresentar, no mínimo, treze centímetros 
de comprimento de cauda, que é quando é considerada adulta e pronta 
para o consumo, menor que isso, deve ser devolvida ao mar para terminar 
o ciclo de vida necessário. O período de defeso da lagosta vai do dia 1 de 
dezembro até 31 de maio no Brasil, cujo objetivo versa por proteger o 
período de reprodução das espécies mais procuradas como é o caso da a 
lagosta vermelha (Panulirus argus) e a “Cabo Verde” (Panulirus laevicau-
da (Latreille, 1817). Quem pauta esse período de proteção é a Instrução 
Normativa IBAMA nº 206, de 14 de novembro de 2008, proíbe, nas águas 
sob jurisdição brasileira, o exercício da pesca das espécies mais procura-
das como têm sua captura proibida para proteger a época de reprodução.

Figura 5: “Manzuá” ou “cangalha”, armadilha utilizada para a pesca da lagosta.
Fonte: Nascimento, 2003.

O Reconhecimento da Potencialidade das Comunidades Tradicionais de 
Icapuí – CE/BRA para o Turismo Gastronômico 

Antonio Bezerra Leite Junior, Anna Erika Ferreira Lima e Ana Cristina da Silva Morais
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A lagosta é prato típico de Icapuí como um todo, mas é em Ponta 
Grossa que se dá o maior destaque devido a seu modo de preparo (Figura 7). 

Apesar de uma preparação simples, feita basicamente na margari-
na, sal e alho, como já mencionado anteriormente, ela é conhecida como 
um potencial atrativo gastronômico, dando assim vasta visibilidade para 
a comunidade.

4.1.3. Barrinha
“O nome deve-se ao “Canal” ou à “Barrinha”, formada por um braço de 
mar que, em épocas anteriores, dava passagem aos barcos de baixo ca-
lado ou veleiros de pequeno porte” (FUNDAÇÃO BRASIL CIDADÃO, 
2013).  A Comunidade surgiu em 1940, e em 1950, há o registro do seu 
primeiro comerciante local. 

Barrinha tem a pesca como principal gerador econômico, assim 
como quase todas as comunidades de Icapuí, porém, apesar de também 

Figura 7: Lagosta de Ponta Grossa preparada.
Fonte: Lima, 2017.
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estar no mar, o seu diferencial surge das algas marinhas, sendo essas plan-
tadas em maré, cultivadas e utilizadas na elaboração de produtos de hi-
giene e alimentícios.

O Projeto “Mulheres de Corpo e Algas” faz parte da Teia de Sus-
tentabilidade da Fundação Brasil Cidadão. O projeto, assim como já diz 
o seu nome, tem a presença das mulheres da comunidade de Barrinha na 
sua formação. Essas são responsáveis pela elaboração de produtos cosmé-
ticos, como xampus, sabonetes e cremes, e também em produtos alimen-
tícios, como gelatinas, mousses, iogurtes e afins. Os produtos, além de 
serem vendidos na sede do projeto, principalmente para turistas, também 
são comercializados, no caso dos alimentícios, para as merendas escola-
res da cidade de Icapuí, através do Programa Nacional da Alimentação 
Escolar (PNAE).

A elaboração dos produtos é feita primeiramente com o plantio 
das algas, efetivado dentro do mar, e que, após mínimos 60 dias, são re-
tiradas e seguidamente lavadas e postas para secar. Esse processo é todo 
feito por homens, moradores de Barrinha, sendo esses antigos pescado-
res.  Após todo esse processo, as mulheres são as responsáveis pela extra-
ção dos substratos das algas que darão origem aos produtos finais. Todas 
elas foram anteriormente capacitadas pela Fundação Brasil Cidadão para 
poderem atuar nessa produção. Acerca dos cosméticos, são produzidos 
em média 200 unidades (no geral) por mês.

O projeto “Mulheres de Corpo e Alga” garante hoje em dia uma 
renda a mais para as famílias da região de Barrinha, além de ser o seu 
diferencial diante das demais comunidades de Icapuí, Tais produtos 
são referência na cidade, alavancando assim o turismo na região, onde 
a curiosidade sob produzidos com possíveis “resíduos”, ganha a atenção 
dos turistas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Icapuí é uma terra onde o turismo vem se desenvolvendo de forma 

sustentável, onde a manutenção dos espaços, dos recursos e belezas natu-
rais, assim como os costumes e tradições, são o foco de seus moradores 
e também governantes. Os projetos apresentados, seja em Ponta Grossa, 
Barrinha ou Córrego do Sal; possibilitam que outros estudos sejam de-
senvolvidos sobre esses arranjos produtivos e forma de gestão que viabi-
lizam a efetivação do Turismo Gastronômico, do Turismo Sustentável, do 
Turismo Científico, entre outros.
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O turismo em sua conjuntura é efetiva dentro das comunidades 
que cercam sua sede (Icapuí), onde a presença dos costumes e hábitos de 
subsistências, como a pesca, agricultura e afins, são mantidas e perpassa-
das para as gerações que ali vivem.

Conclui-se o trabalho afirmando que foi possível constatar que as 
comunidades Córrego do Sal, Ponta Grossa e Barrinha são as que mais 
contribuem para o tema abordado no estudo. Em cada um desses meios 
sociais, foi representado a potencialidade e particularidade que cada um 
possui, onde a galinha ao leite de coco, a lagosta e produtos alimentícios 
obtidos a partir de algas, formam um conjunto de preparações onde o 
consumo se torna um compromisso ao se visitar Icapuí.
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Comunidade de Tatajuba, Camocim-CE

Cleane Ribeiro Mendes1

Caroline Vitor Loureiro2

Resumo: O turismo comunitário é uma contraproposta ao turismo con-
vencional e uma forma de fortalecimento das comunidades tradicionais 
que buscam o equilíbrio socioambiental. A comunidade tradicional pes-
queira de Tatajuba, localizada no município de Camocim-CE, há alguns 
anos desenvolve essa proposta de turismo como forma de manter suas 
tradições e recursos naturais. Surgiu como uma estratégia de resistência 
e luta pelo território contra os grandes empreendimentos e a especula-
ção imobiliária. As famílias, membros da Associação Comunitária dos 
Moradores de Tatajuba (ACOMOTA) são quem desenvolvem o turismo 
comunitário e que, recentemente, solicitaram a criação de uma Reserva 
Extrativista (RESEX) como garantia e defesa do território. Essa medida 
acirrou os conflitos já existentes entre os moradores que possuem inte-
resses divergentes quanto ao uso da terra. Partindo dessa problemática 
e buscando mecanismos que possam mediar esta situação foi realizada 
uma avaliação dos conflitos internos emergentes na comunidade acerca 
da mudança proposta. Para o alcance deste objetivo foi necessário obter 
entendimento acerca da dinâmica social dessas famílias, o que foi feito 
por meio de entrevistas abertas com moradores, a fim de reconhecer os 
motivos que levam à divergências sobre a aceitação da criação da RESEX. 
Constatou-se que a comunidade tem consciência de sua importância cul-
tural, e tem no turismo comunitário uma forma de reconhecimento en-

1 Aluna do curso Tecnólogo em Processos Ambientais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Ceará - IFCE, campus Camocim. E-mail: cleanemendes500@gmail.com

2 Professora Doutora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. E-mail: 
caroline.loureiro@ifce.edu.br
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quanto comunidade tradicional. No entanto, não estão esclarecidos sobre 
como se dará a posse do território após a criação da RESEX. Foi percebido 
que para a resolução dos conflitos internos e como forma de amenizar as 
divergências é importante que haja uma discussão partindo de uma linha 
de interesse comum: a posse da terra. Nessa perspectiva, é necessário en-
tender a relação entre posse coletiva da terra e o direito como população 
tradicional, meio que pode ser alcançado com a realização de palestras 
voltadas para tal comunidade e ministradas por estudiosos da temática.
 
Palavras-chave: Turismo comunitário. Comunidade tradicional. RESEX. 



367
Eixo 3

Redes de Turismo Comunitário:  
uma bandeira-guia para a defesa da garantia 

do direito ao território tradicional

Edilaine Albertino de Moraes1

Maria do Céu de Lima2

Marta de Azevedo Irving3

Resumo: Este trabalho objetiva refletir sobre a articulação de redes e sua 
relação com o desenvolvimento do turismo comunitário na Zona Costei-
ra Cearense, a partir da experiência da Rede Cearense de Turismo Comu-
nitário (TUCUM), lançada, oficialmente, em 2008. Metodologicamente, 
este trabalho se baseia em pesquisa bibliográfica e documental, além de 
observação participante e entrevistas, realizada entre 2013 e 2015. A Rede 
TUCUM abrange 11 comunidades tradicionais e povos indígenas, três 
pontos de hospedagem solidária e três organizações não governamen-
tais de assessoria. Entre os seus princípios comuns, estão a solidariedade, 
a distribuição equitativa de renda, a valorização da produção, cultura e 
identidade local e a sustentabilidade socioambiental. Essa experiência 
vem sendo construída sob uma condição de informalidade, abrangendo 
múltiplas escalas de articulação e, ainda, outros movimentos sociais na 
Zona Costeira. Suas ações são voltadas, em geral, para o fortalecimento 
dos grupos locais de turismo comunitário; o acesso às políticas públicas; 
a promoção de cursos de formação; a valorização dos eventos culturais 
locais; a mobilização e a educação ambiental, além do intercâmbio com 
outras redes. No entanto, o processo de construção da Rede TUCUM não 
está isento de riscos e influências externas. Assim, essa perspectiva de 
análise considera a dinamização do turismo comunitário pelo viés po-
lítico e também econômico. Uma questão central debatida é a sustenta-

1  Universidade Federal de Juiz de Fora - E-mail: edilaine.moraes@gmail.com
2  Universidade Federal do Ceará - E-mail: duceu@yahoo.com.br
3  Universidade Federal do Rio de Janeiro - E-mail: marta.irving@mls.com.br
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bilidade financeira da Rede, o que implica pensar a capacidade da Rede 
em assegurar a comercialização do turismo comunitário, colocando em 
relevo a sua condição de informalidade. Portanto, a pesquisa revela a im-
portância de as comunidades envolvidas se autorreconhecerem enquanto 
rede, além de se articularem e se apoiarem mutuamente para assegurar 
a continuidade das ações coletivamente programadas, fortalecendo o tu-
rismo comunitário em forma de rede como uma estratégia de luta e resis-
tência pelo território tradicional.

Palavras-chave: Redes, Turismo comunitário, Território, Zona Costeira 
Cearense. 
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Resumo: Este trabalho é fruto de ações embasadas em uma nova pers-
pectiva de turismo, que subsidiou o início do projeto “Educação, Direitos 
Territoriais e Turismo Comunitário – Mapeamento Colaborativo da co-
munidade rural Vila da Volta, Aracati – CE” vinculado ao Laboratório de 
Estudos Agrários e Territoriais do Departamento de Geografia (UFC) em 
parceria com a Associação de Moradores de Vila da Volta. A zona cos-
teira cearense apresenta-se como área consolidada do turismo de massa 
no estado, configurando-se como um dos segmentos econômicos mais 
significativos do Ceará. Referente à atividade turística na zona costeira, 
um dos possíveis impactos é a retirada das comunidades tradicionais de 
seus territórios, objetivando a construção de grandes empreendimentos 
e infraestrutura para viabilizar o turismo. Como forma de resistência a 
permanência nesses territórios, nasce como proposta o turismo de base 
comunitária, no qual propicia as comunidades vivenciarem outra ló-
gica de construção do turismo. O projeto ainda em andamento visa à 
discussão sobre o turismo comunitário, contribuindo para a formação e 
organização comunitária, produção visual e comunicação digital, mapea-
mento colaborativo objetivando a consolidação do turismo comunitário 

1 Universidade Federal do Ceará – UFC – Departamento de Geografia. Laboratório de Estudos Agrários 
e Territoriais (LEAT-DG/UFC). Email: emilyfsouza72@gmail.com. 

2 Universidade Federal do Ceará – UFC – Departamento de Geografia. Laboratório de Estudos Agrários 
e Territoriais (LEAT-DG/UFC). Email: israelbezerra.1995@gmail.com.

3 Universidade Federal do Ceará – UFC – Departamento de Geografia. Laboratório de Estudos Agrários 
e Territoriais (LEAT-DG/UFC). Email: heliomesquita.geo@gmail.com.
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em Vila da Volta, que já integra Rede Cearense de Turismo Comunitário 
(Tucum). A metodologia adotada segue na lógica de rodas de conversas, 
visando à troca de experiências e oficinas temáticas. Da análise ficou a 
compreensão que a comunidade já sofre com a especulação imobiliária, 
caracterizada pelas chamadas segundas residências, e o turismo comu-
nitário aponta como grande potencialidade para a garantia da terra aos 
meios de vida comunitários e ao território, entretanto configura-se como 
atividade socioespacial recente e em construção na comunidade. Nesta 
perspectiva de trabalho, foi elaborado mapeamento da comunidade a 
partir da participação dos moradores, tornando o debate sobre autono-
mia e território uma forma construtiva de diálogo.

Palavras-chave: Turismo Comunitário; Zona Costeira; Vila da Volta.
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Panorama do turismo comunitário em 
comunidades tradicionais do Ceará

Gislleidy Uchôa Tavares1

Leilane Oliveira Chaves2

Adryane Gorayeb3

Resumo: O Nordeste brasileiro, em especial o litoral cearense, possui di-
versos atrativos naturais e culturais, fazendo do Ceará um dos principais 
destinos turísticos do Brasil. A diversidade de atrações no estado cearense 
permite a prática de várias modalidades de turismo, como por exemplo, 
o turismo comunitário. Essa categoria de turismo é estruturada a partir 
da organização local, propiciando aos visitantes o contato direto com a 
diversidade sociocultural e ambiental existentes nos territórios dos povos 
e comunidades tradicionais. A Rede Cearense de Turismo Comunitário 
(TUCUM) é composta por 14 comunidades localizadas na zona costeira 
cearense que além de promover a valorização da diversidade sociocul-
tural existente no Ceará, busca através dessa atividade a autonomia eco-
nômica das populações costeiras. Dessa forma, o presente resumo com 
base na revisão bibliográfica, visita a sítios virtuais e nas experiências vi-
venciadas pelas comunidades que integram a Rede TUCUM buscou dis-
cutir os avanços e dificuldades da inclusão do turismo comunitário nos 
territórios das populações costeiras. Os resultados preliminares indicam 
que a prática do turismo comunitário tem sido considerada uma forma 
de inserção social e ampliação da visão de mundo dos habitantes das co-
munidades tradicionais do Ceará, criando novas relações entre o turista 
e a comunidade receptora. Dito isto, o turismo de massa, oposto con-
ceitual ao turismo comunitário, geralmente realizado sem planejamento 

1 Universidade Federal do Ceará, gislleidyuchoa@hotmail.com

2 Universidade Federal do Ceará, leilane_chaves@hotmail.com

3 Universidade Federal do Ceará, adryanegorayeb@yahoo.com.br
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e envolvimento comunitário, pode desencadear impactos negativos nas 
comunidades, como descaracterização dos espaços coletivos, abandono 
de práticas tradicionais pela população nativa, ampliação da desigualda-
de de renda, aumento do acesso precoce a bebidas e drogas ilícitas, etc. 
Com os resultados desta pesquisa espera-se contribuir para as discussões 
da inserção do turismo comunitário nos territórios tradicionais no Cea-
rá, dando visibilidade às diversas atividades econômicas que podem ser 
desenvolvidas nas localidades, acarretando em atuações que viabilizem a 
manutenção dos modos de vida das populações locais. 

Palavras-chave: Turismo comunitário; Comunidades Tradicionais; Lito-
ral Cearense.
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Processos de territorialização e o turismo 
nas comunidades indígenas das reservas 

de desenvolvimento sustentável do Tupé e 
Puranga Conquista-AM

Jocilene gomes da Cruz1

Natalia Suelen dos Santos Palheta2

Thais Brito Soares Reis3 

Resumo: A região do Baixo Rio Negro, no estado do Amazonas, ca-
racteriza-se por uma rica sociobiodiversidade composta por paisagens 
naturais e comunidades constituídas por povos indígenas e populações 
tradicionais. As Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Tupé e da 
Puranga Conquista localizam-se nessa região, e as comunidades nelas 
inseridas desenvolvem atividades extrativistas e agrícolas, além de ou-
tras adotadas recentemente, a exemplo do Turismo. Dentre essas comu-
nidades destacam-se cinco, formadas por famílias de povos indígenas 
vindas da região do Alto Rio. Nesta pesquisa analisa-se as experiências 
dessas comunidades indígenas com o Turismo, buscando-se compreen-
der a participação dos agentes sociais, a organização e realização das 
atividades turísticas; bem como seus impactos positivos e negativos. Na 
pesquisa adotou-se uma combinação metodológica – uma triangulação, 
tendo como pressuposto a superação das limitações de um método único, 
mediante a combinação de diversos métodos e dando-lhes igual rele-

1  Docente da Universidade do Estado do Amazonas, Escola Superior de Artes e Turismo. Email: jocilene.
am@gmail.com.

2  Graduanda do curso de Turismo, Universidade do Estado do Amazonas, Escola Superior de Artes e 
Turismo, Bolsista PIBIC/CNPq. Email: natalia.palheta@gmail.com

3  Graduanda do curso de Turismo, Universidade do Estado Amazonas, Escola Superior de Artes e Turis-
mo. Bolsista PIBIC/UEA. Email: thaisbritosreis6@gmail.com
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vância. A centralidade nessa triangulação é a pesquisa-ação, um tipo de 
investigação científica associada a uma práxis, em que se busca, junto 
com os sujeitos envolvidos, implementar ações visando melhorias cole-
tivas. Os dados preliminares da pesquisa evidenciam inúmeros conflitos 
que perpassam pela adoção do Turismo nessas comunidades, os quais 
envolvem questões ambientais (uso do território e as restrições de uso 
por se tratar de Unidades de Conservação), dentre outros. Conclui-se que 
um dos caminhos necessários a consolidação de uma atividade turística, 
de fato sustentável, é a construção coletiva do Termo de Referência para 
a realização do Turismo nas RDS.

Palavras-chave: Comunidades Indígenas; Turismo; Territorialização. 
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Caiçaras, quilombolas e indígenas  
da Costa Verde-RJ: turismo de base 

comunitária como ferramenta de resistência

Teresa Cristina de Miranda Mendonça1

Renato de Oliveira dos Santos2

Ana Paula Veríssimo de Moraes3

Resumo: No turismo no estado do Rio de Janeiro, destaca-se o litoral.  
Parte  desta  área  integra  a  Costa Verde (litoral sul). Esta  sofreu in-
fluencia do turismo a partir da década de 1970 com a inauguração da 
Rio-Santos da BR101. Com a estrada chegaram a especulação imobiliária; 
consequente expulsão dos nativos; e, também a criação de unidades de 
conservação da natureza - UCs. No entanto, nesta estão presentes grupos 
tradicionais: indígenas, caiçaras e quilombolas que lutam pelo reconheci-
mento de seu território e contra os limites impostos pelas UCs. Reivindi-
cam, também,  serem incluídos no mapa turístico da região. Como prota-
gonista foi criado, em 2007, o Fórum das comunidades Tradicionais An-
gra dos Reis, Paraty e Ubatuba - FCT que traz questões que permeiam a 
vida dos grupos tradicionais. Reivindicando a visibilidade do turismo, foi 
elaborado o mapa de turismo de base comunitária –TBC em 2015 com 15 
grupos e trazem como tema: “Sem território não existe turismo de base 
comunitária (TBC). Pelo protagonismo e permanência das comunidades 
tradicionais em seu território.” Assim, tendo como metodologia de pes-
quisa exploratória e descritiva utilizando o método qualitativo (pesquisa 

1 Professora do Departamento de Administração e Turismo da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, UFRRJ, Brasil, tecaturismo@yahoo.com.br.

2 Bacharel em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Brasil, renatosantos.
adm@gmail.com.

3 Mestranda em Desenvolvimento Territorial e Políticas Publicas do Curso de Turismo (PPGDT/UFRRJ), 
anapaula_vmoraes@hotmail.com.
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documental,  bibliográfica e de campo), este trabalho objetiva investigar, 
do ponto de vista sociocultural e político-organizacional, como se consti-
tui o TBC  no território abrangido pelo FCT no estado do Rio de Janeiro. 
O resultado traz reflexões do TBC e suas correlações com temas: popula-
ções tradicionais; resistência territorial e econômica; valorização da iden-
tidade e história local; o direito pela prática do turismo. Ou seja, ser uma 
população tradicional significa uma forma de resistência, que transforma 
experiências locais em turismo. Um turismo denominado de TBC que 
reivindica a inclusão no mapa do estado os grupos sociais “invisíveis”. 
Constata-se que estas iniciativas estão ligadas a um movimento político-
-social  que tem o turismo como ferramenta de poder.

Palavras-chave: Turismo de base comunitária. Populações tradicionais. 
Costa Verde. Fórum de Comunidades Tradicionais
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Territorio y gestión social: el turismo en 
comunidades Mapuche de Norpatagonia

Prof. Esp. María Graciela Maragliano
Facultad de Turismo

Universidad Nacional del Comahue

maragliano@smandes.com.ar

Resumen: En los últimos tiempos, el turismo constituye una de las 
prácticas sociales y económicas en expansión más significativa a esca-
la mundial, manifestándose en el progresivo aumento de personas que 
se desplazan con fines turísticos, especialmente en la búsqueda de nue-
vos destinos, valorizando aquellos sitios que presentan características de 
“inexplorados” y “originales”. Es una actividad socioeconómica que se 
concreta en un espacio físico y social e influye en todos los sectores de 
la vida cotidiana, en  las creencias, en las concepciones de la identidad y 
en el espacio territorial de las comunidades. En Norpatagonia, se ponen 
de manifiesto disputas por la identidad y el territorio. La relación ter-
ritorio- identidad y memoria colectiva, solo puede ser problematizada 
si se la concibe como una construcción social en contextos y procesos 
socio históricos específicos, poniendo en evidencia su papel como ins-
trumento de identificación de un grupo frente a otro. El territorio no es 
un dato o mero espacio geográfico, sino el resultado de diversos procesos 
que constituyen su huella y valor simbólico. En este contexto, la gestión 
social del territorio en las comunidades mapuche de San Martín de los 
Andes, Neuquén, a partir de la actividad turística, se presenta como un 
desafío a partir de las acciones e intervenciones de los diversos sectores y 
organizaciones que disputan su territorio e identidad social. 

Palabras clave: Territorio, Gestión Social, Turismo, Comunidades Mapu-
che, Norpatagonia.
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A experiência da comunidade indígena  
Sahu-Apé com o turismo

Anne Karolyne Fialho Ferreira1 

Jocilene Gomes da Cruz2 

Resumo: A pesquisa foi realizada na comunidade indígena Sahu-Apé, loca-
lizada no município de Manacapuru, no estado Amazonas fundada em 1995 
por uma família do povo Sateré Mawé que migrou da Terra Indígena Andirá 
Marau, no baixo Amazonas. Na pesquisa objetivou-se conhecer a história e a 
trajetória dessa família com o Turismo, atividade desenvolvida visando obter 
renda, uma vez que a comunidade não possui área suficiente para viabilizar a 
subsistência por meio da caca, pesca, extrativismo e da agricultura. O método 
utilizado na pesquisa foi o etnográfico, por meio do qual empreendeu-se uma 
“descrição densa” (GEERTZ, 1989) da dinâmica da comunidade com o Turis-
mo. Os resultados da pesquisa evidenciam um rol de atividades desenvolvi-
das há mais de dez anos, pautadas na visão da comunidade sobre o Turismo, 
das experiências acumuladas, dos objetivos que pretendiam alcançar com o 
Turismo, e das relações estabelecidas com agentes sociais externos – os par-
ceiros. A comunidade possui um roteiro turístico elaborado coletivamente, 
com papéis atribuídos a cada um dos membros da comunidade, cuja a renda 
é distribuída de forma equitativa, e sobretudo, voltado para a valorização da 
cultura e identidade do povo Sateré Mawé que se apresenta como o “atrativo” 
nas atividades desenvolvidas.
Palavras-chave: Comunidade Indígena; Turismo; Reelaboração Cultural.

1  Graduanda do curso de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Bolsista da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). akfferreria@outlook.com

2  Docente da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT) 
pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Cultura Amazônica (NEICAM). jocilene.am@
gmail.com 
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INTRODUÇÃO
A comunidade indígena Sahu-Apé localiza-se no município de Mana-
capuru, especificamente na Vila Ariaú. É constituída por 14 famílias, um 
total de 73 representantes da etnia Sateré Mawé. Foi criada entre 1995 e 
1996 por uma família que veio do Andirá Marau (região do baixo Ama-
zonas) para Manaus na década de 1980. Desde a criação da comunidade, 
até o presente momento, criaram várias estratégias de modo a garanti-
rem a sua permanência no contexto no qual estão inseridos, o Turismo 
constitui-se em uma dessas estratégias. 

O acesso a comunidade se dá de duas formas: pela estrada que 
liga os municípios de Manaus a Manacapuru, e por via fluvial, por meio 
de pequenas embarcações denominadas de “expresso”. Essa segunda 
opção permite ao turista/visitante uma visão da comunidade inserida 
em um ambiente rural, diferentemente da visão que se tem quando a 
chegada ocorre pela estrada. Independentemente da forma como a co-
munidade se apresenta aos turistas/visitantes (rural/urbana) ou como 
esses turistas/visitantes preferem enxergá-la, é fato a sua relação com a 
cidade - possui energia elétrica, internet, água encanada, bens indus-
trializados, e outros. Todos esses elementos coexistem com a vida co-
munitária e com a cultura Sateré Mawé, bem como com seus projetos 
de valorização da cultura, a exemplo da educação escolar indígena e da 
“farmácia” Sateré Mawé. 

O Turismo vem sendo realizado há mais de dez anos na comuni-
dade, logo após a criação da mesma, entretanto, a experiência com essa 
atividade aconteceu ao chegarem em Manaus, quando foram contratados 
pelo primeiro hotel de selva local, para serem um dos “atrativos” – recep-
cionar os turistas com danças e rituais indígenas. Nesse hotel a família 
Sateré Mawé vivenciou uma prática marcada por estereótipos e equívo-
cos acerca dos povos indígenas, vistos sob o olhar e o “efeito do túnel do 
tempo” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1999). 

Hoje a comunidade vive a sua própria experiência com o Turismo. 
Por meio dessa atividade obtêm uma renda complementar e também a 
utilizam como um canal para a promoção e valorização da cultura Sateré 
Mawé. Em vistas dessas particularidades realizou-se a pesquisa, objeti-
vando analisar a história e a trajetória da comunidade com o Turismo - os 
princípios e as características, os agentes sociais envolvidos (indígenas e 
não indígenas) e o papel que desempenham na realização do Turismo na 
comunidade, bem como os impactos positivos e negativos da atividade.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A coleta de dados foi realizada ancorada na pesquisa qualitativa, utilizan-
do-se uma abordagem etnográfica, vista como a mais apropriada para se 
alcançar os propósitos pretendidos. De acordo com Geertz (1989, p. 7), 
é preciso apreender os significados da cultura, e para isso, é necessária 
uma “descrição densa e interpretativa voltada para a busca de estruturas 
de significação”. Por meio da etnografia, o autor diz ser possível “ler um 
manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas 
suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não como os sinais con-
vencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 
modelado”.

Durante o trabalho de campo as idas a comunidade ocorreram, na 
maioria das vezes nos finais de semanas, momento em que ocorrem com 
mais frequência a presença de turistas/visitantes. Em campo, fez-se ob-
servações, participou-se de atividades, realizou-se entrevistas individuais 
e coletivas, registros fotográficos, dentre outros eleitos como mecanismos 
para apreender as dinâmicas da comunidade em torno do Turismo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No momento atual é cada vez mais constante o desenvolvimento de ati-
vidades turísticas em Terras e Comunidades Indígenas, muito embora 
na maioria das vezes elas aconteçam sem a anuência dos povos indíge-
nas, resultando em impactos negativos, conforme demonstrou um estu-
do pioneiro realizado por Silva (2008). Nessa pesquisa o referido autor 
também destaca as experiências positivas, que são possíveis quando há 
uma efetiva participação dos povos indígenas. Tais experiências podem 
representar uma importante alternativa de renda, e ainda, propiciar a 
valorização de suas culturas, bem como reforçar suas ligações com suas 
histórias e memórias, a exemplo dos Pataxó da Coroa Vermelha na Bahia 
(GRUNEWALD, 2001).

No que tange a definição de Turismo em Terras e Comunidades 
Indígenas, verificam-se distintas formas usadas para designar essa ati-
vidade, tais como: Etnoturismo, Turismo étnico, Turismo Comunitário 
Indígena, Ecoturismo em Terras Indígenas, dentre outros, adotadas de 
acordo com as opções e/ou vertentes teóricas seguidos pelos teóricos. 

No que tange, especificamente a análise das experiências dos povos 
indígenas com o Turismo, faz-se necessário uma investigação mais ampla 
que contextualize os povos indígenas na contemporaneidade, sobre o seu 

A experiência da comunidade indígena Sahu-Apé com o turismo
Anne Karolyne Fialho Ferreira e Jocilene Gomes da Cruz
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papel nas políticas indigenista de Estado e na luta por mudança na lógica 
histórica que tem negado o protagonismo indígena. As suas experiências 
com as atividades turísticas podem ser consideradas um exemplo dessa 
mudança, pois trata-se de um caminho no contexto de suas iniciativas em 
busca de alternativas econômicas, mesmo que esse caminho ainda se en-
contre em construção, e que, necessitem superar as relações assimétricas 
de modo a consolidar um “modelo” indígena de turismo.

No estado do Amazonas, a Fundação Estadual do Índio (FEI), 
que substituiu a Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (SEIND), 
possui registros sobre atividades turísticas realizadas em Terras e Comu-
nidades Indígenas em distintas localidades do estado. Infelizmente não 
se trata um mapeamento preciso, apontando as suas reais dimensões, os 
lugares onde elas ocorrem, quem as realiza, quais os agentes sociais en-
volvidos, bem como os impactos positivos e negativos para as comuni-
dades. Entretanto, essas informações retratam o envolvimento de muitos 
povos indígenas com o Turismo, fornecidas pelas associações indígenas 
de “base” localizadas nas comunidades onde essas experiências com o tu-
rismo esta acontecendo. 

No que tange, especificamente as atividades turísticas realizadas na 
comunidade Sahu-Apé, Santos (2015), diz se tratar de uma experiência 
que rompe com o modelo no qual prevalecia uma relação assimétrica e 
equivocada sobre os indígenas. Essa realidade foi vivenciada pelos pró-
prios Sateré Mawé antes de criarem a comunidade, durante a experiên-
cia em um hotel de selva, no qual foram contratados como “a atração do 
empreendimento” – “os primitivos da Amazônia a serem visitados pelos 
turistas”. Essa realidade foi modificada quando decidiram sair do hotel, 
criar uma comunidade e realizar o Turismo a partir da sua própria visão 
sobre a atividade. Assim, no decorrer dos anos, veem trabalhando e ree-
laborando suas práticas culturais e sua concepção sobre o Turismo, en-
quanto instrumento para fortalecer a identidade étnica e um canal para 
a obtenção de renda. 

RESULTADOS
Durante a pesquisa de campo verificou-se que o Turismo vem sendo uma 
das fontes de renda para muitos povos indígenas, esse fato tem ligação 
com os problemas vividos pelos povos indígenas em seus territórios, a 
exemplo das invasões por garimpeiros, madeireiros e outros, ocasionan-
do a vinda para a cidade em busca de melhorias. Contudo, desde a década 
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de 1990 o Turismo também vem sendo praticado nos territórios indíge-
nas por agentes externos (SILVA, 2008). 

A família Sateré Mawé que construiu a comunidade Sahu-Apé 
também passou por conflitos em suas terras no Andirá Marau, por isso 
se deu sua vinda para Manaus. Em seus relatos contam que até chegarem 
em Manaus nunca haviam trabalhado com o Turismo, contudo, uma 
das fontes de renda no Andirá Marau era a venda de artesanatos, algo 
que continuam fazendo hoje, sendo um dos produtos vendidos para os 
turistas/visitantes. Conheceram o Turismo quando foram trabalhar em 
um hotel de selva, no qual permaneceram por dois anos, contam que 
aprenderam muito com essa experiência, porém “a vida no hotel não 
era das melhores, uma vez que não dava pra pescar ou caçar, e também 
se ganhava pouco”. Entendiam o sistema e as relações assimétricas nas 
quais estavam inseridos, por isso decidiram sair do hotel e construir a 
comunidade Sahu-Apé.

 O local onde construíram a comunidade era muito bom, fizeram 
suas roças, tinham locais para caçar e pescar, porém com o passar dos 
anos a Vila Ariau foi crescendo e entrando nos limites territoriais da co-
munidade, a qual ficou cercada pelo contexto urbano. Essa nova realidade 
demandou novas estratégias, assim surge novamente o turismo na vida 
da família Sateré, mas, dessa vez de forma autônoma. Em relatos dizem 
ser a Tuxaua Baku (matriarca) quem estruturou toda a atividade e o rotei-
ro de visita, bem como distribuiu os papéis que cada membro da família 
deveria desempenhar. Tais papeis foram atribuídos, mediante a avalia-
ção das “qualidades de cada um” – quem era mais expressivo ficou com 
a tarefa de receber os turistas/visitantes; quem sabia fazer artesanatos, 
ficou responsável pela fabricação e venda de artesanatos, e assim, desde 
esse primeiro momento até hoje, cada pessoa tem uma responsabilidade 
dentro da atividade.

 A comunidade tem a sua própria visão sobre o que seja o Turismo, 
o turista/visitante, os atrativos, os roteiros e todas as atividades relacio-
nadas direta e indiretamente com o Turismo. Portanto, seguem sua pró-
pria lógica, contudo, não se pode dizer que não sofrem as influências dos 
agentes externos, particularmente dos guias dos hotéis com os quais ne-
gociam a ida dos turistas para a comunidade. Há relatos de que em várias 
ocasiões tiveram que retirar das “vistas dos turistas” os alimentos e obje-
tos industrializados, até mesmo uma garrafa térmica que habitualmente 
permanece o dia todo com café, muito apreciado pela comunidade. 

A experiência da comunidade indígena Sahu-Apé com o turismo
Anne Karolyne Fialho Ferreira e Jocilene Gomes da Cruz
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De acordo com os relatos da matriarca da comunidade e de um de 
seus filhos (que será seu sucessor), realizam o turismo de modo que ele 
não atrapalhe o dia a dia da comunidade - suas atividades sociais e cultu-
rais. O turismo desde o início foi uma alternativa de renda, mas também 
uma ferramenta que os fortaleceu enquanto grupo, pois “a experiências 
em mais de 10 anos praticando o turismo, fez a comunidade se tornar 
conhecida em todo o Brasil”, avalia a matriarca. Possibilitou o fortaleci-
mento da educação escolar indígena, por meio da qual as crianças que 
nasceram na comunidade tiveram acesso a escolarização bilíngue. 

 Atualmente a comunidade tem recebido poucos turistas/visitantes, 
as lideranças atribuem essa baixa, ao fato de muitas outras comunidades 
indígenas, localizadas na região do Baixo Rio Negro, e em toda a região 
metropolitana do município de Manaus, também terem adotado o tu-
rismo como alternativa de renda. Outro fator atribuído à diminuição de 
turistas na comunidade, seria a forma como os agentes externos - guias, 
agencias e hotéis, “vendem” no mercado turístico as comunidades indíge-
nas, ou seja, apresentam as comunidades e a vida dos indígenas de forma 
equivocada, descontextualizada da realidade que vivem. A comunidade 
Sahu-Apé se insere em um contexto urbano, portanto, não se enquadra 
no padrão idealizado – a de abrigar “índios puros”, vivendo em um am-
biente “selvagem”, vendidos por esses agentes externos que infelizmente 
veem a cultura indígena como algo congelado, presa no tempo ou nos 
anos de 1500 (PACHECO DE OLIVEIRA, 1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história e a trajetória da comunidade Sahu-Apé com o Turismo é reple-
ta de fatos que nos ajudam a apreender a dinâmica dessa atividade, atual-
mente adotada por várias comunidades indígenas no estado do Amazo-
nas, particularmente por aquelas localizadas na região metropolitana de 
Manaus. Dentre os pontos em comuns percebidos nessas comunidades, 
está a forma como o Turismo é pensado por estas, cuja visão é de uma 
atividade capaz de aliar a obtenção de renda e o fortalecimento da cultura 
e da identidade étnica. 

Na comunidade Sahu-Apé é explicita essa visão, reiterada constan-
temente nos discursos de seus membros, que afirmam ser possível, por 
meio do Turismo, o fortalecimento e valorização da cultura Sateré Mawé 
e de todos os ensinamentos trazidos do Andirá Marau, os quais são re-
elaborados no contexto atual e nas atividades voltadas para o Turismo, 
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tendo como características o protagonismo e a inclusão social, pois, as 
atividades são pensadas de forma que todos possam participar e que pos-
sam viabilizar benefícios coletivos, pensando a comunidade como um 
todo, pensando no presente e no futuro que desejam para a comunidade.
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O turismo comunitário como alternativa 
econômica para comunidades  

tradicionais do litoral do Ceará, Brasil
Community tourism as economic alternative  

to traditional communities on Ceará coast, Brazil

Caroline Vitor Loureiro1 

 Adryane Gorayeb 2 

Resumo: O crescimento e expansão do setor turístico ocorreu no litoral ce-
arense em áreas dotadas de elevado potencial paisagístico e já ocupadas por 
comunidades tradicionais pesqueiras e marisqueiras. Como mecanismo de 
resistência algumas comunidades optaram por associar suas atividades eco-
nômicas ao Turismo Comunitário. O Turismo Comunitário ou Turismo de 
Base Comunitária (TBC) é uma atividade que se contrapõe ao turismo de 
massa. Este serviço oferta práticas turísticas que aproximam o turista da cul-
tura e dos ecossistemas da área receptora, atendendo a uma nova demanda 
turística que anseia por essa imersão nas atividades locais. Em seus princí-
pios o TBC não substitui as atividades econômicas já existentes, ao contrário 
vem apresentar uma alternativa, mantendo as práticas tradicionais. Diante 
desse contexto, esse artigo objetiva analisar o desenvolvimento do Turismo 
Comunitário na zona costeira cearense e identificando seus benefícios para 
a economia da comunidade receptora, bem como mapear entidades de apoio 
e fomento às dificuldades enfrentadas. Para a realização do estudo foram vi-
sitadas três comunidades inseridas nas práticas do Turismo Comunitário: 
Tatajuba, localizada no município de Camocim; Curral Velho, localizada no 
município de Acaraú e Prainha do Canto Verde, localizada no município de 
Beberibe. As três comunidades fazem parte da Rede Tucum, que organiza 

1 Professora Doutora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. E-mail: 
caroline.loureiro@ifce.edu.br

2 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Ceará - 
UFC. E-mail: gorayeb@ufc.br
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e dá suporte às atividades de turismo comunitário a diversas comunidades 
cearenses. A pesquisa constatou que o turismo comunitário é uma boa alter-
nativa financeira para qualificar a recepção dos turistas nessas comunidades 
e para possibilitar renda extra aos moradores locais, especialmente devido ao 
fato de agregar paisagens com natureza preservada à cultura local.

Palavras-chave: Turismo comunitário. Desenvolvimento. Litoral. Ceará.

Abstract: On Ceará coast the growth and expansion of the turism sector 
occurred in areas with high potential for landscaping already occupied by 
traditional fishing and shellfish communities. As a resistance mechanism, 
some communities have chosen to associate their economic activities with 
Community Tourism. Community Tourism or Community Based Tourism 
is a modality that opposes mass tourism. This service offers turist practices 
that bring tourists closer to the culture and ecosystems of the receiving area, 
meeting a new tourist demand that longs for this immersion in local practi-
ces. The principles of TBC does not replace the existing economic activities, 
on the contrary it presents an alternative, maintaining the traditional practi-
ces. In this context, this article aims to analyze the development of commu-
nity tourism in the coastal zone of Ceará and to identify its benefits to the 
economy of the receiving community, as well as mapping entities of support 
and development to the difficulties faced. For the study, three communities 
with community tourism practices, Tatajuba, located in the municipality of 
Camocim; Curral Velho, located in the municipality of Acaraú and Prainha 
do Canto Verde, located in the municipality of Beberibe.These communi-
ties are part of the RedeTucum, which organizes and supports community 
tourism activities in various communities of Ceará. The research found that 
community tourism is a good financial alternative to qualify the reception of 
tourists in these communities and to provide extra income to local residents, 
especially due to the fact of adding landscapes with preserved nature to the 
local culture.

Key words: Community turism. Development. Coast. Ceará.

1 INTRODUÇÃO
O litoral e seus recursos naturais representam grande potencialidade 
para diversos tipos de usos e formas de ocupação. No entanto, tais ativi-
dades devem estar associadas à manutenção da dinâmica desse ambiente. 
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Além de serem áreas historicamente consideradas preferenciais para as-
sentamentos humanos (LOTZE et al, 2006), os usos distribuídos nesse 
ambiente, como a carcinicultura, a produção industrial, o turismo de 
massa, entre outros, o torna permanentemente ameaçado.

O turismo de massa continua sendo uma ameaça para as zonas 
litorâneas, porém a demanda turística vem apresentando mudanças no 
que concerne à modalidade buscada, alterando assim a forma como in-
terferem nesses ambientes.

 Observa-se que o crescimento dos meios urbanos, a homogenei-
zação dos espaços de lazer nas cidades, o aumento dos níveis de estresse 
na população urbana e a busca da identidade cultural têm sido facilmente 
verificados como elementos que contribuem para a transformação das 
demandas humanas por turismo. 

De acordo com Zaoual (2009), ao se avaliar as tendências mundiais 
referentes ao turismo, observa-se que o turismo dito de massa não está 
mais totalmente em uso e que, também, não vem acompanhando a evo-
lução das necessidades que o mercado exprime. 

Para Tosun (2001) as políticas públicas de países em desenvolvi-
mento baseiam-se, de forma geral, no fomento ao turismo de massa, den-
tro da necessidade de gerar recursos externos para financiar projetos de 
modernização nacional ou de equilibrar o balanço de pagamentos. Nesse 
contexto, a globalização crescente tem proporcionado uma perda de re-
ferências, o que desencadeia, em contraponto, a necessidade de pertenci-
mento, bem como de um intercâmbio intercultural. 

Percebe-se nessa nova tendência, já reconhecida pelo mercado tu-
rístico, uma busca por atividades turísticas mais autênticas e que propor-
cionem a maior possibilidade de envolvimento e imersão na cultura local, 
bem como maior intercâmbio com os elementos da natureza. As práticas 
buscadas diferem-se do turismo conhecido como turismo de massa, pois 
este negligenciou por meio da uniformização e padronização de sua ofer-
ta, a cultural dos locais receptores das atividades, bem como artificializou 
ambientes antes ditos naturais. 

Diante desse contexto que Zaoual (2009) descreve como um mundo 
atormentado pela perda de referências ganham destaque as relações desen-
cadeadas pela necessidade de atender aos anseios da procura de sentidos, da 
parte dos atores, que lhes proporcionem a sensação de pertencimento, bem 
como de um intercâmbio intercultural. Surge a necessidade de se incorporar 
outras dimensões, sobretudo a cultural e ambiental na prática turística. 

O turismo comunitário como alternativa econômica para  
comunidades tradicionais do litoral do Ceará, Brasil

Caroline Vitor Loureiro e Adryane Gorayeb
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Como resposta a tal demanda, ocorreu a proliferação de novas 
concepções na área particular do turismo, como turismo solidário, tu-
rismo intercultural, turismo da natureza, ecoturismo, turismo durável, 
turismo de proximidade, turismo de memória e de história, entre outros 
(ZAOUAL, 2009). 

Este fato é comprovado pelos estudos conduzidos pela World Tou-
rism Organization [WTO] (2012) que apresentam o Ecoturismo3, jun-
tamente com o Turismo de aventura, crescendo mais de 20% ao ano, 
enquanto que o turismo considerado “mais tradicional” que aqui descre-
vemos como o turismo de massa, no qual a preocupação maior é simples-
mente com o bem-estar dos turistas, apenas 7,5%. São demandas de turis-
mo que buscam atividades que priorizem a proximidade dos ambientes 
que se diferem do meio urbano, uma busca por espaços ditos “naturais” e 
a imersão nas práticas culturais locais. 

Em contraposição ao chamado turismo dos resorts e dos megaem-
preendimentos, e como forma de evitar que empreendedores externos 
dominem as comunidades, surge o Turismo Comunitário ou Turismo 
de Base Comunitária (TBC), onde, em algumas comunidades litorâneas, 
apropriadas pelo processo de especulação imobiliária, representam a luta 
pela propriedade de terra litorânea (CORIOLANO et al., 2009). 

Tal prática vem atender também à demanda turística que se con-
trapõe ao turismo de massa e que anseia pelo contato com a cultura e 
ambientes nos locais visitados. 

Ainda de acordo com a autora supracitada, o Turismo Comuni-
tário é aquele em que as comunidades de forma associativa organizam 
arranjos produtivos locais, possuindo o controle efetivo das terras e das 
atividades econômicas associadas à exploração do turismo. 

Essa modalidade de turismo que de acordo com o Ministério do 
Turismo do Brasil - MTur (2010), data de meados da década de 1990, 
além de representar melhoria de renda para o grupo envolvido, propor-
ciona a manutenção e proteção dos ecossistemas litorâneos, pois exerce 
práticas que valorizam a preservação dos ambientes através de uma lógi-
ca sustentável de desenvolvimento. 

A transição para esse novo mercado, no entanto, passa a enfrentar 
os conflitos já associados ao turismo como, por exemplo, a especulação 

3 Para Rodrigues (2003), uma atividade econômica, de baixo impacto ambiental, que se orienta para 
áreas de significativo valor natural e cultural, e que através das atividades recreacionais e educativas 
contribui para a conservação da biodiversidade e da sociodiversidade, resultando em benefícios para 
as comunidades receptoras. 
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imobiliária e os impactos gerados sobre os ecossistemas, que no contexto 
turístico do estado do Ceará, destacam-se os litorâneos. 

Coriolano (2009) destaca que o turismo na região Nordeste trouxe 
uma revalorização deste espaço no que se refere ao uso pelas práticas 
turísticas e de lazer, ampliando a disputa desse espaço para novos usos, e 
fazendo dele mercadoria imobiliária. 

No estado do Ceará devido à crescente apropriação e conflitos pelo 
espaço litorâneo, resultado da reestruturação capitalista (CORIOLANO 
et al, 2009), tem sido potencializada a transformação do litoral do esta-
do, valorizando os megaempreendimentos – parques eólicos, fazendas de 
camarão, construção de resorts – em detrimento das populações nativas. 

O crescimento e expansão deste setor ocorreram no litoral cearen-
se em áreas dotadas de elevado potencial paisagístico, já ocupadas por 
comunidades tradicionais4 pesqueiras e marisqueiras, que em sua grande 
maioria estão organizadas na forma de vilas, afastadas dos centros urba-
nos, e que ainda preservam antigas práticas culturais. 

Grandes empreendedores estrangeiros, aproveitando-se do desco-
nhecimento da população residente nessas áreas, apoderaram-se de for-
ma arbitrária desses territórios, assim como ressalta Coriolano (2009), ao 
discorrer acerca do processo de expansão do turismo no Ceará, exem-
plificando o ocorrido nas praias de Jericoacoara e Canoa Quebrada, res-
pectivamente nos municípios de Jijoca e Aracati, onde, subsidiados por 
interesses externos, os territórios turísticos de maior expressão, de forma 
arbitrária e voltados às demandas internacionais, foram alvo de massiva 
presença de empreendedores estrangeiros fazendo submergir o mercado 
turístico local. O turismo se apresenta, portanto, como um vetor que es-
timula os processos de uso e ocupação do litoral, propiciando diferentes 
tipologias de apropriação. 

O litoral cearense, por meio do desenvolvimento do setor turístico, 
teve áreas naturais descaracterizadas e invadidas, colocando os morado-
res locais à margem dessa prática econômica. 

No que se refere à relação políticas públicas e turismo comunitário, 
o Ministério do Turismo buscou atender essa demanda a partir de 1998 

4 Conforme o Decreto nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, como povos e comunidades tradicionais 
compreende-se: “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 con-
dição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.
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com o edital de chamada Pública de Projetos para seleção de propostas 
de apoio às iniciativas de TBC. De acordo com o Ministério do Turis-
mo (2010), o edital atendia a demandas como: produção associada ao 
turismo; qualificação profissional; planejamento estratégico e organiza-
ção comunitária; promoção e comercialização; e fomento às práticas de 
economia solidária. Foi neste edital que a Rede Tucum foi contemplada e 
recebeu apoio ao seu fortalecimento. 

No entanto, não havia no estado ações de fomento ou apoio ao 
turismo comunitário. O Programa de Desenvolvimento do Turismo 
– PRODETUR/CE5 que atendia o estado no mesmo período, não fazia 
nenhuma referência ao TBC, pois o programa era voltado para o desen-
volvimento econômico do Estado por meio da organização de infraestru-
turas relacionadas ao turismo. 

Partindo desta conjuntura que envolve a zona costeira cearense, 
sua apropriação pelo mercado turístico, as mudanças de demanda turísti-
ca, e em contraposição, o surgimento do Turismo Comunitário, que além 
de responder à nova procura turística, fortalece a comunidade receptora 
por meio da inserção neste serviço, percebemos a necessidade de se am-
pliar as discussões acerca da temática. 

Este artigo objetiva, portanto, analisar o desenvolvimento do Tu-
rismo Comunitário no litoral cearense, avaliando seus benefícios para 
a economia da comunidade receptora, bem como verificar se recebem 
apoio ou orientação, e as dificuldades enfrentadas. Para a realização do 
estudo foram visitadas três comunidades inseridas nas práticas do Turis-
mo Comunitário, Tatajuba localizada no município de Camocim, Curral 
Velho, localizada no município de Acaraú e Prainha do Canto Verde, lo-
calizada no município de Beberibe. 

2 METODOLOGIA 
Esse trabalho se caracteriza por seu caráter descritivo e discursivo, pois 
por meio da exemplificação de três casos de comunidades inseridas nas 
práticas do Turismo Comunitário, dialoga acerca dos benefícios e desa-
fios que a participação dessa atividade proporciona aos envolvidos. 

Para se alcançar os objetivos propostos por esse estudo, foram vi-
sitadas comunidades que estão vinculadas à Rede Cearense de Turismo 
Comunitário - Rede Tucum (instituição que organiza, capacita e dá su-

5 O PRODETUR/CE foi adotado em 1991 como uma política de desenvolvimento do turismo no litoral do 
Ceará, tendo como sustentáculo o PRODETUR/NE (DANTAS, 2006).
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porte às comunidades que têm interesse em exercer turismo de base lo-
cal): Curral Velho, no município de Acaraú-CE, Prainha do Canto Verde 
em Beberibe-CE e Tatajuba, no município de Camocim-CE. 

O critério de seleção para a escolha das três comunidades foi o fato de 
se inserirem em três diferentes contextos, o que diversifica a avaliação, pois 
no estado do Ceará, segundo dados da Rede Tucum, das quatorze comunida-
des praticantes do TBC, apenas duas não estão localizadas na zona costeira. 

A Prainha do Canto Verde possui seu território inserido em uma 
unidade de conservação de uso sustentável, a Reserva Extrativista da 
Prainha do Canto Verde. Tatajuba se insere em uma Área de Proteção 
Ambiental (APA) criada por decreto municipal, a APA da Tatajuba, e 
Curral Velho, embora esteja em área de apicum que não é considerada 
Área de Preservação Permanente (APP), possui estreita relação com o 
ecossistema manguezal, tendo atividades econômicas relacionadas a este 
ambiente de APP. 

Nas visitas às comunidades foram feitas entrevistas semiestruturadas 
com moradores envolvidos no desenvolvimento do TBC de cada comu-
nidade, onde se discutiu questões como: as motivações para se inserirem 
nesta prática; os benefícios socioambientais identificados; dificuldades en-
frentadas; a percepção ou não de resistência pelo restante da Comunidade; 
a existência de apoio governamental e/ou não governamental; entre outras. 

As visitas também proporcionaram a imersão nas práticas oferta-
das pelo TBC, bem como o reconhecimento da realidade local. 

Para a contextualização, fundamentação e compreensão da temá-
tica realizou-se levantamento bibliográfico sobre o TBC, sobretudo, por 
meio de publicações disponibilidades pelo Portal Periódicos CAPES e si-
tes institucionais de apoio a Turismo Comunitário. 

A construção desse estudo possibilitou, portanto, uma reflexão e 
avaliação de como as atividades de Turismo Comunitário podem con-
tribuir como mecanismo de alternativa econômica, de resistência e de 
fortalecimento das comunidades situadas na zona costeira cearense. 

3 O TURISMO COMUNITÁRIO DE CURRAL VELHO (ACARAÚ),  
PRAINHA DO CANTO VERDE (BEBERIBE) E TATAJUBA (CAMOCIM):  
A DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS LOCAIS 
A ocupação do litoral cearense pelo turismo se deu, em geral, sem a par-
ticipação das comunidades já habitantes dessas áreas. Estas não intera-
giram com o turismo, sendo excluídos e explorados pelos agentes dessa 
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atividade. Coriolano et al (2009) ressalta que a atividade turística vem se 
instalando no território cearense por meio do capital global e na forma de 
grandes empreendimentos. Tal característica evidencia que os moradores 
locais não são atores participantes desse processo, pois o mesmo apresen-
ta uma lógica exclusiva e segregadora. 

No entanto, com as mudanças de demanda do mercado turístico, 
buscando um turismo que aproximasse o turista da cultura, práticas so-
ciais e meio ambiente das áreas receptoras, comunidades da zona costei-
ra cearense passaram a associar suas atividades ao turismo e, sobretudo, 
utilizando-se disso como mecanismo de defesa de seus territórios e di-
versificando a economia local.

É importante ressaltar que nessa prática de turismo, os moradores 
locais são atores do processo, atuando diretamente na oferta do serviço, 
valorizando seus espaços e reforçando o domínio sobre seus territórios, 
caracterizando-se por uma oferta de turismo associada aos moldes do 
Turismo Comunitário. 

Na contramão do turismo global, comunidades litorâneas que 
muitas vezes serviram apenas de receptoras desse turismo, passaram a 
procurar se organizar e descobrir novos caminhos para entrarem nessa 
cadeia produtiva do turismo (CORIOLANO, 2003). 

Pautados na lógica da sustentabilidade, preservação e manutenção 
do meio ambiente, o Turismo de Base Comunitária (TBC), modalidade 
de turismo datada de meados da década de 1990 (MTur, 2010), vem aten-
dendo a essa demanda. No ano de 1998 por meio de um edital de chama-
da Pública de Projetos o Ministério do Turismo abriu seleção de projetos 
de apoio às iniciativas de TBC (LOUREIRO & GORAYEB, 2013), no qual 
a Rede Tucum foi contemplada e recebeu apoio ao seu fortalecimento. 

A Rede Tucum é uma articulação formada por grupos de comu-
nidades que realizam o turismo comunitário no Ceará, buscando a mo-
bilização pela garantia dos territórios tradicionais dessas populações 
com justiça socioambiental e autonomia econômica. É composta por 14 
experiências de Turismo Comunitário, sendo doze distribuídas no lito-
ral (Assentamento Coqueirinho em Fortim, Assentamento Maceió em 
Itapipoca, Batoque e Jenipapo-Kanindé em Aquiraz, Caetanos de Cima 
em Amontada, Curral Velho em Acaraú, Ponta Grossa e Tremembé em 
Icapuí, Prainha do Canto Verde em Beberibe, Tatajuba em Camocim, Ta-
peba em Caucaia e Vila da Volta em Aracati) e duas na capital Fortaleza 
(Centro de Formação Frei Humberto – MSTe Conjunto Palmeiras). 
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O TBC, além de representar melhoria de renda para o grupo envol-
vido, proporciona a manutenção e proteção dos ecossistemas litorâneos, 
pois exerce práticas que valorizam a preservação dos ambientes através 
de uma lógica sustentável de desenvolvimento. López-Guzmán, Borges 
e Castillo-Canalejo (2011) consideram que o Turismo Comunitário se 
apresenta como uma alternativa aos tradicionais destinos turísticos. Esta 
modalidade de turismo permite um maior contato com a comunidade e 
proporciona novas experiências para os vilarejos. 

Tratando-se dessa temática, o Ministério do Turismo se refere a in-
divíduos de uma comunidade que se reúnem para produzir de forma di-
ferenciada, buscando alternativas de sobrevivência econômica por meio 
da atividade turística, aliada a fatores como a valorização do modo de 
vida da cultura e/ou a defesa do meio ambiente (MTur, 2010). 

Na vertente ambiental, o TBC tem auxiliado na manutenção dos 
componentes geomorfológicos (planície fluvial, campo de dunas, planície 
litorânea etc.) nos quais se assentam as comunidades receptoras do turis-
mo, por meio das ações de conscientização acerca da preservação da vege-
tação, fundamental para se evitar os processos erosivos e de assoreamento. 

Tratando-se da vertente socioeconômica, é importante ressaltar 
que o Turismo Comunitário promove a produção, a distribuição e o con-
sumo, de forma solidária, apontam o caminho para o desenvolvimento 
dos pequenos lugares, onde as pessoas se conhecem, se ajudam, podem 
ser solidárias e realizar atividades produtivas (CORIOLANO, 2003). 

Nesse sentido as Comunidades de Curral Velho, Prainha do Canto 
Verde e Tatajuba, participantes da Rede Tucum, promovem o Turismo 
Comunitário dentro de suas atividades econômicas. 

 No setor de estuário da bacia hidrográfica do rio Acaraú, litoral 
oeste do Ceará, distante aproximadamente 250 km da capital Fortaleza, 
se localiza a Comunidade de Curral Velho. Com aproximadamente 3000 
habitantes, a Comunidade está inserida em uma área de mangue utilizada 
como local para a realização de atividades de subsistência como a pesca e 
a mariscagem. É caracterizada como Comunidade Tradicional de pesca-
dores e marisqueiras com estreita relação com os ambientes naturais. 

A comunidade da Prainha do Canto Verde localiza-se no municí-
pio de Beberibe, distante 30 km da sede municipal e cerca de 126 km de 
Fortaleza, e possui uma média de 1500 habitantes. Sua economia está ba-
sicamente relacionada à pesca e agricultura de subsistência. Se caracteriza 
por seu histórico de lutas em defesa do território. 
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Localizada no distrito de Guriú, município de Camocim, distante 
362 km de Fortaleza, e inserida em área de dunas, está a comunidade de 
Tatajuba. Com aproximadamente 150 famílias, a pesca artesanal e a agri-
cultura de subsistência são a base de sua economia. Tatajuba não se difere 
das comunidades citadas anteriormente, marcada, também, por conflitos 
fundiários. O intenso histórico de lutas referentes à manutenção da posse 
de seus territórios disputados por especuladores imobiliários mobilizou 
suas populações a organizarem-se em associações (Figura 1 e 2).

Figura 1 – Sede da Associação Comunitária dos  Moradores da Tatajuba, Camocim-CE (ACOMOTA).
Foto: Loureiro, 2017. 

Figura 2 - Sede da Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde, Beberibe-CE.
Foto: Loureiro, 2016. 
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Nas três comunidades aqui apresentadas o Turismo Comunitário 
enquadra-se na concepção do turismo sustentável, pois busca a oferta das 
práticas do turismo em conformidade com os potenciais e limitações dos 
ecossistemas em que se localizam. 

O turismo comunitário aparece como uma alternativa, onde a par-
tir da própria lógica da comunidade, busca que todos os ganhos financei-
ros permaneçam no local, tornando os investimentos um diferencial para 
o próprio desenvolvimento da comunidade, não apenas uma oportunida-
de de acumulação para o investidor que veio de fora (CAMURÇA, 2003). 

A proposta do Turismo Comunitário nessas comunidades motiva 
a manutenção de práticas econômicas já existentes, buscando assim o for-
talecimento da pesca e das atividades tradicionais, pois estas atividades é 
que são os atrativos turísticos. 

É importante ressaltar, como avalia Coriolano et al (2009), que é 
muito forte a consciência de que o turismo deve ser apenas um comple-
mento à vida econômica da comunidade, portanto as atividades tradi-
cionais como a pesca artesanal, a arte de fazer renda e a cultura do mar 
devem ser fortalecidas e incentivadas para que não sejam substituídas 
pelo padrão urbano e o consumismo. 

Como forma de orientação às práticas desenvolvidas nessas três 
comunidades inseridas no TBC, a Rede Tucum elaborou em 2013 o Ca-
derno de Normas e Procedimentos Internos. O caderno traz um conjunto 
de acordos e procedimentos coletivos baseados nos princípios políticos, 
que orientam a prática do TBC. 

De acordo com Martins (2013) trata-se de um instrumento adota-
do por livre iniciativa dos Grupos de Turismo Comunitário participantes 
da Rede, e que se comprometem a cumpri-lo integralmente. 

Para atender ao Turismo Comunitário as comunidades de Curral Ve-
lho, Prainha do Canto Verde e Tatajuba ofertam serviços e atividades em con-
formidade com suas características culturais, ambientais e socioeconômicas. 

Em Curral Velho, com a possibilidade do desenvolvimento do TBC, 
alguns equipamentos já existentes passaram a exercer novas funcionali-
dades, como o Centro de Educação Ambiental e Turismo Comunitário de 
Curral Velho, que atualmente funciona não apenas como local de reuni-
ões, palestras, oficinas e encontros, mas como lugar para hospedagem de 
turistas e pesquisadores interessados na preservação do ecossistema. Em 
março do ano de 2012 foram construídos dois novos chalés para atender 
a demanda de visitantes no local (Figura 3).
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Na Prainha do Canto Verde a oferta de hospedagens (Figura 4) é 
feita na casa de moradores, chalés (Chalé Coqueiral e Casa Redonda) e 
pousadas (Pousada Refúgio da Paz e Pousada Sol e Mar).

 

Figura 3 – Chalé do TBC em Curral Velho, Acaraú-CE.
Foto: Loureiro, 2015.

Figura 4 – Chalé Casa Redonda na Prainha do Canto Verde, Beberibe-CE.
Foto: Loureiro, 2016. 
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A oferta de hospedagem em Tatajuba ocorre em chalés (Chalé do 
Coração, Chalé Sol Nascente e Chalé Duna Encantada) e na sede da As-
sociação Comunitária dos Moradores da Tatajuba (ACOMOTA). 

Dentre algumas das práticas desenvolvidas pela comunidade de 
Curral Velho destacam-se a realização de trilhas ecológicas no mangue-
zal e gamboas, passeio de barco pelo mar e, também, manguezal, todos 
com vistas às práticas de educação ambiental para os turistas. Na Prainha 
do Canto Verde podemos destacar as trilhas ecológicas e o passeio de 
buggy nas dunas.

As comunidades destacam em suas falas que o Turismo Comunitá-
rio é uma alternativa de geração de renda e empregos que complementa e 
se integra às atividades extrativistas existentes. O pescado local é escolhido 
e servido aos visitantes, os produtos feitos pelas rendeiras e o artesanato 
produzido por sementes locais são vendidos nas pousadas e associações. 

As infraestruturas em geral são simples e se adaptam à dinâmica 
dos ecossistemas. Em Tatajuba, barracas pertencentes aos moradores lo-
cais funcionam como pequenos negócios turísticos (Figura 5). Tais estru-
turas migram de acordo com a dinâmica dos ambientes. As barracas se 
localizavam na Lagoa da Torta, porém com o ressecamento do ambiente, 
foram transferidos para o Lago Grande, outro recurso hídrico também 
localizado na área da comunidade (Figura 6). 
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Figura 5 – Área para banhistas no Lago Grande em Tatajuba, Camocim-CE.
Foto: Loureiro, 2017.
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4 DESAFIOS E DIFICULDADES AO FORTALECIMENTO DO TURISMO 
COMUNITÁRIO NO LITORAL CEARENSE 
Apropriar-se das práticas do Turismo Comunitário requer comprome-
timento à execução de seus reais objetivos e manutenção de valores. A 
prática não deve representar mudanças nos moldes de desenvolvimento 
tradicional que já possuem. 

O fortalecimento desta atividade, no entanto, enfrenta dificuldades. 
A Rede Tucum juntamente com o Instituto Terramar trabalham no sen-
tido de apoiar o TBC nas comunidades pertencentes à Rede, no entanto 
esbarram nos interesses de especuladores imobiliários. 

Dentre os desafios identificados foram verificados questões como a 
regularização da terra e, sobretudo, a garantia da posse e do uso; os con-
flitos relacionados à especulação imobiliária; regulamentação para possi-
bilitar o uso sustentável de Unidades de Conservação; e o fortalecimento 
de políticas públicas voltadas ao TBC.

No que se refere à regularização da terra é perceptível e geral o sen-
timento de apreensão. Tal fato relaciona-se diretamente com a questão da 
especulação imobiliária que, por meio da grilagem de terras, desencadeiam 
conflitos constantes com os moradores locais. O fato de localizarem-se em 

 Figura 6 – Barracas no Lago Grande em Tatajuba, Camocim-CE.
Foto: Loureiro, 2017. 
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zonas costeiras com relevante potencial paisagístico, faunístico e de flora, 
faz com que algumas áreas sejam decretadas Unidades de Conservação. 
No entanto, ainda há a necessidade de se ajustar algumas práticas aos usos 
compatíveis com os potenciais e limitações dos ecossistemas. 

A Comunidade da Tatajuba, por exemplo, insere-se em uma APA 
criada por decreto municipal, porém inconsistências na delimitação do 
perímetro desta unidade de conservação, bem como a inexistência de um 
plano de manejo e de conselho consultivo, vem facilitando a entrada de 
especuladores imobiliários que buscam expropriar os moradores nativos 
para a colocação de empreendimentos turísticos.No momento, a comu-
nidade vem se mobilizando para que seja criada uma Reserva Extrativista 
(Resex) na área, pois além de buscarem a preservação dos ecossistemas, 
veem na criação dessa Unidade de Conservação uma possibilidade de 
proteger o território de especuladores imobiliários. 

No que se refere à questão de políticas públicas voltadas ao apoio 
da atividade, percebe-se que há carência de ações, e de uma forma geral, 
de políticas em todos os âmbitos. É importante salientar que, em geral, o 
TBC se desenvolve em áreas onde as políticas públicas não atendem as 
necessidades da população, porém não cumpre essa carência. O apoio 
existente à prática é apenas o recebido pela articulação na Rede Tucum.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As atividades turísticas tradicionais, imobiliárias e industriais no litoral 
cearense têm se apropriado de forma desordenada e, na maioria das ve-
zes, degradante, dos ecossistemas litorâneos, alterando e desarticulando a 
dinâmica ambiental e social dos espaços dos quais se apropriam. 

O Turismo Comunitário praticado no litoral cearense veio respon-
der a duas demandas: a turística, que anseia por um turismo mais voltado 
para os aspectos socioculturais e ambientais das comunidades receptoras, 
e, sobretudo, a da necessidade de diversificar suas atividades econômicas. 

Nesse contexto, o Turismo Comunitário expõe sua responsabilidade 
social e ambiental nas áreas onde se insere, respondendo à demanda huma-
na por turismo e lazer, e oferecendo de forma sustentável a prestação desse 
serviço, diferentemente da grande maioria das atividades econômicas. 

Proporciona um relacionamento mais autêntico entre o visitante, o 
local e a comunidade, e possibilita um conhecimento e conscientização 
acerca da importância da preservação dos ecossistemas litorâneos, por 
meio da educação ambiental trabalhada nos roteiros. 
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Em relação a questão econômica, a prática do TBC insere uma ou-
tra opção de geração de renda, além de possibilitar o engajamento dos 
habitantes no controle efetivo das transformações em curso nos territó-
rios onde vivem. 

Esse estudo buscou sistematizar as práticas e contextos existentes 
nas comunidades praticantes do turismo comunitário, avaliando como 
a imersão nesta prática pode diversificar a economia local, preservar o 
meio ambiente e desenvolver relações de proximidade e respeito com os 
turistas/visitantes. 

Porém, é importante salientar que mesmo apresentando o perfil de 
três comunidades distintas, não podemos generalizar as demais, mas ape-
nas compreender alguns aspectos relevantes e comuns a todas, a exemplo 
dos conflitos relacionados à especulação imobiliária no litoral cearense e 
a ausência do fomento público para incremento das práticas ancoradas 
no turismo comunitário. 

O estudo aqui apresentado tratou-se de uma revisão de pesquisa já 
apresentada em periódico científico, porém devido a economia ser uma 
vertente do desenvolvimento humano que está em constante transforma-
ção requer avaliações periódicas, ou seja, o contexto e possibilidades aqui 
apresentados já apresentaram mudanças no decorrer da atual revisão e 
devem frequentemente passar por reavaliações.   
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Resumo: Este texto tem como principal objetivo apresentar reflexões sobre 
o significado social das práticas de turismo de base familiar e comunitária 
no Nordeste brasileiro a partir de aprendizados humanos e acadêmicos de 
indígenas nas vivências enquanto turistas na participação de expedições rea-
lizadas em 2016 e 2017 em três comunidades tradicionais e indígenas no Rio 
Grande do Norte e do Ceará. A metodologia utilizada trata-se de relato de 
experiência. Parte da sistematização e análise da realidade empírica dos pró-
prios autores, (pesquisadores em formação): um indígena Pitaguary, artista 
plástico e graduando em Geografia pela UFC/Fortaleza/CE e uma indígena 
Pankararu, fotógrafa e pós graduanda em Serviço Social pela UFPE/Recife/
PE. O texto também desenvolve reflexões a partir de estudo e análise biblio-
gráfica sobre o significado e os desafios do turismo de base comunitária no 
contexto contemporâneo. As aproximações permitem concluir o quanto é 
importante o fortalecimento da resistência e do protagonismo dos sujeitos 

1 Indígena do Povo Pankararu, aldeia Bem-Querer de Cima (Terra Indígena - TI), município de Jatobá, 
localizado no sertão nordestino, estado de Pernambuco, Brasil. Assistente social pela Universidade Po-
tiguar (UnP/Natal/RN); mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
da UFRN (PPGSS/UFRN); doutoranda em Serviço Social do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil (PPGSS UFPE/2016.1). Membro do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre Questão Ambiental e Serviço Social (NEPASS/UFPE), coordenado pela 
Professora Maria das Graças e Silva.

2 Indígena do Povo Pitaguary, aldeia da Monguba, município Pacatuba, região metropolitana de Forta-
leza/CE, Brasil. Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. Membro do Laboratório 
de Geoecologia da Paisagem e Planejamento Ambiental – LAGEPLAN do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal do Ceará.
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nativos das comunidades indígenas, tradicionais e quilombolas no manuseio 
e gestão de suas riquezas naturais e das expressões de sua cultura. As ex-
periências de turismo de base familiar e comunitária com as quais tivemos 
contato, nos permitiram conhecer diversos processos sociais de construção 
do conhecimento interno e externo à comunidade. Processos esses que cons-
troem coletivamente, princípios e práticas cotidianas de proteção à natureza 
e à própria vida humana e fortalecem gerações futuras na resistência à homo-
geneização dos modos de vida.

Palavras-chave: Turismo. Base Familiar e Comunitária. Indígenas 
Universitários.

1 INTRODUÇÃO
As transformações sociais e econômicas vividas pelo nosso país no contexto 
contemporâneo também carregam heranças do nosso passado. Essa condi-
ção histórica apresenta desafios para a continuidade e sustentabilidade das 
comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e pesqueiras.

O Brasil é um país cheio de contradições sociais. Interpretações 
generalistas são comuns em diversos símbolos que nos representam: a 
nossa bandeira, por exemplo, com seu amplo espaço para o verde, repre-
sentante das riquezas das matas e florestas; o amarelo, referindo-se ao 
ouro e riquezas minerais, e o azul que indica a beleza do céu. Esta visão 
bastante analisada por Marilena Chauí no livro “Brasil: mito fundador e 
sociedade autoritária” (2000), nos convida à critica das entranhas sociais 
desse “gingante pela própria natureza”. 

A partir das oportunidades reflexivas que nós temos em espaços 
de formação política e teórica, é possível identificar que nossa formação 
social e econômica foi marcada pela desigualdade, pela violência extre-
ma, opressão e exploração dos povos originários e dos povos que vieram 
da África para serem escravizados.  Processos históricos que geraram 
consequências muito trágicas, rompimentos com as formas de acessos e 
usufruto da terra e seus bens naturais, ou seja: processos de expropriação. 

As populações, especialmente as mais pobres que vivem no cam-
po e são atingidas por mudanças climáticas como a longa estiagem ou 
grandes empreendimentos tipicamente capitalistas são desafiadas a criar 
alternativas de resistência.

 Essa é uma análise fundamental para entender as formas contemporâ-
neas de reprodução social das comunidades que resistem em seus territórios.
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É assim que podemos enxergar formas contemporâneas de turis-
mo comunitário de base familiar: como expressões objetivas, místicas 
e culturais de preservar e difundir modos de vida, princípios sociais de 
relações humanas. Podem ser consideradas como formas e resistir aos 
processos padronizados de organização social.

Este texto foge um pouco dos padrões acadêmicos. Trata-se de re-
flexões de dois sujeitos sociais que na sua peculiaridade humana e ética, 
sistematizam breves reflexões sobre suas vivências. 

O texto tem como objetivo apresentar breves reflexões sobre o sig-
nificado social das práticas de turismo de base familiar e comunitária no 
Nordeste brasileiro a partir de aprendizados humanos e acadêmicos de 
indígenas nas vivências enquanto turistas na participação de expedições 
realizadas em 2016 e 2017 em três comunidades tradicionais e indígenas 
no Rio Grande do Norte e do Ceará.

2 METODOLOGIA 
Este trabalho é resultado da sistematização da análise de experiência de 
do autor e da autora deste artigo. Somos dois indígenas, uma pós-gradu-
anda em Serviço Social e um graduando em Geografia, pesquisadores em 
formação e atuantes na causa indígena e na questão ambiental. 

A coleta de informações foi realizada de forma não sistemática, con-
siderando que os “dados” aqui apresentados são organizados pós-visitas, a 
partir da sistematização da observação participante e de informações cole-
tadas em sites oficiais sem o planejamento prévio de pesquisa antecipados 
à visita às comunidades citadas. Significa afirmar que ao realizarmos as vi-
sitas aqui relatadas não tínhamos um plano de trabalho de campo. As visi-
tas foram realizadas por outras razões relacionadas às práticas de turismo 
feitas pelos grupos que os autores deste texto estão envolvidos. 

Este texto trata-se de um relato de experiência dos autores deste 
artigo de casos específicos de Turismo de base familiar e comunitária. É 
resultado de reflexões das primeiras aproximações com o objeto de estu-
do que em termos metodológicos, parte de uma realidade particular. Ou 
seja, traz elementos de análise semelhante a um “estudo de um caso”. Para 
Laville & Dionne (1999, p. 155): “Tal investigação [a técnica do Estudo 
de Caso] permitirá inicialmente fornecer explicações no que tange di-
retamente ao caso considerado e elementos que lhe marcam o contexto”.

Para a construção deste texto, partimos de situações próprias, da 
observação participante por acompanharmos “o dia a dia o desenrolar 
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dos acontecimentos”, interagindo com a realidade aqui analisada. Desse 
modo, “[...] as análises da informação assim acumulada permitiram tirar 
uma série de conclusões [...]”(LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 155).

Reconhecemos que uma realidade peculiar como as visitas que 
realizamos não explica em si processos gerais sobre as a prática de turis-
mo comunitário em terras indígenas e comunidades tradicionais, porém, 
apresenta indicativos analíticos de tendências e características comuns, 
típicas desse fenômeno. Desse modo, levando em conta a complexidade 
do fenômeno, contamos com uma análise de material bibliográfico para 
iniciar interlocuções com processos outras dimensões da realidade. A in-
tenção não é encontrar explicações da realidade particular para o geral, 
mas realizar um recorte da realidade, encontrando singularidades.

3 BREVES REFLEXÕES SOBRE ELEMENTOS CONCEITUAIS DO TURISMO 
DE BASE FAMILIAR E COMUNITÁRIA: PRIMEIRAS SÍNTESES DA ANÁLISE 
DA EXPERIÊNCIA
Foram escolhidas duas linhas interpretativas desse tema: o desafio da 
própria sobrevivência humana e coletiva dentro do sistema capitalista; 
os desafios de construir e difundir novos princípios de reprodução social 
baseado no respeito à natureza e à vida humana.

A partir da relação direta do ser humano com a natureza, desenvol-
vemos formas de satisfazer nossas necessidades básicas: alimentação, ves-
timenta, alojamento e proteção do frio e do calor. Também construímos 
formas lúdicas e espirituais de nos relacionarmos com nossas formas de 
humanidades e com a natureza. 

No caso da nossa realidade brasileira, as populações originárias 
foram radicalmente destruídas física e culturalmente. Em nome de uma 
organização econômica da colônia, todo processo colonizador interferiu 
e eliminou formas de vida nativas, como: proibição de rituais, laços afeti-
vos, línguas, culturas e formas materiais de reprodução humana. 

A empresa colonizadora devastou formas de vida no nordeste, em-
purrou muitos grupos étnicos do litoral para o sertão, escravizou e em-
preendeu esforços para garantir fixação de territórios como ocorreu em 
muitos processos de aldeamento. 

Com o avanço das formas tipicamente capitalistas de organização 
da economia na sociedade brasileira, a transição do século XIX para o 
século XX geraram diversas dispersões e agravamento das desigualdades 
sociais no campo e na cidade. Com o fim das relações mais severas da 
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escravidão brasileira, avanço da industrialização e os processos de urba-
nização, se modificam as formas de pobreza e de exploração da força de 
trabalho no campo e na cidade.

Várias formas de resistência indígena e negra fizeram surgir os qui-
lombos e novos reagrupamentos indígenas, bem como, novas formas de 
organização material de reprodução social. Esses processos de reagru-
pamento associados às políticas indigenistas integracionistas geraram 
muitas mudanças nas formas originárias da vida dos nativos, mas não os 
destruíram e não eliminaram a unidade étnica. Durante todo século XX, 
indígenas, quilombolas e povos tradicionais mostraram sua resistência e 
lutaram por respeito e direitos sociais que atendam suas reais demandas: 
saúde, educação, trabalho, entre outros.

Uma das formas contemporâneas de resistência é a criatividade e 
a gestão peculiar dos recursos naturais localizados nos seus territórios. 
Com base em princípios não capitalistas, vemos brotar diversas iniciati-
vas sociais de compartilhamento de experiência de turismo de base fami-
liar e comunitária.

Surgem os seguintes questionamentos: Qual o significado dessa 
nova realidade? Tem como objetivo diretamente a geração de renda? 
Quais são as possibilidades de construir e difundir novos conhecimentos 
e fortalecer as gerações futuras na perspectiva de práticas sustentáveis no 
manuseio dos recursos naturais?  

As respostas para estas questões estão relacionadas aos desafios de 
construir e difundir novos princípios de reprodução social baseado no 
respeito à natureza e à vida humana.

Significa dizer que a organização comunitária que visa disponibili-
zar experiências turísticas para sujeitos externos à sua realidade, exige o 
respeito aos princípios da sua organização social e não tem como princí-
pio básico a supremacia do dinheiro, tão pouco, a reprodução de relações 
mercadológicas, próprias da vida tipicamente capitalista, embora inclua 
modalidades de relações econômicas.

4 RELATOS DE EXPERIÊNCIAS: APRENDIZADO DE TURISTAS INDÍGENAS 
EM EXPERIÊNCIAS DE TURISMO COMUNITÁRIO 
Neste tópico, apresentaremos recortes da peculiaridade de nossas expe-
riências. Nós, autores deste artigo, somos indígenas e universitários en-
volvidos e interessados na temática da questão ambiental e da questão 
indígena. Seguem os nossos dois relatos de experiência: 
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4.1 Primeiro Relato – Autora 1
Sou Elizângela Cardoso. Sou Indígena Pankararu da aldeia Bem Que-
rer de Cima, Sertão de Pernambuco. Assistente social e doutoranda 
em Serviço Social na Universidade Federal de Pernambuco. Sou fotó-
grafa amadora e faço parte de um coletivo de fotógrafos e fotógrafas, 
o “Fixar”. 

Entre os objetivos desse Coletivo, encontra-se a proposta de visitar, 
conhecer e fotografar realidades de turismo comunitário de base familiar 
no Nordeste do Brasil. Em 2016 organizamos 4 expedições. Quero destacar 
duas experiências: a primeira viagem para a “Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Estadual (RDS) Ponta do Tubarão3” , nos municípios de Macau 
e Guamaré, Rio Grande do Norte e a segunda, para a “Mata do Pilão”, lo-
calizada no município de Espírito Santo, Agreste do Rio Grande do Norte.

Os dois dias de programação na Reserva Ponta do Tubarão possi-
bilitaram participar de uma programação que envolvia: conhecer a co-
munidade, sua história, sua organização política e seus principais objeti-
vos sociais das organizações locais: coletivo de pescadores, de mulheres 
e de jovens; conhecer articulações com instituições como a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.

Tivemos a oportunidade de conhecer locais como o centro de cul-
tura, o espaço de produção de artesanato, casas de alimentação produzi-
das por famílias com produtos locais, cultivados e coletados na reserva 
como: sucos de diversas frutas, receitas de diferentes legumes, doces, en-
tre outros belos pratos de pescados e frutos do mar, como camarão, peixes 
diversos com destaque para a sardinha. A reserva está na região de maior 
produção desse peixe. 

A pesca artesanal vem contribuindo fortemente para a economia brasileira 
e é uma das atividades produtivas mais tradicionais em áreas costeiras, sen-
do muitas vezes a principal fonte de renda para uma parcela significante 
dessas populações economicamente ativa. No caso de Diogo Lopes, a sar-
dinha se destaca por muito tempo (MELO JÚNIOR, 2012. s/n/p.).

A experiência possibilitou conhecer hospedagem, alimentação de 
base familiar e comunitária, ou seja, organizadas e administradas por 
grupos familiares e parcerias dentro da comunidade.

Ainda contamos com passeios e trilhas orientados por pescadores 
que compartilhavam da história da comunidade e estudantes de diferen-

3 Criada através da Lei Estadual n° 8.349 de 18 de julho de 2003.
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tes áreas da Universidade Federal que possibilitaram conhecimento sobre 
o bioma da região. 

Contamos com um guia estudante de biologia (o mesmo, no ini-
cio de 2017 defendeu em seu curso um trabalho de conclusão sobre as 
demandas da proteção ambiental da reserva). Há, na Reserva, incentivos 
e investimentos sistemáticos para a entrada dos jovens na universidade, 
bem como, diálogo com diversas áreas da UFRN que possibilitam a pro-
dução de pesquisas importantes para a manutenção da reserva.

Contamos com reuniões com lideranças que relatavam como foi 
processo de luta na esfera jurídica para a conquista da Reserva e sobre 
o papel da UFRN para dar apoio na fundamentação dos prejuízos que 
as comunidades da região estavam sofrendo com o avanço da pesca co-
mercial predatória, os perigos da pesca em alto mar, expropriações de 
empreendimentos externos. 

Destaca-se a função social da Universidade na produção e socia-
lização do conhecimento produzido para o apoio à esta realidade, onde 
as contradições do avanço dos grandes empreendimentos da exploração 
capitalista pode gerar consequência negativas para a vida das populações 
tradicionais.

Pesquisas realizadas sobre os impactos da pesca comercial e da 
produção da carcinicultura apresentaram danos sociais e ambientais para 
a comunidade nativa. Além de adoecimentos físicos, degradação do meio 
ambiente e dos perigos da pesca em alto mar.

Figura 1: Mata do Pilão, Espírito Santo/RN
Fonte: Fotos “Arquivo Coletivo Fixar”: Expedições 2016

Turistas indígenas: vivências de turismo comunitário no Ceará e no Rio Grande do Norte
Elizângela Cardoso de Araújo e José Benício Silva Nascimento



412
Eixo 3

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

Figura 2: Reserva De Desenvolvimento Sustentável Estadual (Rds) Ponta do Tubarão, Diogo Lopes/RN
Fonte: Fotos “Arquivo Coletivo Fixar”: Expedições 2016

Figura 3: Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual (RDS)  
Ponta do Tubarão, Diogo Lopes/RN

Fonte: Fotos “Arquivo Coletivo Fixar”: Expedições 2016

Na primeira foto deste conjunto de fotos apresentadas foi feita na 
Mata do Pilão. Outra experiência que durou apenas um dia, mas foi mui-
to rica de aprendizado. Destacam-se os saberes construídos no assenta-
mento chamado “Mata Verde”. Nesta comunidade, as mulheres cuidam 
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de diferentes castanhas e sementes e preparam diversos doces e farinhas 
para os visitantes. Também conhecemos idosos que falam sobre suas tra-
jetórias, sobre o trabalho no campo, cuidado com os animais e as plantas.

Nesta oportunidade, realiza-se uma grande trilha na Mata do Pi-
lão4 , onde conhecemos a partir das explicações dos guias (estudiosos da 
realidade nativa) a diversidade e a beleza da mata atlântica e sua função 
para a preservação da vida humana. Concluímos o passeio com um ba-
nho na cachoeira do Assentamento.

4.2 Segundo Relato – Autor 2
Sou Benício. Indígena Pitaguary da aldeia da Monguba, município Pa-
catuba, região metropolitana de Fortaleza. Sou artista plástico, trabalho 
especialmente com pintura corporal indígena, e desenvolvo terapia holís-
tica. Sou estudante de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Tam-
bém ministro oficinas de práticas e técnicas de pintura corporal indígena 
em aldeias de diferentes etnias.

Quero destacar experiências que vivi, em mais de uma ocasião, 
com o povo Jenipapo-Kanidé, aldeia da Lagoa Encantada.

A Lagoa  Encantada, onde habitam os Jenipapo-Kanindé, é o espaço sagra-
do onde se depositam suas histórias e mitos. O ambiente ecológico forma-
do por ela e a mata circundante é central na cosmologia e unidade grupal. 
A memória dos antepassados, a “raiz de índio”, a “terra dos índios”, “o mato”, 
o pertencimento a “uma família só” são sempre evocados (PIB, 2017)5 .

 Na aldeia conheci o trabalho de turismo comunitário com a vivên-
cia de trilhas ecológicas. A comunidade também oferece uma modalidade 
de hospedagem comunitária. Um espaço físico gerenciado pela própria 
comunidade onde funcionava uma escola que foi reformada e tornou-se 
uma pousada e hoje, dispõe de 5 quartos pra acomodar visitantes. 

A comunidade também construiu um museu o Museu Indígena 
Jenipapo Kanidé, o segundo Museu Indígena do Ceará.

No acolhimento podemos conhecer as trilhas orientadas pelos 
guias que explicam o percurso, a constituição ecológica do território e 
durante as trilhas é comum recebermos orientações sobre educação am-

4 A Mata do Pilão está inserida na reserva ambiental da Área de Proteção Ambiental Estadual (APA) 
Piquiri-Uma. “Equipes da Semarh e Idema avaliam danos causados por incêndio na Mata do Pilão” 
Disponível em: http://www.rn.gov.br.

5 Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/jenipapo-kaninde. 
Acessado em: 25/09/2017
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biental, especialmente, sobre a importância dos cuidados com o meio 
ambiente para a garantia da qualidade de vida para as gerações futuras. 

Durante as trilhas, podemos conhecer trechos de dunas e belas lagoas.
Durante as trilhas, os guias explicam o sentido de cada ponto, de 

cada lugar, para a comunidade em suas dimensões sociais, econômicas e 
espirituais. Conhecemos a Mangueira do Cacique Tio Odorico.

Lá temos o privilégio de conhecer a Cacique Pequena, a primeira 
Cacique mulher da América Latina. A mesma sempre explana o sentido 
da participação das mulheres na direção e no grupo de lideranças indíge-
nas e fala de todo processo de luta e resistência do seu povo.     

Ainda é importante enfatizar o significado que o Turismo Comuni-
tário também exerce com o fortalecimento da juventude da comunidade. 
As crianças e jovens são preparados com o conhecimento sobre a cultura e 
a organização da comunidade. Jovens envolvidos neste trabalho desde a in-
fância, hoje cursam graduações na área como: Serviço Social e Museologia. 

 Essa organização comunitária está articulada à uma rede, a Rede 
TUCUM/CE. O Turismo comunitário não é uma versão comum de tu-
rismo comercial. É uma versão fundamentada em princípios construídos 
pela própria comunidade. Envolve restrições e oportunidades fundamen-
tais para respeitar as capacidades e limites das comunidades, bem como, 
cumprir com os interesses das populações nativas. Diferente das práticas 

Figura 4: Visita do II Fórum de Museus Indígenas do Ceará,  
Aldeia Lagoa Encantada, Dezembro de 2016.

Fonte: Foto Giseldo Castro
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Figura 5: Visita do II Fórum de Museus Indígenas do Ceará,  
Aldeia Lagoa Encantada, Dezembro de 2016.

Fonte: Foto Giseldo Castro

Figura 6: Visita do II Fórum de Museus Indígenas do Ceará,  
Aldeia Lagoa Encantada, Dezembro de 2016.

Fonte: Foto Giseldo Castro



416
Eixo 3

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

do turismo comercial restringe-se o número de visitantes com vistas a ga-
rantir a proteção do meio ambiente e da qualidade dos serviços prestados 
nos parâmetros construídos pelo modo de vida da comunidade.

É comum a comunidade priorizar a visita de escolas, universida-
des e grupos de ambientalistas. Também há cuidado e esclarecimentos 
relacionados às visões negativas do turismo. Essa prática tem ajudado a 
fortalecer e dar visibilidade à comunidade. Soma-se à essa realidade os 
processos desenvolvidos pela educação diferenciadas que trata a vida hu-
mana como parte da  terra que habitamos. Para cuidar, proteger, é funda-
mental conhecer. 

Um estudo desenvolvido por Lustosa e Almeida (2011) sobre: 
“Turismo em Terras Indígenas: auto-gestão e novo Colonialismo no Nor-
deste do Brasil” apresenta reflexões interessantes sobre os desafios das 
comunidades frente às contradições da exploração de um turismo ca-
pitalista.

No referido texto, as autoras analisam os própósitos do:
[…] uso e a apropriação do espaço de Terras Indígenas pelo turismo. Con-
gregam-se estas discussões aos depoimentos prestados por atores sociais 
indígenas das etnias pesquisadas, referentes ao turismo no interior das 
suas Terras Indígenas. Destaca-se que a maior parte das declarações pres-
tadas por índios da etnia Tremembé de Buriti e de Sítio São José demons-
tram ser a atividade turística uma nova forma de Colonialismo em Terras 
Indígenas do estado do Ceará, no Nordeste do Brasil. Porém, alguns líderes 
do povo Jenipapo-Kanindé afirmam que por meio de projeto turístico de 
auto-gestão, no interior de Terras Indígenas, esta realidade pode ser dife-
rente (LUSTOSA; ALMEIDA, 2011, p. 3).

Esse é um impasse muito presente em diversas realidades. Obser-
vamos como é difícil construir e garantir uma versão diferente do padrão 
de turismo predominante, bem como, difundir novos princípios atrelados 
à resistência ao padrão mercadológico do turismo tipicamente capitalista.

Constata-se que os empreendedores internacionais tentam apoderar-se 
das terras de povos e comunidades tradicionais, como ocorre com as Terras 
Indígenas dos Tremembé de Buriti e de Sítio São José, Itapipoca, Ceará, Bra-
sil. Entre o povo desta etnia a situação é de conflito. Parte dos habitantes de 
Buriti e de Sítio São José não aceita o turismo em suas terras, imposto por 
meio destes empreendedores como uma nova forma de Colonialismo. Os 
investidores se apropriam de espaços das referidas Terras Indígenas, consi-
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derados por eles como fundamentais para investidores da beleza cênica ou 
exploradores de paisagens edênicas. Os espanhóis tencionam implantar o 
projeto Nova Atlântida – Cidade Turística Internacional nas Terras Indígenas 
do povo Tremembé de Buriti e de Sítio São José e ofertar aos turistas, espe-
cialmente os internacionais, o paraíso tropical construído historicamente 
no imaginário europeu. Esta realidade e, outra, do povo Jenipapo-Kanindé, 
Aquiraz, Ceará, Brasil, gestores de um projeto de turismo, será discutida no 
decorrer do texto (LUSTOSA; ALMEIDA, 2011, p. 3).

Essas situações são desafios constantes para gestão de um turismo 
comunitário de base familiar, demandando uma gestão atenta aos perigos 
de pressões externas.

Entendendo a necessidade de um debate sobre os benefícios e os 
desafios para o turismo comunitário, destacamos a seguinte reflexão:

O turismo rural comunitário (TRC) encontra-se presente atualmente em 
todos os ecossistemas da América Latina. O fenômeno tem sido observa-
do em grande ascensão em locais de beleza paisagística excepcional, do-
tada de vida selvagem e de atrativos culturais únicos. Florestas primárias 
ou secundárias, sejam estas secas de altitude ou tropicais; áreas lacustres, 
insulares ou costeiras; manguezais ou salinas cobrem um vasto leque de 
zonas ecológicas: de exuberantes vales amazônicos aos gélidos altipla-
nos. Diversas comunidades estão se abrindo para o mercado graças a “um 
turismo com selo próprio”, combinando atributos originais e autênticos, 
mas sem perder a sua alma. A participação das comunidades indígenas 
e campestres no turismo é um assunto delicado e complexo. É comple-
xo em função do impacto gerado por uma atividade muito competitiva 
e crescente internacionalizada em comunidades localizadas em regiões 
remotas, dedicadas às atividades tradicionais de sobrevivência, com pou-
cas fontes alternativas de rendimento. É delicado em função do caráter 
ambivalente do turismo: embora isto represente uma oportunidade para 
melhorar o bem-estar das comunidades, não obstante, sempre traz con-
sigo “efeitos de pacote”, muitos destes irreversíveis, como as alterações 
nos padrões de produção e de consumo, e as ameaças a cultura indígena 
(BARTHOLO, et al. 2009,   p. 25-26).

Essas questões levantadas pelos autores nos convidam aos cuida-
dos, tanto nos momentos de usufruto como nos processos organizativos 
e formativos em favor dessa modalidade de gestão dos recursos locais.

Turistas indígenas: vivências de turismo comunitário no Ceará e no Rio Grande do Norte
Elizângela Cardoso de Araújo e José Benício Silva Nascimento
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências particulares não são parâmetros para explicar processos 
globais de realidades e organizações sociais. Por essa razão, consideramos 
importante prosseguir refletindo sobre produções teóricas acumuladas 
sobre essas realidades particulares. 

Por considerarmos fundamental o respeito e a proteção aos direi-
tos dos povos indígenas “definirem seu destino por seus próprios termos”, 
a partir das visitas que realizamos, aprendemos que o turismo comuni-
tário de base familiar pode expressar várias vias de resistência social e 
cultural. Também reconhecemos a complexidade dos desafios que essa 
realidade apresenta face às determinações estruturais da nossa sociedade 
e do avanço de processos de capitalização do campo.

A visão do tradicional de um/uma “turista” é de um indivíduo, um 
sujeito caracterizado por um perfil de alguém “rico”, com dinheiro para 
gastar conhecendo e usufruindo de riqueza e experiências extraordiná-
rias. Nossa experiência é muito substancial, humanamente falando. O e a 
indígena turista é o avesso da história. 

Sem a busca pela romantização do aprendizado, destacamos que 
a experiência aqui relatada envolve momentos de prazeres coletivos e 
individuais, realizações, afetivas e culturais. Podemos defini-la como 
uma experiência conectada com uma visão coletiva de mundo, de 
produção e reprodução social da vida. 

A proposta das experiências vividas, além de contemplar nossas 
necessidades de formação profissional, acadêmica, também envolve-
ram pretensões lúdicas, artísticas e étnicas de fortalecimento de laços 
e do que chamamos de pertencimento identitário. Esse foi o maior 
aprendizado.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar a microrregião do 
Vão do Paranã como alternativa turística do Estado de Goiás. Mostrar 
seus atrativos e os efetivos pontos de visitação e consumo, assim como 
transformar o turismo, em uma atividade econômica viável para as co-
munidades locais, indicando o empreendedorismo com vistas a mudar 
ou a contribuir para o desenvolvimento com estudos que possam bali-
zar projetos para mudar a atual realidade socioeconômica local.  Assim, 
dadas as potencialidades das atratividades turísticas do Vão do Paranã, 
espera-se contribuir com futuros projetos de intervenção que visem 
a criação de produtos turísticos na microrregião. Está organizado em 
quatro seções, na fundamentação teórica são discutidos os conceitos 
sobre quais esta pesquisa se desenvolve. Na metodologia, apresenta-se 
o delineamento e as técnicas de coleta e análise de dados. Em seguida, 
os resultados são apresentados e discutidos. Por último, revisitam-se 
os aspectos centrais do trabalho com a elaboração das considerações 
finais, sempre provisórias. 
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1 INTRODUÇÃO
Dotada de ricas belezas naturais, o Vão do Paranã é uma microrregião 
localizada no nordeste goiano. De acordo com último censo demográfi-
co do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) , sua 
população era de 107.311 habitantes, e sua área total perfaz 17.388,823 
km², composta por doze municípios: Alvorada do Norte, Buritinópolis, 
Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, 
Iaciara, Mambaí, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio d’Abadia. É a 
microrregião apresentada na mídia goiana como uma das mais pobres do 
Estado de Goiás carregando um dos maiores problemas socioeconômi-
cos, o que lhe fez ficar conhecida como “Corredor da miséria”. No entanto, 
sob a ótica do patrimônio ambiental e cultural, resguarda-se com uma 
das mais significativas do Estado, destacando-se pelo seu grande poten-
cial para o turismo. 

Considerando o cenário regional acima descrito, e tendo em vista 
a situação dicotômica entre a pobreza econômica e elevado potencial tu-
rístico, a partir do seu rico patrimônio ambiental e cultural, verifica-se a 
relevância de um estudo mais aprofundado que vise responder a seguin-
te questão: Como promover desenvolvimento socioeconômico em uma 
microrregião considerada como uma das pobres do estado de Goiás, que 
contraditoriamente apresenta um dos mais representativos patrimônios 
ambientais e culturais?  

 Este artigo tem por objetivo apresentar a microrregião do Vão do 
Paranã como alternativa turística do Estado de Goiás. Mostrar seus atra-
tivos e os efetivos pontos de visitação e consumo, assim como transfor-
mar o turismo, em uma atividade econômica viável para as comunidades 
locais, indicando o empreendedorismo com vistas a mudar ou a contri-
buir para o desenvolvimento e com estudos que possam balizar projetos 
para a mudar a atual realidade socioeconômica local. Assim, dadas as 
potencialidades das atratividades turísticas do Vão do Paranã, espera-se 
contribuir com futuros projetos de intervenção que visem a criação de 
produtos turísticos na microrregião.

Para que o potencial turístico da microrregião do Vão do Paranã te-
nha seu uso bem dimensionado, abrangente e bem aproveitado, é preciso 
refletir sobre as bases da sua sustentação sobre o desenvolvimento dos luga-
res e da região. Fatores como infraestrutura, oferta de produtos e serviços, 
ações do poder público, participação da iniciativa privada, envolvimento de 
instituições de apoio e entidades educacionais, são fundamentais para que 
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as transformações se contextualizem na realidade e que o visitante turístico 
se sinta motivado a conhecer, consumir, retornar e anunciar o lugar, se tor-
nando um divulgador espontâneo do lugar turístico.

 Do ponto de vista do empreendedorismo, vale destacar a percep-
ção das pessoas da localidade em relação aos pequenos negócios que pos-
sam estar ao redor e no caminho do atrativo turístico, pois o artesanato, a 
água de coco, as pequenas lembranças religiosas, tradicionais e culturais, 
e outros, associados às paisagens naturais, propiciam um ambiente acon-
chegante e uma imagem agradável para o turista. 

É importante nessa perspectiva que as visões sobre o lugar, por 
parte da comunidade local, façam fluir um sentimento de pertencimento 
de modo a despertar interesse de pessoas de outros lugares para o co-
nhecimento de suas distintas culturas, imagens e experimento daquilo 
que pode ser ofertado, tanto do patrimônio natural, quanto cultural, que 
compõem o espaço geográfico.

O presente trabalho está organizado em quatro seções, a funda-
mentação teórica onde são discutidos os aspectos sobre quais esta pes-
quisa se desenvolve. Na metodologia, apresentam-se o delineamento e as 
técnicas de coleta e análise de dados, em seguida, os resultados são apre-
sentados e discutidos. Por último, revisitam-se os aspectos centrais do 
trabalho com a elaboração das sempre provisórias considerações finais.

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Empreendedorismo e o Desenvolvimento Territorial
O empreendedorismo pode ser entendido a partir de duas principais 
perspectivas. A perspectiva econômica, com Schumpeter (1954) como 
seu principal autor, e a comportamental, com McClelland (1961) como 
seu principal teórico. 

A proposição de desenvolvimento econômico para a região e lu-
gares do Vão do Paranã privilegia a autonomia dos seus habitantes na 
criação de seus negócios, com liberdade em explorar o potencial do ter-
ritório, por meio de práticas que lhes sejam conhecidas utilizando suas 
habilidades, de forma participativa, comum e possível em pequenos luga-
res, emanada de sua visão e entendimento. Nesse cenário, cada um pode 
contribuir com criações e inovações que de fato tragam maior inclusão 
e justiça social e não se limitem apenas a modernização tecnológica e ao 
crescimento econômico, mas também, a uma gama de fatores ligados às 
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tradições, às imagens, às paisagens e a cultura de uma forma geral. Nessa 
concepção, a população local nativa é considerada o principal impulsio-
nador de todo processo das relações interpessoais, centro das parcerias 
institucionais sinérgicas para proporcionar os benefícios comuns para a 
comunidade.

No intuito de atender a essa proposição é que se vislumbra o es-
timulo à iniciativa empreendedora, aproveitando seu potencial turísti-
co como um fator que se encaixa efetivamente no contexto de geração 
de uma identidade territorializada, como uma espécie de emancipação 
cultural, que retrata a historicidade dos locais, imagens que remontem 
às suas paisagens, aos seus patrimônios arquitetônicos, às suas poesias, 
e às suas tradições culinárias peculiares. Dessa forma, pode-se apre-
sentar como um atrativo e de forma ampliada, em um produto turís-
tico do lugar e da região. Destaca-se aqui a ideia da consciência das 
composições diferenciadas e potencializadas das singularidades dessa 
microrregião e que vê o empreendedorismo e o turismo como fatores 
para produção de conhecimento e divisas. Segundo Drucker (1985), o 
empreendedorismo é uma forma de intensa mudança e o empreende-
dor como alguém que sempre se apoia nessas mudanças para a busca e 
exploração de novas oportunidades. Consequentemente, pode ser con-
siderado como fator para o desenvolvimento e melhoria da qualidade 
de vida dos seus habitantes.

O empreendedorismo é uma prática que está presente no cotidiano 
brasileiro, principalmente nos discursos de políticos e empresários. Pode-
-se dizer que a criação dos pequenos negócios impulsiona as economias 
mundiais, passando inclusive a constar na matriz curricular das institui-
ções de ensino em todos os seus níveis e modalidades. De acordo com 
Baggio e Baggio (2014), empreendedorismo consiste na arte de realizar 
projetos com criatividade e motivação, incide na satisfação de realizar 
com sinergismo e inovação projetos tanto pessoais quanto organizacio-
nais, encarando desafios, assumindo riscos e oportunidades, com com-
portamento proativo diante destes.

Empreender é tarefa difícil e trabalhosa. Um dos principais desa-
fios, que todos os governantes enfrentam, consiste em criar metodologias 
apropriadas para o incentivo da atividade empreendedora (SARFATI, 
2012). É a verificação das oportunidades de negócio e a capacidade de 
convertê-las em resultados positivos, valendo-se sempre do entendimen-
to de necessidades a serem atendidas, da tomada de decisão, da ousadia 
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e da disposição em fazer algo diferente a ser ofertado ao mercado. As-
sim, cada vez mais, o empreendedorismo vem se tornando uma pauta 
importante no mundo, funcionando como um catalisador primário do 
crescimento econômico e do desenvolvimento local e regional, gerando e 
mantendo empregos, expandindo-se, enfim, como atividade econômica, 
trazendo com isso a necessidade constante de inovação, principalmente, 
nas formas de produção e na maneira de perceber o ambiente ao redor, os 
processos gerenciais e os comportamentos humanos.

Na temática empreendedorismo, refletindo sobre os conceitos de 
território, marcados também em estudos na economia, orientados por 
uma ótica empresarial e mercantil no crescimento e desenvolvimento de 
negócios, em uma abordagem múltipla, sobre espaço, região e lugar, o ter-
ritório não está submisso apenas a ideia conservadora e ideológica que o 
liga à figura do Estado no sentido de controle geopolítico, mas a um con-
texto amplo que está conectado a uma “territorialidade autônoma” base 
para o desenvolvimento. Souza (2000, p.106), ressalta: “Uma sociedade 
autônoma é aquela que logra defender e gerir livremente seu território, 
catalisador de uma identidade cultural e ao mesmo tempo continente de 
recursos, recursos cuja a acessibilidade se dá potencialmente igual para 
todos”.

Nessa perspectiva destaca-se que um lugar precisa ser explicado pela 
interação de forças internas e externas, em reciprocidade dialética, tanto 
econômica, quanto política e cultural, e assim, define território como: 

Um produto histórico e socioespacial, especialmente da dinâmica econô-
mica; é compreendido, também, como área/região, lugar/comunidade e 
redes de relações sociais, o que demonstra a permanência, em sua abor-
dagem, de uma concepção múltipla das dimensões sociais do território, 
das articulações escalares, concedendo uma abordagem areal e reticular, 
simultaneamente. (BAGNASCO,1989 apud SAQUET, 2015, p. 93)

Desenvolvimento na essência, pode ser conceituado como a práti-
ca do exercício continuo do aprimoramento, conforme Coriolano (2012, 
p.63), “desenvolvimento é um processo multidimensional, territorial, am-
biental, econômico, social e cultural. Uma forma de percepção que tem 
modelado a realidade, produzindo mitos, fantasias, paixões, violências e 
políticas”. Um devir, que segundo Lefebvre (1983 p.194), “tem como raiz 
profunda a contradição e que é essencialmente “tendência”, tende precisa-
mente a sair da contradição, a restabelecer a unidade”.
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O caminho para o desenvolvimento da região parte da comunidade, asse-
gurando seus interesses. O Estado deve levar em conta, na elaboração de 
seus projetos e programas, a capacidade de produção dessa população e 
acima de tudo, respeitar a diversidade e a riqueza contida na região, não a 
usando de forma especulativa. (CARVALHO ,2003, p. 157 apud CARVALHO, 
2004, p. 16)

Desta forma, pode-se perceber a capacidade de criação e de ino-
vação que emana do entendimento da população em relação ao que 
o território lhe oferece, ao que se disponibiliza em prática cotidiana e 
experiência, e assim, o empreendedorismo se encaixa como forma real 
para o desenvolvimento de uma região. Para os economistas o empre-
endedorismo é compreendido como um agente de desenvolvimento 
econômico (SMITH, 1766); empreendedores de negócios (HIGGINS, 
1959); tomadores de riscos (KIHLSTROM e LAFFONT, 1979); traba-
lhadores em condições de ambiguidade e incerteza (SADLER, 2000). 
Empreendedores são determinados e criativos e estão dispostos a en-
frentar as possíveis eventualidades com ânimo para transpor barreiras 
para execução de seus planos, gerando com seus negócios, oportuni-
dades para si e para toda uma cadeia que se forma a partir de uma 
ideia, desde a obtenção de recurso até a consolidação de um produto 
acabado, ofertado para o atendimento de necessidades, tanto para co-
munidade local, quanto de forma globalizante quando se difunde uni-
versalmente. De acordo com Baggio e Baggio (2014) os economistas 
percebem que o empreendedor é essencial ao processo de desenvol-
vimento econômico, acreditam que estes possuam comportamentos 
individuais fundamentais para prospecção econômica, não havendo, 
portanto, desenvolvimento econômico sem que na sua base existam 
líderes empreendedores.

Nessa direção, é preciso que o empreendedor se preocupe com sua 
formação, com sua leitura de mundo, tornando-se um observador crítico 
e atento aos novos conhecimentos gerados pelo conhecimento científico, 
tecnológico, geográfico e cultural, porque só assim ele conseguirá com-
preender satisfatoriamente a realidade que o cerca. 

A preocupação em dar significado aos conteúdos geográficos para o pró-
prio aluno, fazendo ligação mais direta dos conhecimentos trabalhados em 
sala de aula com seu cotidiano, com sua vida imediata, com a realidade 
experimentada; por outro lado, nelas também está a ideia de que no lugar 
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é possível encontrar elementos da realidade mais ampla, na compreensão 
de que nele tem-se manifestação global. (CAVALCANTI, 2011, p.197)

Nesse ponto, torna-se importantíssimo conhecer profundamente 
as peculiaridades da região em que se quer intervir, em especial, a geográ-
fica. Esse é um dos principais desafios, qual seja, o de criar metodologias 
apropriadas para formação do futuro empreendedor, o qual é também 
compartilhado pelas instituições educacionais. Mesmo assim vem encon-
trando diversos empecilhos para consolidar uma cultura empreendedora 
entre os estudantes e entre os cidadãos, o que acaba enfraquecendo ou 
atrofiando as potencialidades das comunidades. Torna-se possível am-
pliar as perspectivas e aspirações da população, entendendo seus sonhos 
e anseios, suas dificuldades e angústias, seus dons e capacidades criativas.

2.2 Turismo como Fator de Desenvolvimento do Lugar
 O turismo brasileiro evoluiu substancialmente nos últimos anos, re-
cebeu financiamento de R$ 13,5 bilhões de instituições federais, con-
tribuindo para desenvolver os principais segmentos do setor (BRASIL, 
2014). Essa evolução se deve ao fato do país atrair cada vez mais pessoas 
de todas as partes do mundo, bem como, do próprio mercado domésti-
co, que vem aumentando gradativamente o índice de viagens para todas 
as regiões brasileiras. 

  Alguns conceitos são próprios de atrativo turístico, oferta turísti-
ca e produto turístico, mas os apresentados aqui, estão em conformidade 
com o Ministério do Turismo, assim:                                          

Um atrativo turístico é composto de “locais, objetos, equipamentos, pes-
soas, fenômenos, eventos ou manifestações capazes de motivar o deslo-
camento de pessoas para conhecê-los. Os atrativos turísticos podem ser 
naturais; culturais; atividades econômicas; eventos programados” (BRASIL, 
MTUR, 2007b, p.27). O atrativo “é o elemento que desencadeia o processo 
turístico” (VALLS, 2006, p. 27), ou seja, a matéria-prima do turismo sem a 
qual um país ou uma região não poderiam empreender o desenvolvimento 
turístico (BOULLÓN, 1983 apud SEBRAE, 2011). 

O Produto turístico, por sua vez, ainda de acordo com o Ministério 
do Turismo, é “o conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos 
acrescidos de facilidades, localizados em um ou mais municípios, ofertado 
de forma organizada” (BRASIL, 2007c, p. 17 apud BRASIL, MTUR, 2011). 
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Na perspectiva geográfica alguns pressupostos devem ser traba-
lhados no sentido de orientar o entendimento do turismo e sua relação 
com o ambiente e território. Almeida (2000, p.54) ressalta que, para o 
turismo “o ambiente é uma combinação entre o natural e o cultural sen-
do que é a cultura que atribui significado ao outro”. De acordo com Bes-
se (apud Almeida, 2000, p.54), “o ambiente é, pois, um território, uma 
mescla de natural e de artificial, uma humanização da natureza e uma 
naturalização do homem”. Assim, a atividade turística acontece apro-
priando-se de alguns espaços como território. Sobre atração turística 
Almeida (2000) destaca:

O turismo lançando o seu olhar sobre a natureza ao mesmo tempo em 
que fascina por cenários no qual a mercadoria e valor de uso não são 
as preocupações essenciais das sociedades tradicionais, ele classifica, a 
aprecia pela sua identidade passível de ser marketing turístico e promo-
vido mundialmente. O olhar extasiado confunde-se como o olhar valora-
tivo. As atrações naturais pelas paisagens e imagens, bem como as atra-
ções derivadas de herança cultural como locais arqueológicos, históricos 
e religiosos, edifícios com uma arquitetura particular, museus, etnias, es-
tilos de vida, festivais culturais, artesanato tradicional e contemporâneo 
dão reputação ao lugar e determinam a escolha das destinações pelos 
turistas. (ALMEIDA,2000, p.55)

Almeida (2010, p.124) “o turismo é um fenômeno social que ma-
nifesta um crescimento constante, considerado como uma importante 
fonte de riqueza econômica e como oportunidade para impulsionar áreas 
deprimidas nos aspectos econômico e social”. 

Torna-se imperioso considerar presente também o conceito de lu-
gar, que é diversificado e aparece sobre vários contextos indicando inter-
pretações diversas e utilizações distintas. Na visão humanística:

O lugar na visão humanística, constitui-se como uma paisagem cultural, 
campo da materialização das experiências vividas que ligam o homem ao 
mundo e às pessoas, e que despertam os sentimentos de identidade e de 
pertencimento no indivíduo. É, portanto, fruto da construção de um elo afe-
tivo entre o sujeito e o ambiente em que vive. O lugar pode ser entendido 
como a porção do espaço geográfico efetivamente apropriado para a vida. 
É a área onde se desenvolvem as atividades cotidianas ligadas à sobrevivên-
cia e às diversas relações estabelecidas pelos homens enquanto seres sociais 
construtores de sua própria história. (BUENO E CALLAI, 2009, p.10)
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Nas palavras de Santos (1995 apud CARLOS, 2007, p.19) encontra-
-se a afirmação de que existe uma dualidade no debate sobre o que signi-
fica lugar. O lugar visto “de fora”, a partir de sua definição, é o resultado do 
acontecer histórico, e o lugar visto “de dentro” implicaria a necessidade de 
redefinir seu sentido. 

[…] há uma dimensão histórica que entra e se realiza na prática cotidia-
na (estabelecido um vínculo entre o “de fora” e o “de dentro”), instala-se 
no plano vivido e que produziria o conhecido-reconhecido, isto é, é no 
lugar que se desenvolve a vida em todas as suas dimensões. (CARLOS 
2007, p.20)   

Ainda em Santos (2008, p.339 apud MARUJO e CRAVIDÃO, 2012, 
p. 282), “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de 
uma razão local, convivendo dialeticamente”. Nesses termos, a localidade 
se opõe à globalidade, mas também se entrelaça com ela.

Abre-se uma nova articulação entre o global e o local: somos acometidos 
por uma verdadeira dialética das identidades: entre novas identidades glo-
bais e novas identidades locais que estão relacionadas à política, à desi-
gualdade, ao poder, à diversidade, à cidadania e a democracia. Nesse sen-
tido o espaço se torna pela identificação do sujeito com se estabelece no 
entorno. O “torna-se lugar” se dá quando o espaço adquire valor de referên-
cia, passando a significar identidade, exprimir laços afetivos e sentimento 
de pertencimento, num interessante tempo de construir e desconstruir o 
ser humano. (ALVES, 2012 p.231)

 Tuan (1977 apud MARUJO e CRAVIDÃO, 2012, p.282), destaca 
ainda que “o lugar também pode ser percebido como um espaço que 
possui valor e significados dentro de uma cultura, ou seja, é um centro 
de significados construídos pela experiência”. Assim, Marujo e Cravidão 
(2012, p. 283), afirmam que “se os lugares são uma construção da expe-
riência em todas as suas modalidades e se possuem valor cultural, então 
eles também apresentam significados diferentes para os diversos níveis 
de procura turística”.

Para Coriolano (2006, p.368), “a riqueza do turismo está na di-
versidade de caminhos para sua produção e apreensão, nos conflitos e 
possibilidades de entendimento desse fenômeno. Ele é a um só tempo, o 
lugar das estratégias para o capital e das resistências do cotidiano para os 
habitantes”.

Turismo e empreendedorismo no vão do Paranã: reflexões  
sobre as alternativas de mudança da realidade socioeconômica 
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3 METODOLOGIA
Para a elaboração do presente estudo diferentes técnicas de pesquisa 
foram utilizadas, de modo combinado, com o objetivo de caracterizar 
e responder ao problema da pesquisa. Em princípio efetivou-se a pes-
quisa bibliográfica ou de fontes secundárias a fim de consultar fontes 
relacionadas ao assunto em estudo. Para (LAKATOS e MARCONI, 
2010, p. 166) “[...]abrange a bibliografia tornada pública, até então so-
bre o tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, re-
vistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc.
[...]”. Também uma abordagem combinada qualitativa e quantitativa 
que, como ressalta Miguel (2012), a combinação possibilita uma me-
lhor compreensão dos problemas de pesquisa que cada uma destas 
permitiria isoladamente.

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade 
de materiais empíricos − estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, 
história de vida, entrevista, artefatos, textos e produções culturais, textos 
observacionais, históricos, interativos e visuais – que descrevem momen-
tos e significados rotineiros e problemáticos da vida dos indivíduos (ERD-
MANN, MARCHI, ROMAM,2012, p.134).

Como técnicas da pesquisa qualitativa aplicou-se neste estudo a ob-
servação direta, visitando alguns dos pontos turísticos do Vão do Paranã e 
coletando registros fotográficos. Na pesquisa quantitativa foram aplicados 
questionários à uma amostra não probabilística de 150 alunos5 em 03 insti-
tuições  de ensino da região localizadas especificamente na cidade de Posse 
– GO, no período de 09 de abril a 30 de maio de 2015. Os questionários fo-
ram compostos por perguntas fechadas, com múltipla escolha. Além desses 
dados, buscou-se coleta na base em dados de fontes secundárias oriundos 
de fontes tais como: Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da Central 
Única dos Trabalhadores Apolônio de Carvalho (ECO/CUT); IBGE, Insti-
tuto Mauro Borges (IMB) / Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 
de Goiás (SEPLAN/ SEGPLAN), e outros para apresentar as principais ca-
racterísticas da região Nordeste Goiana.

A seguir serão apresentados os resultados obtidos através da análise 
dos dados coletados neste estudo utilizando-se a metodologia acima descrita. 

5 Pesquisa feita com os alunos do Instituto Federal Goiano, Colégio Municipal Castro Alves e Colégio 
Estadual Dom Prudêncio
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Estudos do IMB/SEPLAN-GO (2000) feitos na Região Nordeste do Estado 
de Goiás, onde está inserida a microrregião do Vão do Paranã, cujos indica-
dores municipais que compõem o Índice de Desenvolvimento Econômico 
(IDE) e o Índice de Desenvolvimento Social (IDS), demonstram na tabela 1 
como se apresenta a região em relação às outras regiões do Estado. O IDE é 
construído com dados referentes à infraestrutura, à qualificação da mão de 
obra formal e com o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município 
e o IDS considera o desempenho do setor de saúde e educação, a oferta à 
população de serviços básicos e a renda auferida pelos trabalhadores em 
função das faixas de renda da mão de obra formal. Destinam-se a carac-
terizar, por meio quantitativo, os diferentes níveis de desenvolvimento dos 
municípios goianos e das Regiões de Planejamento do Estado de Goiás. As 
informações evidenciadas apresentam-se como mais uma possibilidade a 
ser utilizada na elaboração de políticas públicas que objetivem melhorar as 
condições sociais e econômicas dos municípios goianos menos desenvolvi-
dos, contribuindo para atenuar as desigualdades.

Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Social (IDS) e Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE), por 
regiões de planejamento do estado de Goiás – 2000.
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REGIÕES DE PLANEJAMENTO IDS Class. IDE Class.
Sudeste Goiano 5031,2 1 5091,4 1

Sul Goiano 5029 2 5047 2
Sudeste Goiano

(Estrada de Ferro) 5019,1 4 5028,9 3

Metropolitana de Goiânia 5028,5 3 5018,7 4
Oeste Goiano (Eixo GO-060) 5003,1 5 4995 5

Noroeste Goiano
(Estrada do Boi) 4996 6 4973,3 6

Norte Goiano 4977,2 8 4973,2 7
Centro Goiano (Eixo BR-153) 4989 7 4971,9 8
Entorno do Distrito Federal 4965,7 9 4955,3 9

Nordeste Goiano 4951,8 10 4926,3 10

Fonte: Adaptado IMB/SEPLAN/SEPIN – Gerência de Estudos Especiais (2000)
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Os números expostos, indicam como se apresentam respecti-
vamente, a infraestrutura dos municípios, a qualificação da mão-de-
-obra formal e a renda municipal per capita, além de considerar o 
desempenho dos setores da saúde, da educação, da oferta de serviços 
básicos e da renda da mão de obra formal, ficando a situação econô-
mica em que a região se encontra em último lugar, se comparado as 
outras do estado de Goiás. 

Tais dados refletem diretamente no crescimento populacional das 
cidades. Carvalho (2004, p.2) nos fala “essa realidade é uma das respon-
sáveis pelos elevados índices de êxodo populacional nos últimos anos”. 
Consta no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável- 
PTDRS (ECO/CUT,2011 p.80), tabela 2, comparativo populacional entre 
os anos 1991, 2000 e 2010, onde observa-se um decréscimo na quantida-
de de habitantes em algumas cidades como Guarani de Goiás e Mambaí, 
localidades com atrativos turísticos, ou outras com crescimento popula-
cional pouco expressivo. 

Em Posse, maior cidade dessa microrregião, foi realizada pes-
quisa6  em 03 instituições de ensino, que têm em seu quadro discen-
tes de cidades de até 100 km ao redor, cujo o perfil etário contem-
plou alunos entre 15 a 25 anos, constatou que: 87,23% dos jovens 
gostariam de se mudar para outra cidade; 72,73% dos entrevistados 
não percebiam planejamento no desenvolvimento e crescimento da 
cidade; 38,67% dos entrevistados disseram que vislumbravam a ci-
dade no futuro ainda mais estacionada, com os mesmos níveis de 
desenvolvimento e oportunidades atuais; e apenas 35,56% tinham 
conhecimento de atrativos turísticos como cachoeiras, rios, trilhas e 
até mesmo de características de parques e reservas regionais de uma 
forma geral. 

Verifica-se assim uma representação comportamental da juven-
tude da microrregião do Vão do Paranã, consequência de um contexto 
evidente de lugar com reduzido número de industrias, no qual aspec-
tos como vínculos empregatícios (emprego formal), negócios e outras 
oportunidades de geração de renda são escassos. Tal situação gera ine-
quívoco problema social com de altos índices de êxodo de pessoas que 
migram para outras regiões do estado e do país, na busca de melhoria 

6 Pesquisa apresentada em seminário da disciplina Planejamento e Gestão Territorial do Mestrado Aca-
dêmico em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
Período:09.04 a 30.05.2015.
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de vida. Estes dados retratam a situação principalmente dos jovens, que 
não conseguem vislumbrar alternativas, devido à escassez de perspecti-
vas de entretenimento, de futuro profissional, de atividades lucrativas e 
desenvolvimento geral da localidade.

 O cenário socioeconômico é composto de dificuldades e preca-
riedades, inclusive com a falta de perspectiva da população local, uma 
contradição entre uma pobreza evidente e uma riqueza ecoturística ex-
ponencial, visto que, a exuberância da natureza, ainda que de forma 
mal difundida e anunciada, se mostra benevolente nessa microrregião, 
já que se apresenta com características paisagísticas geográficas fasci-
nantes, contemplando a presença de grutas e cavernas. É fato que está 
região é possuidora do maior número dessas estruturas da América do 
Sul (Parque Estadual de Terra Ronca - situado no extremo nordeste de 
Goiás, nas cidades de São Domingos e Guarani de Goiás, abriga mais 
de 200 grutas e cavernas).  A caverna Terra Ronca I que possui uma das 
maiores bocas de caverna do Brasil com 96 metros de altura e 120 de 
largura é imponente e de singular como pode ser visto na Figura 1 em 
seguida.

Tabela 2- Oscilação populacional - Comparativo entre 1991-2000-2010

Fonte: ECO/CUT (PTDRS, 2011, p. 80)
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Complexos de cachoeiras, saltos originários da formação monta-
nhosa e de serras em Guarani de GO, Buritinópolis, Mambaí e Damianó-
polis como à exemplo, na figura 2.

Figura 1 – Caverna Terra Ronca I – Parque estadual Terra Ronca
Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Figura 2 – Cachoeira São Bernardo
 Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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O próprio Rio Paranã e seus afluentes e ainda, existe no território, a 
Área de Proteção Ambiental (APA) das Nascentes do Rio Vermelho, locali-
zada nos Municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí e Posse, no 
Estado de Goiás, envolvendo os rios interiores e os sítios espeleológicos.

Ainda, destacam-se algumas outras riquezas imateriais e manifesta-
ções culturais como as Cavalhadas da Festa do Divino e “Dança da Curra-
leira” em Posse, parte das funções da Folia de Reis; Festa do Pequi e Festa da 
comunidade Cigana, em Mambaí; O Terno das Pastorinhas e a Lamentação 
das Almas em São Domingos. Um conjunto vivo de relações sociais e patri-
mônios historicamente simbólicos de grande relevância para os membros 
dessas sociedades e que se revelam em uma identidade rica e densa de valo-
res. Juntos, riqueza natural e cultural, podem, se bem trabalhados e divulga-
dos, potencializarem-se em uma fonte de geração de renda e ganhos signifi-
cativos, atendendo às demandas de desenvolvimento das comunidades.  

Registra-se, no entanto, a partir da pesquisa que, mesmo sendo a 
região dotada deste significativo potencial turístico, 66,44% dos entrevis-
tados não tinham conhecimento do espaço e da identidade cultural do 
lugar e da região onde vivem, suas potencialidades e atrativos naturais, ou 
seja, os moradores da cidade Posse e região em sua maioria não conhe-
cem as belezas naturais da região, muitos, inclusive, nunca teriam visitado 
as muitas cachoeiras e cavernas locais. Tal fato demonstra-se bastante re-
levante, considerando-se que para explorar o potencial turístico da região 
do ponto de vista econômico, o primeiro passo seria conhecê-lo e, no 
entanto, o que se verifica é o desconhecimento de suas potencialidades, 
com consequente desvalorização das riquezas naturais locais. 

Figura 3 – Rio Paranã
 Fonte: ECO/CUT (PTDRS,2011 p.75)



436
Eixo 3

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

Faz-se necessário desenvolver programas que permitam conferir 
de forma efetiva, um novo significado à sua cultura, às tradições, às suas 
paisagens, para que todo esse potencial turístico possa ser cada vez mais 
difundido por suas características e singularidades, bem como oportuni-
zar o afloramento do espírito empreendedor dos autóctones, fortalecen-
do o sentimento de pertencimento e orgulho do lugar. Possibilitar o cres-
cimento das economias locais, oportunizando o incremento de negócios 
voltados para o turismo, firmar estratégias de desenvolvimento socioes-
pacial dos municípios e na região como um todo, superando problemas, 
fazendo com que as pessoas se sintam motivadas a conquistar seu espaço 
em seu próprio habitat regional e a não se distanciar de onde nasceram, 
fortificando seus vínculos para permanecerem estabelecidos em sua ori-
gem. É também notório refletir o quanto é necessário o desenvolvimento 
de políticas públicas para melhorar a infraestrutura física e ações de va-
lorização e divulgação das belezas locais tanto a nível regional quanto a 
nível de Brasil.

Nesta perspectiva, existem oportunidades evidentes para explora-
ção do potencial turístico e que nos leva a vislumbrar no turismo uma al-
ternativa para atrair investimentos, para criar imagem positiva da região 
como opção de visita e com o incentivo da prática e do exercício efetivo 
do empreendedorismo, haverá crescimento econômico sustentável, cir-
culação de moeda, fidelização do seu povo no lugar, fortalecido e conso-
lidado pelo amor a terra. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS – SEMPRE PROVISÓRIAS
O que se objetiva neste estudo é dar uma amostra das oportunidades de 
desenvolver a microrregião a partir daquilo que ela oferece de melhor, a 
natureza que a contemplou ricamente em paisagens esplêndidas, como 
também do poder da sua comunidade na transformação dos seus desti-
nos, na mudança da atual realidade socioeconômica local à uma prospe-
ridade possível e real.   Baseia-se na sustentabilidade produtiva, criativa e 
prática empreendedora de seu povo, aproveitando-se de suas potenciali-
dades, fazendo com que seus habitantes sejam usufrutuários de seus be-
nefícios e proveitos, na angariação de investimentos, dos quais o Estado é 
um dos principais fomentadores, tanto do ponto de vista da qualificação, 
quanto da forma pecuniária.  

O presente trabalho terá sua abrangência ampliada com a conti-
nuidade da pesquisa de campo, contemplando a fala das pessoas mora-
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doras da região, podendo fazer emergir seus sonhos e aspirações para o 
olhar sobre o desenvolvimento da microrregião. Assim, em uma ocasião 
futura, poderá ser considerado um universo amostral mais amplo, con-
templando diferentes faixas-etárias e atividades econômicas, que possam 
se conjugar ao turismo, oferecendo visões mais abrangentes e os anseios 
das comunidades como um todo.

O escopo do presente estudo embora se delimite pela microrregião 
do Vão do Paranã, considera a importância e possibilidade de realizar 
estudo comparativo com outras regiões e microrregiões que fazem do tu-
rismo a base de sua economia. Sublinha-se a oportunidade de um estudo 
comparativo, por exemplo, com o Parque da Chapada dos Veadeiros, no 
município de Alto Paraiso, em Goiás. O citado estudo, poderá conhecer 
e analisar as estratégias desenvolvidas pelas populações tradicionais do 
lugar, que juntamente com os setores públicos e da sociedade civil, servirá 
como parâmetro para ações assertivas na trajetória das nossas proposi-
ções para o Vão do Paranã, atuando de forma organizada em projetos 
turísticos vinculados às ações empreendedoras.

O protagonismo das populações tradicionais locais, sejam indí-
genas, sejam   remanescentes de quilombos, se expressa na organiza-
ção de entidades de cooperativas que atuam por meio de festivais de 
cultura tradicional; culinária regional; danças tradicionais; encontros 
multiétnicos, e nas variadas ofertas de serviços e produtos    da cultura 
local. É importante considerar que a partir da ratificação, em 2004, da 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), toda 
e qualquer intervenção em áreas ocupadas por essas populações tradi-
cionais, precisam ser precedidas de consulta e autorização desses povos, 
respeitando suas identidades e modos de vida.

Paralelamente, o empreendedorismo pode ser inserido no 
ementário das disciplinas nas instituições de ensino. Hoje já está pre-
sente nos projetos políticos pedagógicos do Instituto Federal Goiano, 
principalmente no oferecimento de cursos direcionados para a Ad-
ministração e práticas de gestão, fundamentais para a formação das 
populações e na  promoção instigante como vistas a reconhecer as 
possibilidades criativas e inovadoras para empreender, capacitando-
-as em um presente real, à um futuro ideal, oportunizando seu desen-
volvimento e potencialização da economia local, combatendo assim 
os estigmas há muito construídos sobre a realidade desta importante 
microrregião. 
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Resumo: Entre os vários segmentos turísticos, o turismo de experiência 
vem se estabelecendo no Brasil, gerando uma busca pelo aumento da vi-
vência como uma das formas de satisfação pessoal e profissional. Neste 
cenário de mudanças, percebe-se que o indivíduo busca por novos ru-
mos, conhecimentos e sensações, rompendo com o tradicional. Este tipo 
de turismo evidência um aspecto que vai além do enfoque econômico, 
estendendo-se na esfera social, psicológica e afetiva. O turismo indígena é 
um dos segmentos do turismo de experiência, que recentemente teve um 
aumento relevante no país. O turismo em terras indígenas tem como base 
a cultura de etnia e o patrimônio natural existente em sua localidade, uti-
lizando estes como atrativos para conservação de seus saberes e promo-
ção do desenvolvimento local. O trabalho buscou averiguar a capacidade 
da Comunidade Indígena Pitaguary em oferecer um produto turístico 
local baseando-se nesta nova segmentação de mercado, o turismo de ex-
periência. Todavia, identificou-se na comunidade  processos relevantes 
de mudanças nas relações sociais, culturais e simbólicas da localidade, 
devido à regulamentação tardia de suas terras e de várias invasões em seu 
território. Desta forma, passaram a privilegiar a prática do turismo como 
um aliado para resgatar, fortalecer e divulgar sua cultura. Constatou-se 
que à atividade desempenhada pelos índios por meio dos produtos e 
serviços turísticos se ajustam nos conceitos de Turismo de Experiência, 
considerando as melhorias a serem feitas, propostas pela própria comu-

1 Bacharel em turismo pela Faculdade Nordeste. nethyelefernandes@hotmail.com

2 Mestre em Geografia pela Universidade de Federal do Ceará. ingridclima@hotmail.com
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nidade. Para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas com membros da 
comunidade e funcionário da Secretaria da Juventude, Cultura e Turismo 
de Maracanaú (SEJUCULT) sobre a parceria para o desenvolvimento da 
atividade turística na comunidade.

Palavras-chave: Turismo de Experiência. Turismo Indígena. Pitaguary. 
Ceará.

INTRODUÇÃO
A Comunidade Indígena Pitaguary, localiza-se a 35 km de distância da 
capital Fortaleza. Situada nos municípios de Maracanaú, nas localidades 
de Santo Antônio, Horto Florestal e Olho D’água, e no município de Pa-
catuba, na localidade de Monguba. Os últimos dados oficiais da Fundação 
Nacional da Saúde (FUNASA) relata que a população Pitaguary atingiu o 
número de 3.793 de habitantes, em 2010. 

Os índios Pitaguary possuem simbolismos culturais e lugares de 
memórias em seu território que servem como possível vetor do desenvol-
vimento local. A Dança do Toré e suas narrativas, a mangueira centenária, 
a senzala dos escravos e o buraco de Santo Antônio, arcabouço cultural, 
são verificados na atualidade como patrimônio histórico-cultural que 
podem ser trabalhados na perspectiva do turismo de experiência. 

Segundo URRY (2001), a busca por mudanças dos serviços em 
expansão e alternativas de práticas diferenciadas, novas classes de con-
sumidores surgem e o produto turístico também se torna flexível para 
atender a nova demanda. Neste contexto, atendendo as necessidades dos 
novos fluxos turísticos está à nova modalidade de turismo, o Turismo de 
Experiência. Entende-se como “o turismo de experiência um nicho de 
mercado que apresenta uma nova forma de fazer turismo, onde existe 
interação real com o espaço visitado, mesmo que não seja o ideal, é o real 
e é o que o turista está em busca”. (NETTO, 2010).

Surge o novo turismo, destinado a lugares em potencial a ser fo-
mentado pela atividade turística. Trata-se da quebra de paradigma do 
produto turístico, em que o turismo de massa é substituído pela experi-
ência única nas localidades visitadas.

O Turismo de Experiência é derivado do Turismo Cultural e inclui 
em si mesmo vários segmentos do turismo, como o Etnoturismo que tem 
no turismo indígena uma de suas tipologias. Conforme Aragão (2015), o 
turismo étnico possibilita a inserção dessas comunidades dentro da eco-
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nomia global pelo resgate das tradições culturais, através da valorização 
da cultura de povos que foram subtraídos ao longo do processo histórico. 
Africanos, indígenas, polinésios, esquimós, estão quase sempre no foco 
do turismo étnico.

O Turismo Indígena tem como objetivo fortalecer seus ícones cul-
turais e suas tradições, essencialmente no que faz referência aos elementos 
associados à dança, ao artesanato, à língua nativa, entre outros aspectos 
tradicionais, aproximando o visitante a uma cultura única, distanciando-
-o do habitual e assimilando algo que possa ser utilizado para melhorar 
a sua própria vida e a sociedade em que vive. Além de tudo, promovem 
outras formas de subsistência familiar que vivem afastadas do perímetro 
urbano e que ficaram à margem na produção rural.

O turismo indígena é realizado nas terras indígenas ou fora delas 
com base na identidade cultural e gerido pela comunidade indígena en-
volvida. Essas populações tornam sua cultura e o meio em que vivem em 
atrativos turísticos, comercializando-os, mas com o compromisso entre os 
indígenas de preservar seus costumes e tradições e passá-los para as pró-
ximas gerações. No entanto, cabe observar se o turismo está em equilíbrio 
entre a possibilidade dos indígenas obterem alguma renda, e de outro, os 
riscos de dissolução social e ruptura com os elementos tradicionais. 

Margarita Barretto (2000, p. 48), diz que o legado cultural trans-
formado em produto para o consumo, perde seu significado - a cultura 
deixa de ser importante por si mesma e passa a ser importante por suas 
implicações econômicas. Então, estabelecer um território indígena como 
atrativo turístico é necessário refletir sobre questões no que se refere suas 
vivências e realidades e, não apenas vislumbrar lucros.

Escolheu-se a comunidade Pitagary por ser visível a prática so-
cial do turismo, embora os indígenas não queiram tal denominação 
para não se tornar um turismo massivo, notadamente preocupados em 
manter suas características. E, tendo em vista que terem passado por  
processos relevantes de mudanças nas suas relações sociais, culturais 
e simbólicas, devido à regulamentação tardia de suas terras e de várias 
invasões em seu território.

As aldeias de Santo Antonio e de Monguba oferecem aos seus vi-
sitantes contato com a vida mais simples, vivências do seu cotidiano e 
apresentam suas tradições, além de disporem de alimentação e hospeda-
gem para permanências maiores. Desta forma, os Pitaguary passaram a 
conviver com os costumes introduzidos pelo fluxo de turistas que solici-

Turismo de experiência: uma proposta para a comunidade indígena Pitaguary
Nethyele de Sousa Fernandes e Ingrid Carneiro de Lima
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tam os serviços e equipamentos turísticos para vivenciar o universo das 
comunidades indígenas.

É nesse contexto que, a Comunidade Indígena Pitaguary tem po-
tencial para se legitimar como um destino turístico, pois suas atividades 
atuais atendem aos critérios para a prática do Turismo de Experiência, 
podendo, também está inserida no mercado turístico do Ceará. 

METODOLOGIA
A metodologia pesquisada aborda a etnográfica, que permite maior com-
preensão da comunidade Pitaguary, onde são vivenciadas as relações en-
tre os locais que compõe os indígenas e os turistas; coletando-se dados de 
acontecimentos cotidianos da prática social existente. 

Utilizou-se o enfoque também qualitativo que, segundo Oliveira 
(2008), caracteriza-se em explicar com profundidade o significado e as 
características do resultado das informações que foram obtidas através 
de entrevistas ou questões abertas. Também busca compreender as subje-
tividades envolvidas no processo de turistificação3  das aldeias indígenas, 
bem como do que pensa à Secretaria da Juventude, Cultura e Turismo de 
Maracanaú (Sejucult) sobre essa temática. 

Foram realizadas entrevistas e aplicações de questionários estru-
turados e semiestruturados, direcionadas às comunidades que compõe 
a comunidade Pitaguary, no intento de caracterizar e saber o tipo de uso 
que fazem da terra.  Posteriormente, os dados foram sistematizados e 
analisados segundo a perspectiva da pesquisa.

MERCADO DE EXPERIÊNCIA
Em consequência da evolução tecnológica e juntamente com a globali-
zação as necessidades dos turistas mudaram, levando as empresas a se 
adequarem aos novos tempos, produzindo produtos turísticos com mais 
qualidade, resultando no aumento das ofertas e gerando concorrência en-
tre os produtores.

Sociedade com mais tempo livre, avanço tecnológico dos trans-
portes e uma melhoria no padrão de vida das pessoas, são fatores que 
contribuíram para que estes procurem sair das grandes cidades, buscan-
do lazer e descanso. Com isso, o turismo sofre mudanças significativas, 
resultando em um aumento do número de viagens, no aperfeiçoamento 
de equipamentos turísticos e da infraestrutura. Sendo assim, se estabele-

3 “território inventado e produzido pelos turistas” (KNAFOU, 1996, p. 73)
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ce com uma nova realidade, com novos produtos no mercado capaz de 
atender a recente demanda.

Com a publicação de duas obras no campo dos negócios, no ano de 
1999, apresentaram-se ideias inovadoras sobre mostram as mudanças na 
origem das demandas dos consumidores. Os trabalhos foram os livros: A 
sociedade dos Sonhos, do dinamarquês Rolf Jensen e o outro, Economia 
da Experiência, um estudo dos americanos James Gilmore e Joseph Pine. 
(BRASIL, 2010)

Segundo Jensen (2001 apud BRASIL 2010), a Sociedade dos So-
nhos significa uma mudança fundamental no paradigma da produção in-
dustrial e da oferta de serviços, isto é, um fenômeno comportamental que 
anuncia novas necessidades e tendências de mercado, nas quais o com-
ponente emocional assume uma posição central na lógica do consumo.

Para Jensen, Gilmore e Pine (2008 apud BRASIL, 2010), no seu estu-
do Economia da Experiência, concluem que as ofertas, para contemplar as 
novas demandas, deveriam priorizar a promoção e venda de experiências 
únicas, ou seja, emoções memoráveis para os consumidores em geral.

Logo, as formas de produção e promoção, que eram guiados pelo 
desenvolvimento tecnológico e pela perfeição dos serviços, foram supri-
midas e o objeto principal das ofertas passou a ser o mundo das experiên-
cias. Em conformidade com o Ministério do Turismo o conceito de Eco-
nomia da Experiência prioriza, sobretudo, o desenvolvimento do aspecto 
emocional como fator diferencial para as ofertas. 

Segundo o Ministério do Turismo (MTUR), a Organização Mun-
dial do Turismo (OMT), lançou em 1997 os seus Estudos Estratégicos 
do Turismo para 2020, onde demonstra o surgimento de mudanças na 
demanda do setor. Nesta pesquisa, tendência do turista para a década 
seguinte era viajar para destinos onde, mais do que visitar e contemplar, 
fosse possível também sentir, viver, emocionar-se e ser personagem de 
sua própria viagem.

Estudos que se confirmam na atualidade com diversos nichos es-
pecíficos do mercado de experiência no âmbito global e de grandes adep-
tos as novas modalidade de turismo fora do convencional.

TURISMO DE EXPERIÊNCIA
Segundo Peréz (2009 apud ARAGÃO, 2015), O turismo está relacionado 
as atividades ligadas a cultural atualmente, fomentados por diversos seg-
mentos que buscam identificar nichos específicos no mercado de consumo. 

Turismo de experiência: uma proposta para a comunidade indígena Pitaguary
Nethyele de Sousa Fernandes e Ingrid Carneiro de Lima
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O turista que o pratica é um indivíduo que busca conhecimentos relaciona-
dos ao legado cultural do homem em diferentes épocas e manifestações. 
Assim sendo, o turismo étnico é uma subdivisão do turismo cultural ligada 
à motivação de conhecer características de etnias específicas (LEMOS; FRE-
GA; SOUZA, 2008, p. 6).

De acordo com o MTUR (2010), atividades relacionadas ao tu-
rismo cultural proporcionam experiências positivas do visitante com 
o patrimônio histórico e cultural e determinados eventos culturais, de 
modo a favorecer a percepção de seus sentidos e contribuir para sua 
preservação.

Vivenciar significa sentir, captar a essência, e isso se concretiza em duas for-
mas de relação do turista com a cultura ou algum aspecto cultural: a primeira 
refere-se às formas de interação para conhecer, interpretar, compreender e 
valorizar aquilo que é o objeto da visita; a segunda corresponde às ativida-
des que propiciam experiências participativas, contemplativas e de entrete-
nimento, que ocorrem em função do atrativo motivador da visita. (p.16)

Os turistas que buscam a cultura do destino como experiência se 
enquadram no perfil do consumidor purista cultural, segundo a pesquisa 
Future Traveller Tribes 2030, realizada pela The Future Foudation e divul-
gada pela Amadeus Brasil, na Word Trevel Market de 2015, houve levanta-
mento psicográfico para os próximos 15 anos, tendo por base as previsões 
de consumo. (AGENTE NO TURISMO, 2015)

Esse relatório classificou os viajantes em seis segmentos diferentes, 
que são: Buscadores de Capital Social, esses organizam suas férias utili-
zando em demasiado as redes sociais, aceitando as sugestões dos usuários 
para assim tomar suas decisões; Puristas Culturais, eles idealizam suas 
viagens como uma chance de conhecer uma cultura diferente, sendo que 
o seu prazer vem da experiência e do conhecimento adquirido; Viajantes 
Éticos, estes irão elaborar suas férias baseando-se em aspectos morais, 
geralmente agregando algum tipo de trabalho voluntário e escolhem em-
preendimentos turísticos de acordo com suas ações de responsabilidade 
social; Buscadores de Simplicidade, os que procuram por pacotes prontos 
e organizados, para evitar aborrecimento no decorrer da viagem; Parti-
cipantes por Obrigação, aqueles que viajam com finalidades específicas, 
como negócios; e os Caçadores de Recompensa, aqueles que estão apenas 
interessados em viagens agradáveis. 
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Esses novos viajantes querem algo além de suas expectativas, compa-
rado a uma recompensa ou que possibilite experiências únicas, e que cor-
responda ao alto emprego do seu tempo e energia em sua vida profissional.

De acordo com o coordenador da pesquisa Nick Chiarelli, “não só 
que o tipo de experiência exigido pelos viajantes em 2030 será diferente 
do que em 2015, mas que o modo como os viajantes compram e envol-
vem-se com a indústria, também, está prestes a mudar”. Compreender os 
novos tipos de viajantes e fornecer ferramentas e produtos que facilitem 
e atendam suas demandas será o desafio de todos os setores do turismo 
nos próximos anos.

Para fazer frente às mudanças, diversos setores já estão se adequan-
do para oferecer produtos e serviços compatíveis e satisfatórios às novas 
necessidades. Nessa perspectiva, compreende-se que o incremento do 
Turismo de Experiência pode se tornar um recurso para explicar as várias 
questões dessa nova oferta. O exemplo da tipologia criada por Nick Chia-
relli, onde o visitante classificado como purista cultural busca o prazer da 
viagem nas experiências adquiridas.

Conforme Panosso Netto (2010), Turismo de Experiência se re-
fere a um tipo de turismo que pretende marcar o turista de maneira 
profunda e positiva, como as viagens de trabalho voluntário e a prática 
de esportes radicais.

Segundo Mendes e Guerreiro (apud PANOSSO NETTO, 2010), a 
subjetividade da experiência turística é acentuada pela noção de que o 
valor esperado de uma experiência difere de indivíduo para indivíduo e 
em função de cada contexto situacional. Esse contexto traz um novo pe-
ríodo em que as relações são personalizadas e se busca por experiências 
incomparáveis, satisfazendo necessidades pessoais que vão do prazer à 
procura de significados. 

Ainda que haja um entendimento amplo quanto ao aspecto “expe-
riência” nas diversas práticas turísticas, o novo segmento proporciona ao 
viajante emoção raramente vivenciada no dia-a-dia, prazer na realização 
da viagem, atendimento e suporte acolhedor, superação das expectativas 
do indivíduo, momentos únicos de descanso e diversão.

Para Maciel (apud PANOSSO NETTO, 2010), o Turismo de Expe-
riência pode ser definido como uma “forma de negociação com o limite, 
em primeira pessoa”. Em si, todo o turismo já é praticamente uma nego-
ciação com a mudança, com a experiência de sair de si, de variar, de criar 
oportunidade para o aparecimento da aventura. No caso do turismo de 
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experiência, essa dimensão de alteridade da experiência buscada na aven-
tura, em maior ou menor grau, vem para o primeiro plano. 

No turismo de experiência o turista relaciona os lugares visitados, 
as paisagens e os acontecimentos as suas recordações, transformando 
tudo isso em um conjunto de emoções e sentimentos através das vivên-
cias experimentadas.

 Como exemplo, o programa onde pessoas maiores de 18 anos 
podem ser voluntárias em um centro de reabilitação da vida selvagem, 
em Port Elizabeth, na África do Sul. O local é lar de tigres de bengala, uma 
grande variedade de répteis, elefante, e leões brancos. Nos fins de semana 
há excursões opcionais para destinos turísticos nas proximidades com 
alojamento e transporte; Outro exemplo é poder passear de Ferrari por 
oito dias na Itália, no roteiro Experiência Vermelha, o viajante dirige os 
últimos modelos da Ferrari, a rota começa em Roma e termina no Centro 
cultural da Toscana, passando pelas regiões de Lázio e da Úmbria, com 
hospedagem em hotéis de luxo e tratamento em SPA.

Essas vivências inusitadas contemporâneas já fazem parte dos de-
sejos e realizações dos novos viajantes. Novas modalidades em diversos 
segmentos surgirão para atender esses consumidores havidos de expec-
tativas de experiências únicas. 

Contudo, o turismo de experiência está conquistando espaço no 
mercado turístico, e, é preciso reconhecer a fundo essa tendência de con-
sumo. Por isso, é necessário sistematizar a cadeia do turismo de como 
funciona essa nova modalidade do setor. De acordo com o MTUR (2010, 
p. 20) para que a segmentação do turismo seja efetiva, é necessário conhe-
cer profundamente as características do destino: a oferta (atrativos, infra-
estrutura, serviços e produtos turísticos) e a demanda (as especificidades 
dos grupos de turistas que já o visitam ou que virão a visitá-lo). Desta 
forma, essa estratégia contribui para atender a esse público consumidor, 
bem como ajuda a instruir e direcionar grupos que queiram trabalhar 
com essa atividade. Nesta perspectiva, temos as comunidades indígenas, 
foco da nossa pesquisa.

TURISMO INDÍGENA
O contato dos indígenas com o homem branco foi muito traumático por 
diversos motivos, tais como guerras, domínios compulsórios e, também, 
pelas doenças dos brancos que exterminaram grande quantidade dos sil-
vícolas. Embora muitos grupos tenham sido exterminados, ainda hoje 
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sobreviveram muitos elementos das culturas indígenas que estão presen-
tes no mundo de viver brasileiro, nos nossos hábitos, na nossa comida, na 
nossa fala, nos nomes de lugares etc. 

Mesmo com tanta perda de grupos indígenas, ainda existem índios 
no Brasil. Conforme a ONG Instituto Socioambiental (ISA, 2016, p.1) “os 
povos indígenas contemporâneos estão espalhados por todo o território 
brasileiro”. Vários desses povos habitam países vizinhos. No Brasil, a gran-
de maioria das comunidades indígenas vive em terras coletivas, declara-
das pelo governo federal para seu usufruto exclusivo. As chamadas Terras 
Indígenas (TIs) somam, hoje, 703.

Por serem singulares na sua cultura, os indígenas se tornam atrati-
vos aos olhos de quem só os conhece por relatos de meios midiáticos que 
trazem informações superficiais sobre seu cotidiano ou por lutas travadas 
por direito a terra. E, é essa cultura que a atividade turística, através de 
segmentos mais específicos como etnoturismo e turismo indígena, con-
ceitos ainda contraditórios entre autores que tratam do tema, vislumbram 
mostrar essas comunidades como sujeitos protagonistas do novo lugar 
turístico, no intento de seguir as tendências planetárias.

O Mtur (2010) concorda que as comunidades sejam as protagonis-
tas, que o produto turístico seja desenvolvido coletivamente, passando 
por um processo de envolvimento e sensibilização que vai definir o que e 
como será mostrada a atividade turística. 

O turismo indígena não é uma nova modalidade de turismo, de 
acordo com Grunewald (2001) o primeiro relato da atividade foi na dé-
cada de setenta no México. Isso permitiu uma abordagem diferente ao 
turismo para resgatar a cultura dos povos indígenas e como mecanismo 
para o incremento local.

O turismo indígena é realizado nas terras indígenas ou fora delas 
com base na identidade cultural e gerido pela comunidade indígena en-
volvida. Essas populações tornam sua cultura e o meio em que vivem em 
atrativos turísticos, comercializando-os, mas com o compromisso entre 
os indígenas de preservar seus costumes e tradições e passá-los para as 
próximas gerações.

Segundo o Instituto Ambiental, há exemplos turismo na comuni-
dade da tribo Pataxó, na Bahia. Em princípio a etnia foi sendo expulsa das 
praias de Porto Seguro pelo próprio turismo, grandes hotéis e empreen-
dimentos comerciais. A solução veio por meio de um projeto de turismo 
indígena que, projetado em minúcias, resgatou e divulgou suas tradições 
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para seu próprio povo e, por conseguinte, para as outras pessoas, trazen-
do fonte de renda para as aldeias.

Outro exemplo de sucesso é o caso da Associação das Comuni-
dades Indígenas do Baixo Rio Negro e (ACIBRN) e da Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), com a exploração do tu-
rismo de pesca esportiva sustentável no rio Marié, afluente do rio Negro. 
A iniciativa gerou pelo menos 22 empregos diretos e R$ 170 mil anuais 
em salários. Essa iniciativa foi construída com base nos anseios e propos-
tas das comunidades e nas normas legais de modo que ela não venha a 
inviabilizar as atividades do dia a dia dos indígenas, nem prejudicar sua 
cultura, relata Merivelton Rodrigues Barros, um dos diretores da FOIRN.

Neste sentido, as culturas indígenas compreendem a produção 
material e imaterial desses povos. Assim, são elementos que podem 
ser trabalhados para serem desenvolvidos dentro das comunidades 
com o propósito de fortalecer suas raízes e dá sustentabilidade finan-
ceira coletiva.

 
ANÁLISES E RESULTADOS
Em âmbito local, constataram-se elementos que resultaram na combina-
ção de produtos turísticos: as instalações, os equipamentos, os serviços 
de hospedagem, as atividades de lazer, os próprios indígenas, museu, o 
artesanato e os atrativos naturais, característico do turismo indígena e 
com proposta de turismo de experiência.

Em entrevista com o índio João Paulo4 ele nos relatou que a comu-
nidade realiza atividade semelhante ao turismo de experiência, apesar de 
não denominar as atividades existentes de turismo, pois temem fazer a 
divulgação e torná-las de caráter massivo. Os Pitaguarys recebem grupos 
pré-agendados, podendo ser um único dia de permanência ou com hos-
pedagem. Embora, a comunidade não utilize de tal tipologia para a práti-
ca da atividade, esta recebe grupo de 50 pessoas para uma estadia de três 
dias na aldeia de Santo Antônio. Essa atividade ainda não é organizada, 
mas é subsidiada por contribuições financeiras dos visitantes. 

Na aldeia de Santo Antônio há instalações de caráter coletivo para 
fins de realização dos ritos, alimentação e a hospedagem (redário), onde 
ficam alojados os visitantes. Nessa estadia são ofertadas comidas típicas, 
pintura corporal, visitas aos lugares sagrados e o ritual da sauna sagrada.

4 Professor de história e história indígena, na Escola Indígena Chauí em Maracanaú, e líder comunitário 
na Aldeia de Santo Antônio.
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Na aldeia de Monguba, por ser localizada ao pé da serra da Paca-
tuba, as atividades exercidas são voltadas para o Ecoturismo, com trilhas 
ecológicas e banho de rio na reserva, além de visitas aos lugares sagrados. 

Há um grupo formado pelos indígenas para conduzir os visitantes, 
suporte técnico dado pela índia Isabel, que cursa a Faculdade de Turismo 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

No tocante a infraestrutura, a comunidade dispõe de um projeto 
de expansão da aldeia, com a construção de ocas e um redário maior. 
Contudo, espera-se que a expansão criada exclusivamente para o turismo, 
não desvirtue as características originais da aldeia, gerando sensação de 
artificialidade.

Quanto ao deslocamento até a aldeia, só existe uma única linha de 
transporte público, com frequência a cada duas horas. Segundo João Paulo, 
por ser terra indígena, não é necessário regulamentar um novo itinerário 
de ônibus. A ideia é formar uma cooperativa de vans para o transporte dos 
visitantes e fazer o trajeto entre o centro de Maracanaú, que é de fácil aces-
so, até a aldeia de Santo Antônio.  Estes já possuem três vans.    

Em entrevista com Fabíola Silva5 , realizada na Secretaria da Ju-
ventude, Cultura e Turismo de Maracanaú (Sejucult), foi possível certi-
ficar-se sobre o conteúdo mencionado pelo índio João Paulo, não existe 
nenhum projeto em parceria com os Pitaguary, e não há intenção por 
parte da Sejucult em estabelecer essa parceria. No entanto, se o interesse 
partir da comunidade indígena, a secretaria se disponibiliza em analisar 
o projeto e submeter à aprovação para liberação dos recursos necessários. 

Segundo a Sejucult, a parceria com a comunidade se torna difícil, 
porque que os índios Pitaguary são introvertidos e de difícil acesso, e a 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) torna todo o processo de negocia-
ção muito burocrático. 

Quando perguntada sobre Instrução Normativa Nº03/2015 de 11 
de junho de 2015, onde são estabelecidas as normas referentes às ativi-
dades de visitação, que prevê um plano de visitação e normas para que 
as terras indígenas não sejam utilizadas por não índios, com propósito 
turístico em terras indígenas, disse não ter conhecimento sobre o assunto.

Apesar das comunidades indígenas não terem apoio de órgãos 
públicos, se pode inferir que continuam com suas atividades turísticas 
com base na sustentabilidade da sua cultura e dos espaços naturais em 
que se insere.

5 Coordenadora da Secretaria de Juventude, Cultura e Turismo de Maracanaú.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se na comunidade Pitaguary, relevante potencial para o tu-
rismo de experiência, uma vez que já existe estruturas, serviços e prá-
ticas turísticas. 

As ações praticadas pelas aldeias indígenas atingem suas finalida-
des no que se propõe com a atividade turística como valorização, preser-
vação e divulgação da sua cultura, e vislumbra uma consciência ambien-
talista através da interpretação do ambiente, proporcionando aos visitan-
tes experiências singulares com práticas turísticas.

Enquanto proposta de parceira ou apoio as atividades turísticas nas 
terras indígenas, até o momento da pesquisa não há iniciativas em ne-
nhuma instância municipal ou estadual do território cearense. 
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Resumo: O presente artigo teve como objetivo analisar as potencialida-
des e limitações para o desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária 
(TBC) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tu-
barão (RDSPT), que localiza-se entre os municípios de Macau e Guamaré, 
Rio Grande do Norte (RN). O artigo visou diagnosticar o conhecimento da 
comunidade tradicional com relação ao TBC e elaborar um diagnóstico da 
infraestrutura relacionada ao turismo. A metodologia adotada foi: i) pesquisa 
aplicada ii) pesquisa exploratória; iii) pesquisa bibliográfica iv) visitas técni-
cas; v) aplicação de formulários. A primeira aplicação de formulários cor-
respondeu a 252 moradores, sendo 10% o universo de pesquisa para obter 
informações sobre o TBC. A segunda aplicação de formulários foi com os 
donos de três pousadas que compõem essa unidade de conservação (UC) 
para obter informações sobre infraestrutura e sua relação com o turismo, que 
compreendeu a 50% o universo da pesquisa. Como resultados apenas 21% 
dos moradores conhecem o conceito de turismo comunitário, dessa forma a 
maioria não possui um conhecimento satisfatório sobre o tema. Sobre a in-
fraestrutura das pousadas ainda se encontra insatisfatória, e precisam utiliza-
-se de mecanismo para atrair mais turistas. Além disso, a falta de adesão da 
comunidade no Turismo de Base Comunitária dificulta o desenvolvimento 
da reserva, bem como a falta de parcerias. Tendo em vista as potencialidades 
da RDSPT, como ser composta por comunidade tradicional, paisagens cêni-
cas que podem atrair turista, o TBC seria uma ótima opção de turismo para 
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a reserva, tendo em vista que é um turismo que utiliza os recursos naturais 
de forma sustentável.  Algumas sugestões para fomentar o turismo na RDS 
Ponta do Tubarão foram: ampliar parcerias com instituições de ensino e pes-
quisa; fazer parcerias com agências de viagens; projeto do poder público para 
implementar infraestrutura e capacitar os moradores e fazer parceria com a 
Rede TUCUN.

Palavras-chave: Comunidade tradicional, Turismo, Meio ambiente.

1 INTRODUÇÃO
O Turismo de Base Comunitária (TBC) ou turismo comunitário consoli-
dou-se na última década no Brasil como modelo de desenvolvimento do 
turismo centrado nos recursos (humanos, naturais, de infraestrutura) en-
dógenos (FABRINO, 2013). Segundo o World Wildlife Fund (WWF, 2014) 
o TBC diz respeito às atividades e serviços ligados as comunidades que 
recebem visitantes, muito mais que um “tipo” de turismo, o turismo de 
base comunitária é visto por vários especialistas como uma ferramenta 
ou um instrumento de organização das comunidades. 

O TBC tem como base uma gestão dos recursos naturais holística, 
que leva em consideração não só os turistas, mas também busca envolver 
as comunidades tradicionais com tal atividade, propiciando benefícios 
tanto para a população envolvida como também para os turistas. Nes-
ta proposta, a comunidade local participa diretamente da concepção, 
desenvolvimento e gestão do turismo (FABRINO, 2013). Possui como 
principais características a participação da comunidade no processo de 
desenvolvimento da atividade turística, a valorização da identidade local 
e a preservação ambiental e do território (PINHEIRO, 2012). Conforme 
Irving (2009, p. 111), o TBC tende a ser aquele tipo de turismo que, em 
tese, “favorece a coesão e o laço social e o sentido coletivo de vida em 
sociedade, e que por esta via, promove a qualidade de vida, o sentido de 
inclusão, a valorização da cultura local e o sentimento de pertencimento”.

O turismo comunitário é uma estratégia de sobrevivência, e tam-
bém de entrada daqueles de menores condições econômicas na cadeia 
produtiva do turismo. Um turismo que pensa no lugar, na conservação 
ambiental e ressignifica a cultura (CORIOLANO, 2006). Este se apresenta 
de forma mais abrangente no sentido de contemplar a preservação e con-
servação de elementos naturais e culturais para a posteridade, visando 
não só o visitante. Na verdade, a proposição é, em primeiro lugar, valori-
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zar e manter sociedade e natureza para e pela comunidade local, de acor-
do com seu modo de ver e viver a vida (PONTES; SILVA, 2011). Pois é 
entendido como uma forma de organização empresarial que é sustentada 
na propriedade e na autogestão sustentável dos recursos patrimoniais co-
munitários, em concordância com as práticas de cooperação e equidade 
no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela prestação dos 
serviços turísticos (MALDONADO, 2009). 

O TBC na RDS Ponta do Tubarão servirá para inserir os morado-
res locais em uma nova atividade para geração de renda, uma forma de 
equilibrar o incremento dos benefícios econômicos que o turismo pro-
porciona, garantindo que os moradores tradicionais não sejam excluídos, 
além de fixar um tipo de turismo que não é predatório, sempre com pro-
postas de conservação ambiental em suas atividades. Fornecendo ainda 
produtos tanto aos turistas como também roteiros de trilhas marítimas e 
passeios, todas as atividades sendo desenvolvidas pelos próprios morado-
res locais, melhorando assim a qualidade de vida deles. 

Dessa forma, o TBC tem um grande potencial, pois gera a valorização 
da atividade local, que no caso da RDS Ponta do Tubarão é a pesca artesanal e 
o artesanato solidário. Em contrapartida, uma carência a ser observada nessa 
reserva é que poucos moradores estão capacitados para fazer esse tipo de 
atividade, o que deixa clara a necessidade de capacitação da população para 
atuar nesse modelo de turismo que busca um desenvolvimento sustentável.

A pesquisa foi realizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentá-
vel Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT), que se localiza nos municípios 
de Macau e Guamaré, Rio Grande do Norte, Brasil, sendo essa reserva 
criada pela Lei nº 8.349 de 17 de julho de 2003. A hipótese da pesquisa é 
que a RDSEPT tem potencialidades para o desenvolvimento do Turismo 
de Base Comunitária (TBC), porém esse segmento de turismo ainda não 
se encontra consolidado. Assim, foi analisada a sua paisagem, de modo 
que venha a ser um subsídio ou instrumento para o desenvolvimento do 
Turismo Comunitário, constituindo-se como forma de inserir uma nova 
atividade econômica na comunidade tradicional que vive nessa Unidade 
de Conservação (UC), incrementado a renda de algumas famílias, pois 
essas basicamente sobrevivem da pesca artesanal. 

Neste contexto, buscou-se compreender a seguinte questão: Quais 
as potencialidades e limitações para o desenvolvimento do Turismo de 
Base Comunitária (TBC) na RDSEPT? E por quais motivos o TBC ainda 
não alcançou a sustentabilidade socioeconômica na RDSEPT? O objetivo 
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geral foi analisar as potencialidades e limitações para o desenvolvimento 
do TBC na RDSPT. Como objetivos específicos: i) Diagnosticar o conhe-
cimento da comunidade tradicional com relação ao TBC; ii) elaborar um 
diagnóstico da infraestrutura relacionada ao turismo. 

A pesquisa foi desenvolvida através do projeto de pesquisa “Análise 
das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Re-
serva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o 
turismo comunitário e o ecoturismo” financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a partir do projeto de 
extensão no “Do sertão ao mar: turismo de base comunitária na RDS Ponta 
do Tubarão” financiado pela Fundação SOS Pró-Mata Atlântica, e desenvol-
vido no Laboratório de Estudos Costeiros e Áreas Protegidas (LECAP) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), nos quais foram 
de fundamental importância para a realização do mesmo. 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Os procedimentos metodológicos que nortearam a execução dessa pes-
quisa baseiam-se, fundamentalmente em pesquisa bibliográfica, que me-
diante Gil (1994, p. 65) “é desenvolvida a partir de material já elaborado 
constituído principalmente de livros e artigos científicos”. A classificação 
da pesquisa com base em seus objetivos caracteriza-se por ser explorató-
ria. Essa pesquisa objetiva proporcionar maior familiaridade com o pro-
blema, tornando mais explícito (GIL, 2002).

Do ponto de vista da sua natureza a pesquisa é aplicada, pois “ob-
jetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 
problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” (PRODA-
NOV  & FREITAS, 2013, p. 51)

A pesquisa do ponto de vista da forma de abordagem do problema 
é caracterizada por qualitativa e quantitativa. Onde a pesquisa quantita-
tiva considera que tudo pode ser quantificável já a pesquisa qualitativa 
considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito 
(PRODANOV & FREITAS, 2013).

No estudo de campo a maior parte do trabalho é realizada pessoal-
mente pelo pesquisador, pois é importante que o pesquisado tenha tido ele 
mesmo a experiência direta com a situação do estudo (GIL, 2002). Dessa for-
ma, houve a aplicação de formulários que aconteceu entre os dias 11 a 13 de 
março de 2016. O universo de pesquisa foi de 10%, a amostra correspondeu 
a 252 moradores da reserva. Essa quantidade de formulários foi distribuída 
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de acordo com o número populacional de cada comunidade e os formulários 
foram divididos da seguinte forma: (Diogo Lopes: 136; Barreiras: 68 Soleda-
de: 11; Chico Martins: 5; Mangue Seco I: 11 e Sertãozinho: 21). 

As residências foram selecionadas de forma aleatória e por acei-
tação dos pesquisados, na tentativa de obter informações a respeito do 
conhecimento sobre o Turismo de Base Comunitária, o que cabe uma 
grande subjetividade, mas não fere a qualidade dos resultados. Por fim a 
aplicação de formulários no dia 19 de março de 2016 com os donos de 
três pousadas que compõem a unidade de conservação para obter infor-
mações sobre a infraestrutura e sua relação com o turismo. Destaca-se 
que na RDSEPT encontram-se seis pousadas, das quais, apenas três pou-
sadas estavam em funcionamento durante o estudo.

Os dados foram tratados de maneira que houve a compilação entre 
o referencial teórico escrito e a tabulação das respostas obtidas com os 
formulários aplicados. Foi utilizado o programa Microsoft Excel (versão 
2010) para realizar a estatística básica para ajudar na análise dos dados e 
deixar mais claro, contundente e objetivo os resultados obtidos.

2.1 Breve caracterização da área de estudo
A Área de estudo foi A Reserva Desenvolvimento Sustentável Estadual da 
Ponta do Tubarão (RDSEPT) (Figura 1). A mesma foi criada por meio da 
lei estadual n˚ 8.349, em 17 de julho de 2003 e tem o intuito de atender 
as demandas dos moradores de seis comunidades de Macau e Guamaré 
– Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Mangue Seco I e II e Lagoa Doce 
(SOUZA & SILVA; 2015). O acesso à área de estudo se dá pela RN 221 e 
estradas não pavimentadas.

A origem da RDS foi devida iniciativa da comunidade tradicional, 
pois elas solicitaram a fundação de uma Unidade de Conservação (UC). 
A intenção de se criar uma RDS, foi despertada diante de acontecimen-
tos que foram considerados por essas comunidades como uma ameaça 
ao meio ambiente local e à continuidade das atividades tradicionalmente 
realizadas na área a pesca artesanal (WWF, 2004).

Na Lei Nacional 9.985/2000 temos a definição de RDS, que são: áreas 
naturais que abrigam populações tradicionais, que vivem em sistemas sus-
tentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 
gerações e adaptados às condições ecológicas locais (BRASIL, 2000). 

Sobre a infraestrutura da UC ela dispõe de um Ecoposto, que pos-
sui três prédios em uma mesma área (uma sede administrativa, uma casa 
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do pesquisador e uma casa para alojamento da Companhia Independen-
te de Proteção Ambiental – CIPAM) (IDEMA, 2017). 

Do ponto de vista natural a (RDSEPT) abriga um conjunto de siste-
mas ambientais que possuem uma intensa dinâmica, sendo eles os sistemas 
ambientais continentais restinga; planície de maré com manguezais; dunas; 
planícies de deflação eólica e tabuleiro litorâneo (FERREIRA FILHO, 2017). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
Em 2004 foi realizada uma oficina com moradores da reserva para de-
finição de prioridades de ação. Nesta oficina, alguns grupos de trabalho 
(GTs) foram formados e entre esses, o de Turismo foi priorizado pelas 
comunidades e o Conselho Gestor. Os GTs formados tiveram a função 
de agregar pessoas para discutir os problemas existentes, articular ações 
que envolvam a comunidade e entidades governamentais e participar de 
ações visando à resolução dos problemas encontrados (DIAS, 2006).

A primeira atividade do GT de Turismo foi uma visita à Prainha de 
Canto Verde que fica localizada no estado do Ceará, essa visita teve como 
objetivo conhecer uma experiência de TBC. Em seguida, aconteceu na 
reserva o 1º Seminário de Turismo Sustentável da RDS Ponta do Tubarão: 
que turismo queremos? Cuja função foi a busca de identificar a forma de 

Figura 1 - Localização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, Rio 
Grande do Norte.

 Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 2015/2016.
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turismo mais adequada para a RDS Ponta do Tubarão. Com a realização 
desse evento ficou evidente o desejo de implantar o TBC (DIAS, 2006).

O TBC atrai turistas que pensam em visitar locais que têm uma 
preocupação com o meio ambiente, tornando-se um atrativo maior, em 
questão de se envolver com a comunidade e conhecer sua cultura. Dessa 
forma, o TBC tem um grande potencial, pois gera a valorização da ativi-
dade local, no caso da RDS, a pesca artesanal e artesanato solidário. Em 
contrapartida, uma carência a ser observada nessa reserva é de que pou-
cos moradores estão capacitados para fazer esse tipo de atividade, o que 
deixa clara a necessidade de capacitação da população para atuar nesse 
modelo de turismo que busca um desenvolvimento sustentável.

A pesquisa foi realizada através de formulários com 252 pessoas, 
sendo a maioria do sexo feminino, que compreendeu em porcentagem 
67,85%. Além disso, 43,7% da população estudada possui apenas o ensino 
fundamental incompleto, 19% possuem o ensino médio completo, 11,5% 
analfabetos, ensino fundamental completo com 9,92%, ensino médio 
incompleto 9,13%, ensino superior incompleto 2,38%, ensino superior 
completo 2,38%, e pós-graduação latu sensu com apenas 1,98%. 

Com relação às perguntas voltadas para o TBC, tais resultados são 
possíveis de serem evidenciados no Gráfico 1, no qual trata do conheci-
mento dos moradores da reserva sobre o que é o turismo de base comu-
nitária. Onde se pode perceber que a maioria (79%) desconhece o TBC.

Os dados abaixo mostram um resultado significante sobre a falta 
de conhecimento da própria comunidade tradicional sobre o turismo 
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 Gráfico  1 - Conhece o Turismo de Base Comunitária? 
Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o 
ecoturismo, 2015/2016.
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de base comunitária. E para que esse turismo seja consolidado, é neces-
sário que a população conheça e participe do planejamento turístico 
com comprometimento. 

O Gráfico 2 ilustra a pergunta que foi apenas para quem respon-
deu que conhece o Turismo de Base Comunitária, ou seja, 52 pessoas 
que foram mostradas anteriormente (em termos percentuais) que atingiu 
apenas 21%. O tópico mais citado (67%) foi que o TBC vem se desenvol-
vendo lentamente e carece de investimentos do poder público. Sendo que 
carece de investimentos do poder público e não apresenta uma organiza-

Gráfico  2 – Se conhece o turismo de base comunitária, qual sua opinião  sobre esse modelo de turismo?
 Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 

2015/2016.

Gráfico  3 - Teria interesse em participar do turismo comunitário  recebendo e alojando turista em sua casa?
 Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de De-
senvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 2015/2016.
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ção e coesão na comunidade recebeu 21%, demostrando, assim, a opinião 
dos moradores, que acham que a falta de investimento do poder público 
para o TBC interfere no seu desenvolvimento. 

No Gráfico 3 fica claro que poucos moradores têm interesse de par-
ticipar do TBC, o que compreende 24%, o que também dificulta o desen-
volvimento do TBC, já que a falta de adesão dos moradores tradicionais é 
um ponto crucial na consolidação desse tipo de turismo. 

Dos que responderam que não tem interesse foram 40%, e 36% não 
sabe ou não responderam essa pergunta. A falta de adesão dos moradores 
é algo preocupante, visto que a reserva tem muitas potencialidades para 
o desenvolvimento do turismo. Assim, fica claro que falta fomento na di-
vulgação e incentivo para adesão desta modalidade de turismo.

3.2 SERVIÇOS TURÍSTICOS: UMA ANÁLISE DAS POUSADAS DA RDS PONTA DO TUBARÃO
Visto que a sociedade é exigente quando se trata de produtos e serviços 
oferecidos por diferentes setores do mercado, não basta apenas ter um 
local detentor de belezas cênicas e atrativos turísticos como é o caso da 
reserva, o conforto da hospedagem para os turistas tem um peso signifi-
cativo. A qualidade, a diversidade e a quantidade dos meios de hospeda-
gem de um determinado destino interferem diretamente na sua atrativi-
dade e na capacidade de sediar eventos e receber determinado número 
de turistas (OMT, 2008). 

Segundo Lage e Milone (2000) equipamentos e serviços turísticos 
são entendidos como o conjunto de: edificações, instalações e serviços, 
que é indispensável para ao desenvolvimento da atividade turística, sen-
do constituídos por meios de hospedagem, alimentação, entretenimen-
tos, agenciamento, informações e outros serviços voltados para o enten-
dimento aos turistas. Dessa forma buscou-se elaborar um diagnóstico 
dos equipamentos e serviços turísticos, com ênfase na hospedagem da 
RDS Ponta do Tubarão.

A reserva conta com poucas pousadas para alojar os turistas, po-
rém devido à pouca demanda, as pousadas se tornam suficientes. Dessa 
forma, analisou-se a estrutura das pousadas que compõem essa unidade 
de conservação. O universo da presente pesquisa é formado pelas pousa-
das da reserva, cujos entrevistados foram os donos dos estabelecimentos. 

Desta forma, optou-se por realizar a pesquisa com 03 das 06 pousa-
das existentes, por considerar ser este um número suficiente e representa-
tivo para expor um diagnóstico da infraestrutura relacionada ao turismo 

Turismo de  base comunitária em uma reserva de desenvolvimento sustentável no Nordeste, Brasil
Louize Nascimento, Rodrigo Guimarães de Carvalho e Jônnata Fernandes de Oliveira



464
Eixo 3

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

atualmente na RDS Ponta do Tubarão, obtendo informações acerca de pre-
ço, infraestrutura, marketing. A seleção da pousada se deu de forma alea-
tória. É importante mencionar que uma pousada está desativada, devido 
estar em reforma e não tem data provável para o retorno de suas atividades.

3.2.1 Caracterização das pousadas 
Devido a RDS ter o turismo ainda pouco conhecido, fez com que a de-
manda turística fosse baixa, sendo que e a maioria dos clientes é de estu-
dantes de universidades, escolas, e alguns trabalhadores que ficam hospe-
dados por curto período de tempo.

Pousada 01
Com 12 anos de funcionamento, a pousada 01 se instalou depois da cria-
ção da RDS. Possui 16 apartamentos com capacidade para hospedar 42 
pessoas, sendo que 80% dos quartos têm ar-condicionado. O preço médio 
cobrado por turista é de R$ 35, que dá direito a diária com café da manhã. 
O proprietário não considera o empreendimento sustentável economi-
camente. Nessa pousada trabalham atualmente quatro funcionários que 
são caracterizados por ser um trabalho eventual, e esses funcionários são 
moradores da própria comunidade. 

 A origem dos visitantes que predomina na pousada é dos muni-
cípios de: Mossoró, Natal e Fortaleza. O empreendimento é caracterizado 
por receber grupos, o diferencial dessa pousada é que dispõe de uma área 
de laser com piscina, o que aumenta o conforto dos turistas. Quando foi 
perguntado se na pousada há comercialização de produtos para os turis-
tas como: artesanatos, pescados etc. O dirigente respondeu que não, pois 
a pousada não possui nenhuma parceria. Nessa mesma pousada, ainda 
não existe nenhum tipo de marketing e o dirigente não participa de ne-
nhuma organização local. O que dificulta a visibilidade para aumentar a 
quantidade de Turistas. 

Pousada 02
A pousada 02 também tem 12 anos de funcionamento, cinco apartamen-
tos, com capacidade para hospedar 20 pessoas. Sendo que apenas 60% 
dos quartos têm ar-condicionado. O preço médio cobrado é diferenciado: 
apartamento com ar-condicionado para duas pessoas custa R$100,00, e 
se esse mesmo quarto for para três pessoas o valor tem um aumento para 
R$ 120,00. No apartamento sem ar-condicionado, para duas pessoas, o 
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preço é R$80,00. Todos têm incluso a diária com café da manhã. O diri-
gente da pousada também considera o empreendimento sustentável eco-
nomicamente. Nessa pousada trabalham atualmente dois funcionários 
fixos, um é da família e o outro da própria comunidade. 

 Sobre a origem dos visitantes que predomina na pousada também 
é de Mossoró, Natal e Fortaleza. O empreendimento é caracterizado por re-
ceber grupos. Quando foi perguntado se na pousada há comercialização de 
produtos para os turistas como: artesanatos, pescados, entre outros produ-
tos, o dirigente respondeu que não. A pousada tem parceria com uma ope-
radora de turismo e ainda dispõe de marketing, com divulgação em redes 
sociais na internet e o dirigente participa de algumas organizações locais, o 
que aumenta a visibilidade da pousada atraindo mais turistas.

Pousada 03
A pousada 03 tem 10 anos de funcionamento, com quatro apartamentos, 
todos com ar-condicionado, com capacidade para hospedar 24 pessoas. 
O preço médio cobrado por turista é R$ 100,00, com direito a diária com 
café da manhã. O dirigente da pousada não considera o empreendimento 
sustentável economicamente. Nessa pousada trabalham atualmente dois 
funcionários que são caracterizados por ser um trabalho eventual, e esses 
funcionários são da própria localidade. 

A origem dos visitantes que predomina na pousada é dos municí-
pios de: João Pessoa, Natal e Fortaleza. O empreendimento é caracteriza-
do por receber pessoas isoladas, a maioria a trabalho. O diferencial dessa 
pousada é que além de indicar os hospedes para passeio como todas as 
que foram relatadas aqui, dispõem de um barco e faz seu próprio passeio 
com roteiro adaptado com o pedido do turista. O dirigente comercializa 
pescados para os turistas, apesar de não possuir nenhuma parceria. Pos-
sui marketing, divulgação na internet e até a distribuição de cartão para 
aumentar a visibilidade da pousada. O dirigente não participa de nenhu-
ma organização local. 

3.2.2 Análise geral das pousadas
Pontos em comum das três pousadas:

• Possui CNPJ;
• Seu modelo de gestão é particular;
• A origem do dirigente é natural, nasceu na comunidade;
• A pousada costuma adquirir bens e serviços da economia lo-
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cal para a operação do empreendimento, como: alimento, mão de 
obra, material de construção, entre outros. Sendo que quando cita-
ram alimento disseram que compra apenas o necessário na reserva, 
e a maioria dos alimentos compra em Macau ou Guamaré, pois 
oferecem mercadorias com preços menores;
• Oferecem informações sobre passeios de barco, trilhas, eventos 
culturais, comercialização de artesanato no centro.

Observando as respostas dos entrevistados é possível detectar uma 
fragilidade e falta de perspectiva dos dirigentes das pousadas 01 e 03, que 
chegam a citar que realiza outras atividades para obtenção de dinheiro ex-
tra. Afirmam ainda que se fosse somente a pousada a única renda, as pousa-
das já teriam fechado, mas o fato de gostar de receber as pessoas e acreditar 
no potencial da reserva faz com que insistam em deixá-la funcionando. 

Maldonado (2009) enfatiza que a globalização do turismo tem 
a capacidade de criar um importante estímulo às comunidades, mas 
exerce fortes pressões, que são difíceis de serem encaradas por peque-
nos negócios que funcionam de forma isolada, e que diversos estudos 
evidenciaram 

as graves restrições com que a maioria das comunidades enfrenta o merca-
do, ao permanecerem excluídas das instituições governamentais e discri-
minadas do acesso a recursos de produção, mercados, serviços empresa-
riais e demais incentivos oferecidos a estratos empresariais. Em particular, 
o déficit na educação, formação profissional, serviços básicos de saúde e 
infraestrutura rodoviária é notório. Tudo isto conduz a uma grande instabi-
lidade e fraca competitividade dos negócios comunitários (MALDONADO, 
2009, p. 31).

Fica questionável se existe o turismo de base comunitária nessa 
unidade de conservação, visto que não existe uma interação no seu geren-
ciamento, quando os entrevistados citaram que não existe uma parceria, 
o que poderia fortalecer seu empreendimento. Pois a indicação de restau-
rantes, lanchonetes e até mesmo de outra pousada, quando a sua estiver 
com capacidade máxima, faz com que os turistas tenham mais opções de 
lazer e confiança pelos serviços que estão sendo oferecidos.

O quadro 1 apresenta as potencialidades e limitações para o turis-
mo ecológico e Turismo de Base Comunitária se consolidarem na RDS 
Ponta do Tubarão.



467
Eixo 3

Quadro  1 – Potencialidades e limitações para o Turismo de Base Comunitária na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, Rio Grande do Norte.
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Limitações Potencialidades

Falta de conhecimento sobre 
o que é o TBC.

Apenas 24% de 52 dos entre-
vistados gostariam 

de participar desse tipo de 
turismo.

Comunidade
Tradicional

Falta de parcerias Turismo que utiliza os recursos 
de forma sustentável

Fonte: Projeto análise das potencialidades e limitações para o desenvolvimento do turismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão: um olhar sobre o turismo comunitário e o ecoturismo, 2015/2016.
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A seguir abordamos algumas sugestões para fomentar o turismo 
na RDS Ponta do Tubarão:

• Ampliar parcerias com instituições de ensino e pesquisa;
• Fazer parcerias com agências de viagens;
• Projeto do poder público para implementar infraestrutura e ca-

pacitar os moradores;
• Parceria com a Rede TUCUN.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que os moradores não possuem um conhecimento satisfatório 
sobre turismo de base comunitária, apesar de residirem em uma reserva 
de desenvolvimento sustentável.  E apenas 24% de 52 dos entrevistados 
gostariam de participar desse tipo de turismo. Mostrando assim uma ne-
cessidade de melhoria na compreensão e entendimento sobre o que é esse 
tipo de turismo e como ele pode beneficiar a comunidade. 

Sobre a infraestrutura das pousadas ainda se encontra insatis-
fatória, e precisam utiliza-se de mecanismo para atrair mais turistas. 
Deixando assim, claro a não existência do TBC nessa unidade de con-
servação, visto que o gerenciamento dos empreendimentos na qual fo-
ram aplicados os formulários, possuem uma gestão sem parcerias, o que 
poderia servir para fortalecer a adesão de mais clientes devido a divul-
gação e também por inserir a comunidade para uma nova atividade que 
gerasse renda. 
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No TBC não deve existir competição, muito menos derrubar as 
atividades tradicionais que muitas vezes garantem a sobrevivência da co-
munidade tradicional. Esse tipo de turismo pode servir para potenciali-
zar as atividades desenvolvidas pelas comunidades e atrair turistas. 
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Turismo indígena, etnodesenvolvimento 
e identidade: a comunidade indígena do 

Bananal em Roraima

Rosijane Evangelista da Silva1 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar as percepções iniciais 
sobre o turismo desenvolvido pela comunidade indígena do Bananal, 
na Terra Indígena São Marcos (TISM), em Roraima, e de que forma 
a atividade turística pode contribuir, como um instrumento de et-
nodesenvolvimento, para as comunidades originais desse território. 
Buscou-se neste momento da pesquisa abordagens teóricas, concei-
tuais e metodológicas que pudessem subsidiar a apreensão da reali-
dade aportada em enfoques associados à territorialidade, turismo co-
munitário, identidade e etnodesenvolvimento que funcionam como 
base de análise para a construção do campo que envolve o turismo 
em comunidades indígenas. Esta pesquisa é de caráter qualitativo e 
direcionada para um determinado público na comunidade. Na pers-
pectiva de alcançar uma imersão densa no universo estudado foram 
utilizados os instrumentos metodológicos da etnografia como a ob-
servação direta e a observação participante, auxiliadas pelo diário de 
campo, e entrevistas semiestruturadas. Pretende-se uma compreensão 
sobre o turismo desenvolvido na comunidade do Bananal para além 
de seu aspecto econômico e considerar questões que envolvam o so-
cial, o cultural e as relações sociais e comunitárias desenvolvidas neste 
território especifico.

Palavras-chave: Turismo indígena; Etnodesenvolvimento; Território; 
Identidade.

1 1 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. E-mail: fedele.e@hotmail.com
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INTRODUÇÃO
O fenômeno turístico apresenta uma capacidade de interferência em 
múltiplos aspectos da vida das populações direta ou indiretamente a ele 
associada. E tem levado a uma necessidade cada vez maior do aporte das 
ciências sociais para a compreensão de seus efeitos e características. O 
desenvolvimento do turismo tem sido caracterizado por intensos e pro-
gressivos processos evolutivos. Resultados significativos desses processos 
se refletem em números, cifras e impactos sem que se entenda, de fato, 
quais as consequências que essas estatísticas representam sobre o quoti-
diano das pessoas e comunidades envolvidas.

Porém, mesmo diante dos números que apresentam a atividade 
turística como vetor da economia mundial, o turismo é caracterizado 
para muitos estudiosos como um fenômeno social e cultural (BARRETO, 
2004; KRIPPENDORF, 2000; MOLINA, 2003). Independente da motiva-
ção que leva o turista a viajar, o contato com a população do local já sim-
boliza em maior ou menor escala a troca de experiência, a possibilidade 
de partilha e a descoberta de uma realidade diferente daquela cotidiana-
mente vivenciada.

A prática do turismo em comunidades passa a despertar preocu-
pação quanto ao entendimento por parte dos estudiosos para além do as-
pecto econômico a partir da década de 1970 (JAFARI, 1994). O interesse 
por outros aspectos como impactos e transformações ambientais, sociais 
e culturais, causadas pelo turismo passam a necessitar de perspectivas e 
interfaces de outras áreas do conhecimento como a geografia, a ecologia, 
a psicologia, e a antropologia. A relação da atividade turística com a an-
tropologia e seus métodos de investigação pode resultar em uma parceria 
eficiente no entendimento do fenômeno turístico e sua multiplicidade.

O turismo comunitário é um modelo de desenvolvimento turístico 
em que as sociedades locais possuem o controle efetivo sobre seu territó-
rio, desenvolvimento e gestão. E, por meio do envolvimento participativo 
desde o início, os projetos de turismo devem proporcionar a maior parte 
de seus benefícios para as comunidades locais (MITRAUD, 2001).

Nessa perspectiva, o turismo comunitário pode configurar-se uma 
importante perspectiva para o desenvolvimento de pequenas comunida-
des, sobretudo comunidades com potenciais culturais que as diferenciam 
em seu modo de viver e de produzir das demais formas de organizações 
comunitárias. O turismo comunitário objetiva a valorização e a conso-
lidação de arranjos locais, nos quais, as comunidades tradicionais, entre 
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elas as comunidades indígenas, trabalham para deter o controle de uso e 
gestão de seus territórios.

As comunidades indígenas têm, de forma continuada, consolidado 
inserção na lógica turística de mercado, por meio de práticas associativas, 
solidárias e comunitárias. Elas têm, nesses princípios, que caracterizam o 
turismo comunitário, a oportunidade de resgate, preservação e divulga-
ção de suas culturas, além de oportunidades econômicas e sociais (CO-
RIOLANO 2009).

A atividade turística em terras indígenas é um segmento do turis-
mo de crescimento constante na Pan-Amazônia2 e, em certa medida, no 
Brasil, desde o final da década de 1990. A partir desse período, o mer-
cado turístico volta seus esforços para a busca de novas tendências, que 
proporcionem maior oferta de atrativos naturais e culturais. A prática do 
turismo vem se tornando uma realidade cada vez mais presente na vida 
de comunidades tradicionais que não vislumbravam a possibilidade de 
ter nesse tipo de atividade uma fonte de recursos para sua sobrevivên-
cia. Apesar de ser uma atividade ainda dependente de regulamentação, 
o turismo em terras indígenas desperta já há alguns anos o interesse de 
algumas comunidades (e também de operadoras e empresas de turismo), 
inclusive com o estabelecimento de  visitação em diversas comunidades 
indígenas. No final do ano 2000, o então Departamento de Patrimônio 
Indígena e Meio Ambiente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
enviou um questionário à todas as Administrações Executivas Regionais 
da instituição com o objetivo de levantar dados sobre as iniciativas de 
ecoturismo em terras indígenas. Do total de 47 questionários enviados, 
19 foram respondidos e destes, 13 informaram a existência de visitação 
nas comunidades, ou seja, cerca de 27,65% do total, (CHAVES, 2006). Tal 
resultado aponta para a necessidade em se avançar nas discussões sobre 
a regulamentação da atividade turística em terras indígenas, assim como 
nas pesquisas e estudos que podem oferecer suporte para o planejamento 
e organização das comunidades para desenvolver a atividade.

Faz-se importante ressaltar que os benefícios econômicos prove-
nientes da atividade turística nem sempre são suficientes para propor-
cionar às comunidades receptoras melhorias na sua condição de vida 
(CORIOLANO, 2009).

É nesse cenário que está inserida a comunidade Indígena do Bana-
nal, localizada no norte de Roraima, no contexto da Terra Indígena São 

2 Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa.

Turismo indígena, etnodesenvolvimento e identidade: 
a comunidade indígena do Bananal em Roraima

Rosijane Evangelista da Silva



474
Eixo 3

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

Marcos (TISM), que vem desenvolvendo através de organização asso-
ciativa o ecoturismo no território tradicional de sua comunidade, como 
alternativa de geração de renda para a comunidade. Algumas das comu-
nidades da Terra Indígena São Marcos (TISM) vem trabalhando com a 
atividade turística em seus territórios a pelo menos dez anos sem qual-
quer apoio dos gestores governamentais do turismo seja em âmbito esta-
dual ou federal. As iniciativas desenvolvidas pelas comunidades de Boca 
da Mata, Nova Esperança e Bananal tem despertado a atenção de outras 
comunidades em diversas terras indígenas de Roraima, cujas lideranças 
passaram a se mobilizar para aderir ao turismo. Após a regulamentação 
da atividade, ocorrida por meio da Instrução Normativa nº 003 de 11 de 
junho de 2015, que estabeleceu normas e diretrizes para as atividades de 
visitação com fins turísticos em Terras Indígenas, as comunidades bus-
cam capacitação, qualificação e apoio para atender os pressupostos desta 
legislação e desenvolver a atividade turística em seus territórios.

A prática de visitação turística é desenvolvida em algumas das 
comunidades no território da Terra Indígena São Marcos, entre elas a 
comunidade do Bananal. Foi possível observar também, durante visita a 
comunidade, a presença de algumas operadoras de turismo de Boa Vista 
que “vendem” as aldeias e levam os visitantes até lá.

Desse modo, diante da percepção de inserções de agentes externos 
à comunidade no desenvolvimento das atividades turística, surgem os 
questionamentos que norteiam o interesse por analisar e compreender os 
processos turísticos desenvolvidos na comunidade. Estes se configuram 
nas perguntas da pesquisa: até que ponto o turismo contribui para a me-
lhoria das condições de vida naquela comunidade? Os grupos indígenas, 
de fato administram e participam do processo de decisão e da gestão do 
turismo? Quais impactos a atividade gera para a cultura, o modo de vida 
e o território na comunidade do Bananal? Levanta-se a hipótese da ativi-
dade ecoturística ser fator de contribuição para o etnodesenvolvimento 
das comunidades indígenas em Roraima, valorizando seus aspectos cul-
turais e os laços simbólicos de pertencimento com o território.

Este artigo é parte de um trabalho mais amplo, que apenas inicia 
suas investigações e apresenta os resultados inicias da pesquisa. As per-
guntas acima, claramente ainda estão longe de alcançar respostas, o que 
se delineia neste momento inicial são os aspectos que contextualizam a 
comunidade e algumas relações estabelecidas com as categorias de análi-
se teórica estabelecidas como estruturantes da pesquisa.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa está sendo desenvolvida a partir de um caráter qualitativo 
(POUPART, 2014), uma vez que está direcionada para um determinado 
público na comunidade, não se estendendo a todo universo populacional, 
mas àquelas pessoas que interessam à pesquisa e possibilitam saber o que 
era necessário ao estudo a ser realizado. Para alcançar essa imersão densa 
no universo estudado são utilizados os instrumentos metodológicos da 
etnografia como a observação direta e a participante auxiliadas pelo diá-
rio de campo, e entrevistas.

Com o fim de se alcançar o objetivo geral e específicos traçados para 
este trabalho de pesquisa os procedimentos metodológicos de investigação 
foram divididos em duas fases que são complementares e simultâneas: a 
primeira de cunho mais teórica e segunda de caráter mais empírico. De 
aspecto mais teórico, foram realizadas escolhas conceituais básicas, a serem 
aprofundadas ao longo da pesquisa. Os conceitos fundamentais, a priori, 
são: ecoturismo comunitário, turismo indígena, território, identidade, et-
nodesenvolvimento, cultura, os quais, por meio da pesquisa bibliográfica e 
revisão de literatura estão sendo trabalhados relacionalmente.

A segunda etapa um trabalho, de caráter mais empírico, se caracte-
riza pela pesquisa de campo. O trabalho de campo aqui deve se configurar 
na tríplice dimensão: do olhar, ouvir e escrever, assinalada por Roberto 
Cardoso de Oliveira (OLIVEIRA; 2000). Acredita-se que para viabilizar 
este estudo, a técnica de coleta de dado é a observação participante, pois 
esta proporciona uma interação com a comunidade, conforme ensina 
Chapoulie (1984 apud JACCOUD; MAYER, 2014, p. 255): “[...] a observa-
ção, enquanto procedimento de pesquisa qualitativa, implica a atividade 
de um pesquisador que observa pessoalmente e de maneira prolongada 
situações e comportamentos pelos quais se interessa, sem reduzir-se a 
conhece-los somente por meio de categorias utilizadas por aqueles que 
vivem essas situações”. Esta fase da pesquisa encontra-se em andamento, 
bem como as entrevistas com o universo da pesquisa, uma vez que o tra-
balho de campo, encontra-se no seu início.

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas alguns sujeitos pre-
viamente selecionados e indicados por outros moradores como lideran-
ças legitimadas da comunidade como professores, prestadores locais de 
serviços turísticos, agentes de saúde, tuxauas3 e líderes religiosos. Poupart 

3 Como é denominada a liderança política nas comunidades indígenas de Roraima. Atribui-se o mesmo 
significado de Cacique.
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(2014) considera que a entrevista é uma técnica que permite apreender 
a experiência dos outros e, além disso, é um instrumento que permite 
elucidar suas condutas uma vez que a entrevista seria encarada como a 
apresentação dos atores sob o seu próprio ponto de vista. O mesmo autor, 
nos leva ainda a refletir sobre as entrevistas, instituídas enquanto instru-
mento metodológico quando sua prática pressupõe algumas convicções 
fundamentais que sugerem uma boa orientação para uma entrevista de 
tipo qualitativo.

Os entrevistados devem ser instigados a se reportarem satisfato-
riamente, sendo que suas falas precisam ser consideradas como válidas. 
Salienta-se que a experiência da entrevista visa a obter as melhores cola-
borações plausíveis aos sujeitos estudados, o que demanda deixá-los bas-
tante à vontade, cativar a confiança deles e estimular que falem com es-
pontaneidade e estejam envolvidos no acontecimento (POUPART, 2014, 
p. 228).

As entrevistas e a observação participante objetivam identificar 
qual a importância das relações estabelecidas no território para a consti-
tuição de identidades coletivas, para o estabelecimento de laços de per-
tencimento e manutenção cultural, para a apropriação e participação da 
atividade turística pelos atores sociais comunitários.

TURISMO INDIGENA, ETNODESENVOLVIMENTO E A COMUNIDADE 
INDÍGENA DO BANANAL
As populações indígenas tem buscado em cada vez mais em suas reivin-
dicações a garantia de poder reproduzir e auto sustentar seus grupos a 
partir do seu próprio territórios, com autonomia de desenvolver ações e 
atividades, fundamentadas em seu modo de fazer e visão de mundo, e ba-
seado em sua herança étnico cultural que contempla os quadros sociais, 
políticos e econômicos de suas comunidades. Entre as demandas crescen-
tes dessas comunidades, a autodeterminação tem despontado como uma 
necessidade, principalmente no que se refere à criação de espaços para o 
exercício de suas formas de administração e organização conforme seus 
próprios sistemas lógicos, e ainda como garantia de continuidade de suas 
culturas ancestrais e reconhecimento de sua identidade étnica.

Um marco importante para os povos indígenas na sua busca por 
autodeterminação e gestão de seus territórios foi a instituição, em 2012, 
da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indíge-
nas (PNGATI). A PNGATI foi construída de forma participativa, e reche-
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ada pelos os anseios e perspectivas dos povos indígenas, sendo, portanto 
considerada um ganho para eles. Contraditoriamente, está em curso um 
processo de retrocesso e desarticulação dos direitos amplamente ansia-
dos por estes populações, uma vez que se tem caminhado para conso-
lidar o desarquivamento da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
215/2000, cuja aprovação prevê graves prejuízos a autonomia e aos direi-
tos conquistados pelas populações indígenas.

A população indígena, no Brasil representa 0,23% da população 
total, estimada em aproximadamente 434.816 pessoas, pertencentes a 210 
povos, falantes de 170 línguas. Roraima é o estado que apresenta a maior 
proporção de população indígena do país, “aproximadamente 11%” 
(IBGE, 2010) da população do Estado, o que equivale 50.449 indígenas 
(CAMPOS, 2011).

Localizada ao norte do estado de Roraima, na Amazônia seten-
trional brasileira, a Terra indígena São Marcos foi demarcada em 1976 
e, conforme Cirino (2010), homologada pelo decreto presidencial nº 312 
de 29 de outubro de 1991, com uma área de 654.110 hectares, pelo então 
presidente da república Fernando Collor de Melo (Figura 1).

Segundo Manduca et al. (2009), a Terra Indígena São Marcos está 
composta por três regiões: Alto, Médio e Baixo São Marcos, ocupando 
maior porção, ao Norte, o município de Pacaraima, e em menor porção, 
ao Sul, o município de Boa Vista. Seus limites são a Oeste com o rio Pa-
rimé e a Leste com os rios Surumu e Miang; no sentido norte-sul, inicia-
-se a partir da junção dos rios Tacutu e Uraricoera, onde forma-se o rio 
Branco, estendendo-se até a fronteira Brasil-Venezuela (ANDRELLO, 
2010). São Marcos é a maior em extensão de terras já demarcadas em área 
de lavrado e a única em Roraima cortada por rodovia federal asfaltada 
(BR-174). A criação desta Reserva indígena remonta à história da coloni-
zação do Rio Branco pelos portugueses e coincide com a introdução da 
pecuária nos campos naturais da região (RORAIMA, 2010).

No final do século XVIII foi criada a fazenda São Marcos, cujos li-
mites descritos pelo Ministério da Fazenda, coincidem precisamente aos 
da atual Terra Indígena de São Marcos. Considerada terra de proprie-
dade da União e de importância estratégica para a geopolítica por estar 
localizada na região de fronteira, a área foi designada ao então Serviço 
de Proteção ao Índio (SPI), que instalou um posto indígena em sua sede. 
Posteriormente com a extinção do SPI e a criação da FUNAI, a reserva 
passou para a incumbência da mesma.
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Figura 1 – Terras indígenas e divisão municipal em Roraima,  
com destaque para a TI São Marcos

Fonte: Seplan, 2010.
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Dentro dos limites da Terra Indígena São Marcos habitam três et-
nias indígenas: Macuxi e Taurepang, do troco linguístico Caribe; e Wapi-
xana, de filiação Aruak, distribuídas em 32 comunidades4. A população 
Taurepang, é a menos populosa em número de habitantes, e concentra-se 
na parte norte da Terra Indígena São Marcos; o povo Wapixana, está con-
centrado na região sul; e a etnia Macuxi, a mais numerosa, encontra-se 
espalhada por toda a área do território. Segundo dados informados no 
sítio da FUNAI, com referência de fonte no Censo do ano 2010 do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total da 
Terra Indígena São Marcos é de 7.948 pessoas, sendo que deste total 4.943 
se declaram indígenas. (IBGE,2010)

A estrutura social está estabelecida de maneira semelhante para 
as três etnias e as comunidades estão formadas ao longo de todo o perí-
metro da Terra Indígena e, de modo geral, ocupam as margens de cursos 
d’água secundários. O acesso à terra e aos recursos naturais disponíveis se 
dá de forma livre aos moradores das comunidades seja, individualmente 
ou a partir de grupos familiares. As aldeias apresentam existência curta e 
a formação permanente de novas aldeias é um traço da estrutura social 
dos grupos indígenas. No que se refere à organização social, têm como 
fundamento o parentesco bilateral e as comunidades aprestam uma certa 
autonomia política, onde a principal liderança é exercida pela figura do 
tuxaua, que é eleito pela comunidade.

Ao primeiro olhar, não existem grandes conflitos entre as três et-
nias e o índice de casamentos entre eles é alto. Em relação à economia, os 
indígenas de São Marcos estão baseados essencialmente na agricultura e 
na pecuária de subsistência. Paralelamente, algumas comunidades, par-
ticularmente as três já citadas na introdução, têm buscado desenvolver 
a atividade turística como forma de dinamizar suas economias. Entre as 
comunidades que já desenvolvem a atividade turística, destacamos a co-
munidade do Bananal5, cuja experiência comunitária com o turismo se 
desenvolve a menos tempo que as demais e de forma ainda insipiente, e 
apesar de estar mais próxima da BR 174 que as demais comunidades, e 
contar com potenciais atrativos turísticos ainda não tem a atividade com-
pletamente consolidada.

A comunidade indígena do Bananal, conforme ilustra a Figura 2, 
está localizada ao norte da Terra Indígena São Marcos no município de 

4 Comunidades é o nome atribuído às ‘aldeias’.

5 Possui este nome devido ao plantio de bananas na região.
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Pacaraima, distante 220 km da capital Boa Vista. O acesso até a comuni-
dade se dá pela BR-174, sendo que, a partir da rodovia, são nove quilôme-
tros até a comunidade por estrada de chão..

Segundo contam os moradores, a comunidade foi fundada por 
Bento Loureiro da Silva, indígena da etnia Taurepang. Atualmente conta 
com cerca de 285 moradores. De maneira semelhante ao que ocorre na 
Terra Indígena São Marcos, a aldeia é multiétnica, formada por três etnias 
Macuxi, Wapixana e Taurepang. Sendo que a maior predominância na 
Comunidade do Bananal é da etnia Taurepang com cerca de 80 por cento 
de seus moradores pertencentes a esta etnia.

A realidade dos povos indígenas de Roraima, não difere da realida-
de brasileira e a demarcação de terras indígenas no estado tem sido um 
processo conflituoso, complexo e violento que acarreta prejuízos físicos e 
sociais para as comunidades, que passam por entraves na perspectiva de 
viabilizar o processo de sua autonomia em função do tipo de desenvol-
vimento impulsionado pelos diversos órgãos governamentais e entidades 
privadas. Com o aumento populacional, as atividades de cultivo de ali-
mentos não mais atendem às necessidades  básicas dos índios, gerando 

Figura 2 – Ilustração cartográfica da Comunidade do Bananal.
Fonte: MEPA, 2015
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a necessidade de um sistema de produção alternativo que atenda seus 
anseios, os quais demandam maior contato com outras culturas.

No âmbito das alternativas de desenvolvimento vigentes para as 
sociedades indígenas, buscaremos como fundamentação teórica as no-
ções pertinentes ao turismo, a cultura, identidade, território e etnodesen-
volvimento. De acordo com Moraes (2005, p. 1), O turismo comunitário é 
aquele desenvolvido pela própria comunidade, onde seus membros pas-
sam a ser ao mesmo tempo articuladores e construtores da cadeia produ-
tiva, onde a renda e o lucro permanecem na comunidade contribuindo 
para melhoria de qualidade de vida, levando todos a se sentirem capazes 
de cooperar e organizar as estratégias do desenvolvimento do turismo. 
Além de requerer a participação de toda a comunidade, considera os di-
reitos e deveres individuais e coletivos elaborando um processo de plane-
jamento participativo.

O conceito de turismo comunitário dá a dimensão de que essa prá-
tica de turismo, desenvolvida pelas comunidades indígenas, reúne a ideia 
de organização e autogestão necessárias para que as próprias comunida-
des possam atuar no setor como agentes ativos. A esse modelo de turismo 
onde a comunidade é protagonista alia-se o seguimento do ecoturismo 
que segundo o Ministério do Turismo (EMBRATUR, 1994) é:

“[...] o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a forma-
ção de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do am-
biente, promovendo o bem-estar das populações”. (EMBRATUR, 1994)

E ainda, Turismo Indígena, caracterizado como “[...] aquele realiza-
do em terras indígenas ou em locais com base na identidade cultural e na 
gestão do grupo/etnia indígena envolvido” (FREITAS, 2009, p. 124). Refere-
-se também, à construção participativa das etnias para oferecer serviços 
turísticos acordados mediante encontros e cúpulas locais, nacionais e in-
ternacionais, buscando interagir com os visitantes de uma maneira crítica, 
respeitando a natureza e sua identidade cultural (GONZÁLES, 2008).

É possível caracterizar o turismo indígena como uma categoria 
turística que objetiva construir uma atuação mais incisiva das etnias 
na atividade turística inserindo-se na mesma sem perder sua identida-
de e buscando a participação efetiva da comunidade em todo o proces-
so. Conforme Leal (2009, p. 242) “[...] cada vez mais os povos indígenas 
têm pensado na atividade turística como uma alternativa sustentável de 
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desenvolvimento local, empreendida a partir de critérios estabelecidos 
pelos próprios grupos étnicos.” Portanto, a partir do envolvimento co-
munitário, o turismo demonstra potencial como agente colaborador de 
desenvolvimento local de um território específico.

O turismo no Bananal se desenvolve no território. Assim, Haesba-
ert (2006) coloca que o conceito de território, desde sua origem, tem uma 
conotação fortemente vinculada ao espaço físico e à terra, e que a própria 
etimologia da palavra território, territorium em latim, é derivada direta-
mente do vocábulo latino terra.

O conceito de território, portanto, envolve tanto sua dimensão po-
lítica (relações de poder), quanto econômica (usos) e cultural (simbóli-
co). “Isso significa que o território carregaria sempre, de forma indisso-
ciável, uma dimensão simbólica, ou cultural em sentido estrito, e uma 
dimensão material, de natureza predominantemente econômico-política” 
(HAESBAERT, 2006, p. 74). Diante desta colocação o território apresenta-
-se como uma soma do “ser” (simbólico) e do “ter” (material) intermedia-
do por relações de poder.

Na perspectiva antropológica a territorialidade é analisada “[...] 
como o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar 
e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, 
convertendo-a assim em seu território” (LITTLE, 2002, p. 3). Dessa for-
ma, cada território nasce de ações de territorialidade exercidas por um 
determinado grupo social, ao que nos aponta que “[...] qualquer terri-
tório é um produto histórico de processos sociais e políticos” (LITTLE, 
2002, p. 3).

Na relação que os grupos indígenas mantêm com os seus territó-
rios tradicionais, estão contidas representações que formam uma cosmo-
grafia, e compreende aspectos como os saberes ambientais, ideologias, 
visões de mundo e identidades coletivamente construídos e situados na 
história desses grupos que são recursos usados para estabelecer e man-
ter seu território. São representações de uma memória coletiva. Segun-
do Little (2002), o território está na concepção como produto cultural 
e histórico permanentemente resultante de processos sociais e políticos, 
especialmente em contextos de conflito, sendo construído em oposição 
a outros territórios. O objetivo é uma autonomia sobre este espaço que é 
fonte e cenário para a conformação das identidades.

Para Joao Pacheco de Oliveira (OLIVEIRA,1999) a noção de ter-
ritorialização é definida como um processo de reorganização social que 
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implica: a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o esta-
belecimento de uma identidade étnica diferenciadora; a construção de 
mecanismos políticos especializados; a redefinição do controle social so-
bre os recursos ambientais; a reelaboração da cultura e da relação com o 
passado (OLIVEIRA, 1999, p. 20). O que se estrutura como um mecanis-
mo para pensar o turismo como estratégia de territorialidade dos grupos 
indígenas da Terra Indígena São Marcos.

Segundo Becker (2010), a territorialidade seria a face vivida do po-
der que se manifesta em todas as escalas, desde as relações pessoais e 
cotidianas até as complexas relações sociais. Portanto, realidade presente 
na comunidade do Bananal e na relação estabelecida om seu território. 
Ela se fundamenta na identidade e deve pode basear-se na presença de 
uma resistência cultural à reapropriação do espaço territorial. Desta for-
ma, ressalta-se o que o antropólogo Alfredo Wagner B. de Almeida diz a 
respeito da territorialidade:

A territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e força. Laços 
solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre 
uma base física considerada comum, essencial e inalienável, não obstante 
disposições sucessórias, porventura existentes. De maneira genérica são re-
presentadas por seus ocupantes e por aqueles de áreas lindeiras sob a acep-
ção corrente de terra comum (ALMEIDA, 2008, 133-134).

O fator indenitário está assim, dentre os fatores principais que le-
vam as pessoas a se agruparem sob uma mesma expressão coletiva, a de-
clararem seu pertencimento a um povo ou a um grupo. Na perspectiva 
de uma ideia de identidade coletiva para essas comunidades ligadas a 
sistemas culturais específicos, a identidade é compreendida como cultu-
ralmente formada.

O etnodesenvolvimento se formou como uma oposição alternativa 
às teorias desenvolvimentistas e etnocidas que de acordo com Verdum 
(2006, p. 88) “[...] tomavam as sociedades indígenas e as comunidades 
tradicionais em geral como obstáculo ao desenvolvimento, a moderniza-
ção e ao progresso”.

Stavenhagem (1989, p. 25) propõe um conceito que caracteriza 
etnodesenvolvimento como “[...] um desenvolvimento que mantém o 
diferencial sociocultural de uma sociedade, ou seja, sua etnicidade”. Con-
siderando a definição de Stavenhagem o etnodesenvolvimento significa 
que “[...] a etnia, autóctone, tribal ou outra, detém o controle sobre suas 
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próprias terras, seus recursos, sua organização social e sua cultura e é livre 
para negociar com o Estado o estabelecimento de relações segundo seus 
interesses” (STAVENHAGEM,1989, p. 51).

Os princípios básicos para o etnodesenvolvimento enumerados 
por Stavenhagem (1989) abordam:

• Objetivar a satisfação de necessidades básicas do maior núme-
ro de pessoas em vez de priorizar o crescimento econômico;

• Embutir-se de visão endógena, ou seja, dar resposta prioritária 
à resolução dos problemas e necessidades locais;

• Valorizar e utilizar conhecimento e tradição locais na busca da 
solução dos problemas;

• Preocupar-se em manter relação equilibrada com o meio ambiente;
• Visar a auto sustentação e a independência de recursos técni-

cos e de pessoal e proceder a uma ação integral de base, com 
atividades mais participativas (GRUNEWELD, 2002, p. 17).

O etnodesenvolvimento figura, portanto como um esforço de fazer 
florescer a esfera da produção sem que o mercado ocupe a centralida-
de dos interesses, dos valores e da organização de comunidades onde os 
aspectos culturais historicamente prevalecem. O etnodesenvolvimento 
pressupõe e exercita a capacidade social dos atores tradicionais de por 
meio de projetos definidos de acordo com seus valores e anseios, alicer-
çados nos recursos reais e potenciais disponíveis no seu território, na uti-
lização de seus significados e experiências históricas e coletivas guiar de 
forma autônoma seu desenvolvimento.

O etnodesenvolvimento assume o significado da autonomia dos po-
vos indígenas sobre seus territórios para decidir sobre o presente e o futuro 
de acordo com sua identidade territorial e cultural (FARIA, 2008). Figura 
como uma alternativa de gestão dos territórios tradicionais, estabelecendo 
como princípio que os projetos, de qualquer natureza, entre eles os de tu-
rismo, sejam desenvolvidos em bases comunitárias e de participação, deci-
didos, planejados e executados pelas comunidades indígenas.

CONSIDERAÇOES FINAIS
O objetivo deste artigo foi apresentar as percepções iniciais sobre o turis-
mo desenvolvido pela comunidade indígena do Bananal em Roraima, e 
de que modo a atividade pode ser construída para contribuir como um 
instrumento de etnodesenvolvimento para as comunidades originais 
desse território.
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Buscou-se neste momento da pesquisa abordagens teóricas, con-
ceituais e metodológicas que pudessem subsidiar a apreensão da reali-
dade aportada em enfoques associados a territorialidade, turismo comu-
nitário, identidade e etnodesenvolvimento que funcionam como base de 
analise para a construção do campo que envolve o turismo em comuni-
dades indígenas. Para entender o turismo desenvolvido na comunidade 
do Bananal para além de seu aspecto econômico e considerar questões 
que envolvam o social, o cultural e as relações sociais e comunitárias de-
senvolvidas neste território especifico.

É possível observar o interesse para as lideranças indígenas na ati-
vidade turística como forma de obtenção de renda, valorização cultural e 
de autogestão de seus territórios; contudo o turismo é um tema conflitu-
oso entre as lideranças e o órgão governamental que responde pelos ter-
ritórios indígenas. Porém, com a regulamentação, as comunidades devem 
visar a construção do plano de visitação e o planejamento da atividade 
turística objetivando a estimular, qualificar, conscientizar e minimizar os 
impactos gerados pela atividade turística.

Não é possível falar de fórmulas prontas e pré definidas que se apli-
quem de forma geral, o que existe são as possibilidade de cada comunidade 
pensar e planejar-se, como e quando deseja abrir seu território para a reali-
zação da prática turística e quais as consequências que advém dessa abertura.
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Resumo: Muitos autores relacionam o turismo ao crescimento econô-
mico dos países do Ocidente, pois seus efeitos multiplicadores se ma-
nifestam sobre a economia local e regional, tomando-se como base os 
impactos positivos na entrada de divisas, geração de emprego e novas 
oportunidades de negócios para moradores locais. Nesta perspectiva, o 
turismo de base local propõe atribuir impactos predominantemente po-
sitivos ao turismo, com o incremento na economia local, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Compreendendo a 
importância desse novo tipo de turismo e, principalmente, a participação 
da comunidade nas tomadas de decisão, escolheu-se a Prainha do Canto 
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Verde como objeto de estudo por estar inserida nessa realidade desde a 
década de 1990, quando parte da comunidade optou por deixar o turismo 
fazer parte de suas vidas. Diante disso, o objetivo geral do trabalho foi 
analisar os aspectos socioculturais dessa localidade. Em um recorte mais 
específico, objetivou-se fazer um levantamento das características sociais 
e culturais da comunidade e compreender como a comunidade percebe 
as manifestações culturais existentes enquanto atrativo turístico para vi-
sitantes. A motivação da pesquisa esteve associada à formação acadêmi-
ca de uma das autoras e sua temática do doutorado em andamento, que 
versa sobre a percepção dos moradores acerca do turismo comunitário, 
além de interesses pessoais sobre a cultura e a identidade da comunida-
de em questão. A partir de pesquisas preliminares na localidade, surgiu 
um questionamento que margeou o estudo: as manifestações culturais e 
o modo de viver da Prainha do Canto Verde podem ser atraentes para 
o visitante na visão dos moradores? Para responder ao questionamento 
e atingir os objetivos propostos, realizou-se pesquisa bibliográfica e de 
campo, entre os meses de março e abril de 2017. Na pesquisa bibliográ-
fica, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e 
atas de reuniões da Associação de Moradores da Prainha do Canto Verde 
foram utilizados. Já na pesquisa de campo, aplicou-se um questionário 
composto por 12 perguntas, sendo 9 objetivas e 3 subjetivas com 50 mo-
radores, selecionados aleatoriamente. A pesquisa caracterizou-se tam-
bém como um estudo de caso exploratório por meio do método indutivo 
e com análise quali-quantitativa. Os resultados obtidos apontaram que 
a comunidade enxergava as manifestações culturais como bons atrati-
vos para o turista. Porém, foi admitido também que existia a carência de 
apoio e incentivo do governo na divulgação e promoção dos eventos para 
o incremento do turismo comunitário local. 

Palavras-chave: Turismo Comunitário; Manifestações Culturais; RESEX 
Marinha Prainha do Canto Verde.

Abstract: Several authors relate tourism to the economic growth of Wes-
tern countries, since its multiplier effects are manifested in the local and 
regional economy, based on the positive impacts on foreign exchange in-
flows, job creation and new business opportunities for local ihnabitants. 
In this perspective, local-based tourism proposes to assign predominan-
tly positive impacts to tourism, with an increase in the local economy, 
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contributing to the improvement of residents’ life quality. Understanding 
the importance of this new type of tourism and, especially, community 
participation in decision-making, Prainha do Canto Verde was chosen as 
the object of this study because it has been inserted in this reality since the 
1990s, when part of the community opted for permitting tourism be part 
of their lives. Therefore, the general objective of the study was to analyze 
the sociocultural aspects of this locality. In a more specific section, it was 
aimed to make a survey of the social and cultural characteristics of the 
community and to understand how the community perceives the exis-
ting cultural manifestations as a tourist attraction for visitors. The moti-
vation of the research was associated with the academic formation of one 
of the authors and her theme of the doctorate in progress, which deals 
with the perception of the residents about community tourism, besides 
personal interests about the culture and the identity of the community 
in question. Based on a preliminary research in the locality, a question 
emerged: can Prainha do Canto Verde’s cultural manifestations and way 
of life be attractive to the visitor in the residents’ view? In order to answer 
the questioning and to reach the proposed objectives, a bibliographical 
and field research was carried out, between the months of March and 
April of 2017. In the bibliographical research, scientific articles, master’s 
dissertations, doctoral theses and minutes of meetings of the Association 
of Residents of Prainha do Canto Verde were used. In the field research, 
a questionnaire composed of 12 questions was applied, being 9 objective 
and 3 subjective inquiries responded by 50 residents, randomly selected. 
The research was also characterized as an exploratory case study using 
the inductive method and with qualitative-quantitative analysis. The re-
sults showed the community perceives the cultural manifestations as ap-
propriate attractions for tourists. However, it was also admitted that there 
was a lack of support and encouragement from the government in publi-
cizing and promoting events to increase the local community tourism.

Key words: Community Tourism; Cultural manifestations; RESEX Mari-
nha Prainha do Canto Verde.

INTRODUÇÃO
O crescimento da atividade turística e o rápido avanço da globalização 
vêm despertando nas pessoas o desejo de conhecer novas culturas, novos 
destinos. Observa-se que o lazer se torna fundamental nos dias atuais, 
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reforçado por Krippendorf (2001, p. 14-15) quando afirma que as pessoas 
“sentem necessidade urgente de se desfazer temporariamente da rotina 
massificante do dia-a-dia do trabalho, da moradia e o lazer, a fim de estar 
em condições de retomá-las ao regressarem”. Além disso, a maioria das 
pessoas busca experiências inusitadas e diferentes do habitual.

A dinamização do processo de modernização associa o turismo 
com o crescimento econômico dos países do Ocidente, pois seus efeitos 
multiplicadores se manifestam sobre a economia local e regional, visto 
os impactos positivos na entrada de divisas, geração de emprego e novas 
oportunidades de negócios para moradores. Ocorre também, algumas 
vezes, efeitos negativos, como a centralização urbana, especulação imo-
biliária, prostituição, tráfico de drogas, concentração de investimentos 
e aumento das importações para satisfazer as necessidades dos turistas 
(PORTUGUEZ; SEABRA; QUEIROZ, 2012).

Já na visão de Panosso & Trigo (2009), o turismo configura-se como 
“agente ativo da globalização e é impactado diretamente por ela, benefi-
ciando-se das novas tecnologias, telecomunicações, finanças, transportes, 
rede hoteleira e entretenimento” (PANOSSO; TRIGO, 2009, p.43). 

Embora essas tecnologias contribuam para o aperfeiçoamento e 
incremento da atividade a ponto de cativar e fidelizar clientes, no enten-
dimento de Zaoual (2009), as tendências mundiais apontam para a busca 
de um turismo diferenciado, não mais de massa como praticado desde a 
década de 1990, mas um turismo de experiências, voltado para a intera-
ção entre visitante e morador.

Para Santana (2009, p.26), o turismo “inscreve-se dentro das neces-
sidades de expansão econômica, social, cultural e psicológica das socie-
dades, que contam [...] com excedentes de tempo e capital”. O autor tam-
bém defende que o turismo se origina pela curiosidade, pelo esnobismo, 
pela enfermidade e pela busca de climas diferentes “[...], mas consegue 
estabelecer-se quando alguns empreendedores começam a cobrar um 
serviço que não apenas facilita o deslocamento, mas também o ameniza 
com atividades específicas” (SANTANA, 2009, p. 27). 

Ainda nesta perspectiva, Modeste (2000), Tisdel (2001), Sathien-
drakumar (2001) e Plaza (2006) avaliam os impactos positivos do Turis-
mo em determinadas regiões como incremento para a economia local, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, vis-
lumbradas nos vários tipos de turismo. Dentre os tipos estão o turismo 
sustentável, o ecoturismo, o turismo verde e, na atualidade, o turismo 
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comunitário, que tem como premissa o desenvolvimento humano, pau-
tando-se no empoderamento da população e na preservação ambiental.

Por sua vez, Bartholo (2009, p.51) entende que “o Turismo não é 
afirmado como elemento identitário no movimento de resistência das co-
munidades, e sim um meio para dar visibilidade aos conflitos dos modos 
de vida tradicionais com a chegada da modernidade”. Isso porque o turis-
mo se ampara em algumas premissas fundamentais como qualificação e 
posse, onde a participação da comunidade se dá no planejamento e ges-
tão do turismo, assim a comunidade pode expor seus desejos e anseios; 
conservação dos recursos, ou seja, o turismo deve impactar positivamen-
te na conservação dos recursos naturais e/ou culturais.

No cenário atual, a globalização é responsável por mudanças acele-
radas no comportamento dos turistas, os quais anseiam por novas formas 
de intercâmbio entre culturas. Dessa forma, esta atividade desencadeia 
desafios às comunidades receptoras, como o de resgate da memória e 
manutenção das manifestações culturais e saberes, visando a difusão da 
cultura local e preservação da mesma, já que Zaoual (2009) descreve o 
mundo como sendo atormentado pela perda de identidade e ausência da 
sensação de pertencimento.

Diante desse novo contexto Furió (1996); Faria (2005), Cañada, 
Gascon e Sánchez Argüello (2007) e Bartholo (2009) sugerem uma efe-
tiva integração do turismo com as comunidades: o turismo comunitário 
ou de pequena escala; caracterizado por um maior cuidado e respeito ao 
meio ambiente, incluindo propostas de desenvolvimento turístico com 
uma diretriz de sustentabilidade a partir da economia ecológica.

Motivados por esse cenário, surgem os arranjos produtivos locais, 
que na visão da RedeSist (2003, p. 18) se definem como sendo “o local ou 
a complexa rede de relações sociais em uma área geográfica limitada que 
intensifica a capacidade inovativa local através de um processo de apren-
dizado sinergético e coletivo”. 

É válido considerar não apenas as relações econômicas, mas tam-
bém as sociais, as culturais e as psicológicas, que vêm recebendo uma 
atenção especial de governos e da iniciativa privada por se configurar 
como uma alternativa singular direcionada ao fomento da competitivi-
dade e ao desenvolvimento econômico do país, em especial de algumas 
pequenas localidades. O que antes era considerado sem valor, hoje é visto 
como oportunidade de atrair turistas, que buscam a simplicidade, o con-
tato humano e as novas experiências.
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Compreendendo a importância dessa nova atividade e, principal-
mente, a participação da comunidade nas tomadas de decisão, definiu-se 
como objeto de pesquisa a comunidade inserida na Reserva Extrativista 
– Resex da Prainha do Canto Verde (Figura 1), localizada à 126 km à leste 
de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A Resex situa-se, especificamen-
te, no distrito de Paripueira, município de Beberibe, e tem população con-
tabilizada em aproximadamente 1.100 moradores, distribuídos em cerca 
de 300 famílias (ICMBIO, 2011). 

A localidade foi escolhida como objeto de estudo por estar inserida 
nessa realidade do turismo comunitário desde 1988, quando parte da co-
munidade optou por desenvolver tal atividade econômica. Cabe entender 
quais características da comunidade a fizeram optar por essa modalidade 
de turismo e os condicionantes socioeconômicos de tal decisão. Isso per-
mite adentrar nas especificidades das manifestações culturais da Prainha 
do Canto Verde enquanto expressão da vida coletiva dessa comunidade, 
no qual interagem as atividades de subsistência e obtenção de renda e as 
atividades imagéticas tradicionais, sustentáculo da vida simbólica e afeti-
va dessa localidade.

	

Figura 1 – Mapa de localização da Prainha do Canto Verde, Beberibe-CE.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Apresenta-se a seguir o mapa da localização da Prainha do Canto 
Verde e discutem-se brevemente alguns estudos a respeito de aspectos 
dessa comunidade, no intuito de situar este artigo no horizonte de pes-
quisas cuja temática a envolvem.

Na comunidade da Prainha do Canto Verde, a COOPECANTUR 
– Cooperativa de Turismo e Artesanato da Prainha do Canto Verde se 
configura como um importante propulsor das atividades de pesca e arte-
sanato. Congrega assim atividades diversas, mas que interagem entre si, 
perfazendo o dizer de Santos (1983, p. 92), quando afirma que “[...] cada 
cultura é o resultado de uma história particular, e isso inclui também suas 
relações com outras culturas, as quais podem ter características bem di-
ferentes”. 

Barbalho (1998, p. 186), por seu turno, afirma que “o resgate da arte 
do povo tem tanto aspectos culturais quanto econômicos [...]”, o que se 
expressa na Prainha do Canto Verde na forma de uma heterogeneidade 
marcada pela relação entre o turismo comunitário e as atividades econô-
micas tradicionais da região.

Nesse sentido, importante contribuição de Carvalho et al. (2010) 
analisa os Índices de Qualidade de Vida (IQV) e o Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) com foco no impacto da Associação dos Pes-
cadores da Prainha do Canto Verde para o desenvolvimento econômico 
da comunidade. Vislumbram em seu estudo a atividade pesqueira como 
marca da vida econômica da comunidade, tendo importantes implica-
ções nas manifestações culturais da localidade. 

Os resultados quantitativos expressos nessa pesquisa permitem 
destacar que a baixa renda e a escolarização precária de boa parte da po-
pulação da localidade são dimensões que influenciam as formas asso-
ciativas ali existentes. Retrata-se a atividade pesqueira como tendo baixa 
produtividade, implicando na necessidade de fomento à atividade do tu-
rismo comunitário não apenas complementando a renda. Carvalho et al. 
(2010, p. 22) destacam, nesse sentido, que: 

Embora a comunidade esteja organizada no combate a problemas e es-
teja desenvolvendo ações (com o apoio das ONGs Terramar e Amigos da 
Prainha do Canto Verde, que visam à melhoria da educação com projetos 
como o Telecentro, Muda Mundo, a estruturação da Escola Bom Jesus dos 
Navegantes e o Estaleiro Escola), ainda não foi possível atingir a todos os 
moradores, especialmente os mais velhos, principais entrevistados neste 
trabalho.
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Garcia, Marques e Marques (2014) em pesquisa com foco na inte-
ração entre economia local e a identidade dos moradores, destaca a im-
portância da disseminação da sustentabilidade enquanto valor inerente 
às práticas comunitárias. A avaliação que faz da atividade turística da 
Prainha do Canto Verde retrata um turismo comunitário ainda rudimen-
tar, mas encarado pela comunidade como atividade importante frente aos 
grandes empreendimentos que buscam se apropriar de seu território e, 
portanto, de suas vidas. Nas palavras dos pesquisadores Garcia, Marques 
e Marques (2014, p. 8-9):

 [...]a principal preocupação dos moradores da Prainha do Canto Verde, é com 
o risco de mudanças econômicas e socioculturais que ocasionem a perda de sua iden-
tidade. [...] O turismo que é praticado de forma rudimentar, limitado as poucas pousa-
das existentes, que pertencem em sua maioria a forasteiros. É relevante a preocupação 
desta comunidade com a possibilidade do aumento dos equipamentos turísticos que 
provoquem alterações socioculturais, econômicas e ambientais no lugar. 

 No entanto, a vida econômica dos moradores da Prainha do 
Canto Verde, expressa nas atividades estudadas por estes pesquisado-
res, ainda não contempla as interações entre processos de sociabilidade 
(oportunizados pelas atividades culturais) e a dinâmica da imersão dessa 
comunidade na região em que se localiza.

 Nesse sentido, a abordagem de Silva (2014) sobre os ganhos so-
ciais da sustentabilidade para essa localidade apresenta um olhar sobre a 
interação entre os aspectos socioeconômicos e socioculturais. Dentre os 
objetivos da pesquisadora, em sua dissertação de mestrado, percebe-se a 
valorização da cultura local a partir das atividades econômicas pautadas 
na sustentabilidade. 

As atividades como o artesanato, os pratos típicos, eventos e festi-
vidades tradicionais da comunidade se configuram e são vivenciadas na 
interlocução entre a socialização, as atividades econômicas e as manifes-
tações culturais. A presença do turista, conforme salienta Silva (2014), 
transforma e influencia em diversos graus a relação da comunidade com 
os bens patrimoniais e os eventos e festividades tradicionais, perpassando 
outras dimensões com o conhecimento da população sobre sua cultura 
e as mudanças de hábito oportunizadas pelo contato com o turista. Esse 
contato compõe a forma como os moradores percebem os empreendi-
mentos turísticos externos que buscam a Prainha do Canto Verde e o 
turismo de base comunitária protagonizada pelos moradores desse lugar.
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Conforme interlocutores da comunidade, o artesanato e o consumo 
de comidas típicas representam atividades valorizadas e ofertadas como 
diferencial da Prainha do Canto Verde como destino turístico de base 
comunitária. Salientam que, diferente dos empreendimentos de grande 
porte, a renda dessas atividades fica na comunidade (SILVA, 2014).

Segundo a pesquisadora, as jangadas, alocadas na comunidade 
como símbolo de sua identidade local, encontram-se desgastadas, mas re-
presentam a sobrevivência de uma história perpassada por dificuldades. 
O estudo não é conclusivo, porém, enfatiza o interesse da comunidade em 
apresentar essa identidade ao turista como um produto. Mas permite in-
terrogações sobre a necessidade de abordar como tal simbologia expressa 
as memórias dos sujeitos e não apenas interesses econômicos. 

Em seus resultados, SILVA (2014, p. 129) destaca que: 
Quanto ao indicador participação-cultural, para os  entrevistados,  os  turis-
tas    que visitam a PCV procuram aprender sobre a cultura e a história da 
localidade. Por sua vez, a comunidade aprecia essa interação e o convívio 
com os turistas. Porém, é válido destacar que esse interesse por parte dos 
visitantes nem sempre acontece, no mais, o trabalho desenvolvido pela 
Rede Tucum pode influenciar positivamente o turista a buscar interação 
com a comunidade.

O estudo de Silva (2014) conclui pela relação harmoniosa da comu-
nidade com os turistas, ressaltando interações positivas e mediadas por 
uma organização comunitária atuante. Do ponto de vista da interação entre 
o turismo como atividade econômica e sua influência nas manifestações 
culturais, cabe ainda fazer uma analise qualitativa desta interação. 

Percebe-se que, no âmbito das pesquisas sobre a Prainha do Can-
to Verde como espaço de turismo comunitário, é válido considerar não 
apenas as relações econômicas, mas também os aspectos sociais, cultu-
rais e psicológicos, que vêm recebendo uma atenção especial de gover-
nos e da iniciativa privada.

A Prainha do Canto Verde é uma Unidade de Conservação (UC) de 
Uso Sustentável, que tem por objetivo proteger os meios de vida e a cultura 
da população, além de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 
unidade, classificada como Reserva Extrativista Marinha, criada pelo De-
creto Federal de 5 de junho de 2009 (BRASIL, 2009). Conforme o Ministé-
rio do Meio Ambiente (2000), Reserva Extrativista é uma categoria de uni-
dade de conservação de uso sustentável, estabelecida pela Lei 9.985/2000 
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(Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC), onde as 
comunidades podem usufruir do extrativismo e agricultura de subsistên-
cia, além da criação de animais. O objetivo principal é proteger e garantir o 
uso sustentável dos recursos naturais da unidade (BRASIL, 2000).

Nesse cenário, entende-se que o potencial do turismo comunitá-
rio enquanto mitigador de situações de vulnerabilidade social, miséria 
ou mesmo de enfraquecimento da cultura local é importante. Devido a 
isto, o supracitado objeto de estudo se configura como uma referência de 
organização e de governança responsável, já que passou de uma aglome-
ração de famílias e posteriormente pela miscigenação de nativos e visi-
tantes (TUPINAMBÁ, 1999), hoje representando uma opção de turismo 
comunitário no estado, sendo referência para o país.

A economia baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Sua 
área total é de 29.804,99 hectares e o bioma é o marinho costeiro (ICM-
BIO, 2011). A faixa litorânea onde se localiza a Resex possui elevado valor 
econômico, pois envolve a região turística denominada de Costa do Sol 
Nascente, composta pelas praias do Porto das Dunas (Aquiraz), Praia das 
Fontes, Morro Branco (Beberibe) e Canoa Quebrada (Aracati), conhecidas 
por seu grande potencial turístico. Essa área, desde a década de 1990, sofre 
com a especulação imobiliária proveniente das atividades turísticas des-
controladas, características do turismo massivo (COSTA, 2007) e vetores 
de pressão para a instalação de segundas-residências ou veranistas.

A Prainha do Canto Verde é historicamente reconhecida por sua 
organização social, além de diversos movimentos sociais, que têm por 
intuito discutir e se contrapor aos problemas socioambientais atuais rela-
tados pelos próprios moradores. Dentre os problemas estão a pesca pre-
datória, o pouco acesso aos serviços de saúde, a educação deficiente, difi-
culdades de acesso ao trabalho formal, o turismo mal planejado, o avanço 
do tráfico o drogas ilícitas e do consumo de álcool, em especial entre os 
jovens, a pressão e especulação imobiliária, dentro dos limites da Resex.

As discussões entre os moradores da comunidade a respeito do 
modelo de desenvolvimento do turismo ocorreram entre os anos de 1993 
e 1994 e resultaram na construção de um documento denominado Pro-
jeto Turístico Socialmente Responsável da Prainha do Canto Verde. O 
trabalho foi iniciado a partir de pesquisa realizada na própria comuni-
dade, visando conhecer o interesse dos nativos quanto ao turismo e sua 
inserção na localidade. Após conhecer a percepção dos moradores, foram 
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levantadas informações sobre comunidades onde o turismo já havia se 
estabelecido, sendo realizadas visitas a Canoa Quebrada, Parajuru e Praia 
das Fontes, considerados importantes núcleos receptores de turismo de 
sol e praia do Ceará (FABRINO, 2013).

Diante disso, o objetivo do trabalho foi o de analisar os aspectos socio-
culturais da Prainha do Canto Verde, Beberibe, Ceará. Em um recorte mais 
específico, objetivou-se fazer um levantamento das características sociais e 
culturais da comunidade e compreender como a comunidade percebe as 
manifestações culturais existentes enquanto atrativo turístico para visitantes.

A motivação da pesquisa esteve associada à formação acadêmica 
da primeira autora e a temática do doutorado em andamento, que versa 
sobre a percepção dos moradores acerca do turismo comunitário, além 
de interesses pessoais sobre a cultura e a identidade da comunidade em 
questão. A partir de pesquisas preliminares na localidade, surgiu um 
questionamento que margeou o estudo: as manifestações culturais e o 
modo de viver da Prainha do Canto Verde podem ser atraentes para o 
visitante na visão dos moradores?

METODOLOGIA 
Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa foi caracterizada como explo-
ratória por buscar uma maior familiarização com o problema estudado. 
Pesquisas dessa natureza são normalmente desenvolvidas por pesquisa-
dores sociais preocupados com atuações práticas, neste caso a inquieta-
ção sobre a estabilidade e permanência do turismo comunitário local.

Auxiliando a pesquisa foi aplicado o método indutivo, elaborando-se 
uma análise de resultados provenientes de observações de um caso da rea-
lidade concreta. Assim, o processo indutivo caminha de fatos singulares em 
direção a uma conclusão ampla, ou seja, os posicionamentos dos pesquisados 
levam a elaboração generalizada sobre os pontos de vista da comunidade.

Segundo os procedimentos técnicos, foi realizado um levantamen-
to bibliográfico e uma pesquisa de campo. O aporte bibliográfico surgiu 
a partir de material já elaborado, constituído principalmente por livros e 
artigos científicos relacionados aos aspectos socioculturais da localidade 
e ao turismo comunitário. Esse material serviu para embasar a teoria do 
presente artigo. Enquanto que os dados da pesquisa de campo foram uti-
lizados para compor principalmente os resultados e as análises.

Por se tratar da investigação de um único evento, essa pesquisa 
caracterizou-se como um estudo de caso. Considerou-se o estudo de 
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caso apropriado aqui porque permitiu apreender e retratar a visão da 
comunidade, através dos respondentes, para conhecimento de um fato 
ou mais fatos peculiares. 

Para levantamento de dados foi utilizado como instrumento um 
formulário com 16 questionamentos. As perguntas estavam divididas en-
tre 13 objetivas e 3 subjetivas. A coleta foi realizada no mês de abril de 
2017 por 23 estudantes do curso de Bacharelado em Turismo do Instituto 
Federal do Ceará – campus Fortaleza. 

O universo da pesquisa era composto pelos moradores da locali-
dade com maioridade civil. Todavia, a amostra ficou limitada a 50 res-
pondentes, de ambos os gêneros e pertencentes a famílias distintas, em-
bora não represente um número relevante em termos estatísticos, mas 
que pode ser utilizado para análise de dados. Todos respondentes foram 
escolhidos aleatoriamente e entrevistados em suas próprias residências, 
distribuindo-se por três bairros. Vale ressaltar que todos os participantes 
foram avisados sobre a pesquisa antecipadamente.

A investigação se utilizou de uma abordagem de caráter quali-
-quantitativo. Resultados advindos da análise quantitativa aparecem nos 
gráficos elaborados. O critério qualitativo das análises aparece da discus-
são gerada pelos resultados dos gráficos e também pelos posicionamen-
tos das pessoas nas questões subjetivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A compreensão da dinâmica na rotina do morador da Prainha do Canto 
Verde só possui completo significado quando levado em consideração os 
aspectos sociais e históricos que caracterizam a comunidade. As primei-
ras impressões a partir da fala dos moradores remontam a um passado 
em que se valorizavam as tradições culturais como festejos, culinária e o 
trabalho do pescador e das rendeiras.

No que se refere ao cotidiano, o tempo passava lentamente à me-
dida em que formavam-se histórias e novas formas de contar o dia a 
dia de um povo que se desenvolvia e se organizava. Na perspectiva dos 
moradores, a comunidade adquire um significado especial por ser o lo-
cal onde são tecidas diferentes relações sociais e culturais, o lugar do 
convívio, do comércio, das festividades e em uma perspectiva mais con-
temporânea, o turismo. É palco de transformações espaciais, disputas 
pela terra e, principalmente a preservação das tradições e qualidade de 
vida dos moradores.
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Na intenção de conhecer melhor o perfil no entrevistado, o primei-
ro questionamento versou sobre o local de nascença dos entrevistados, 
dos quais, de um total de 50 respondentes, 43 nasceram no município de 
Beberibe-CE (sendo 12 na própria Prainha do Canto Verde) e os 7 res-
tantes, nasceram em municípios próximos. Quanto ao sexo, foram entre-
vistadas 37 pessoas do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Em relação 
ao estado civil dos participantes da pesquisa, 29 são casados ou vivem em 
união estável e 21 são solteiros. No que se refere ao local de residência 
dos entrevistados, todos residem na Prainha do Canto Verde. Quanto a 
escolaridade, 30 ensino médio incompleto, 17 possuem nível médio e 3 
nível superior.

De uma forma mais específica, perguntou-se sobre o uso do 
tempo livre e de que forma o entrevistado o ocupava, obtendo-se res-
postas que apontam ações comuns a todos os moradores, as quais não 
estão dentro de uma perspectiva exatamente de manifestações cul-
turais. Dos 50 entrevistados, 3 citaram que frequentam bibliotecas, 
3 citaram que frequentam cinema na capital, 5 frequentam museus 
ou exposições de arte, 3 responderam que frequentam espetáculos de 
dança ou música, 50 responderam que participaram de festas popu-
lares ou típicas e 47 responderam que frequentam a praia da própria 
localidade, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1- Uso do tempo livre dos Moradores da Prainha do Canto Verde.
Fonte: Dados da pesquisa (2017)
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A quase totalidade de respondentes direcionaram suas preferên-
cias para dois exemplos de lazer mais acessíveis, a saber: participação em 
festas populares e típicas e visitas à própria praia local. Isso é facilmente 
entendido pela localização e pelas limitações da comunidade, como tam-
bém pela baixa escolaridade.

O segundo questionamento foi em relação às manifestações cul-
turais percebidas pelo próprio morador (grupos, bandas, festas, brinca-
deiras) e 100% dos que responderam, marcaram a opção sim, o que nos 
fez perceber que todos os entrevistados tinham conhecimento sobre as 
manifestações culturais existentes na localidade. Já na terceira questão, 
perguntou-se sobre as manifestações que julgavam ser importantes para 
a comunidade, como ilustra a Gráfico 2.

Gráfico 2 – Eventos culturais importantes para os moradores da Prainha do Canto Verde.
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Nesse gráfico, em destaque visualizam-se os Papangus6  como ma-
nifestação, seguido do Carnaval e da Regata de Jangadas. Em relação a 
essas ações, pode-se pontuar que os Papangus ocorrem no período da 
Semana Santa, momento em que se percebe a fusão de moradores e visi-
tantes participando juntos das brincadeiras. 

6 Originalmente, Papangu é um brincante mascarado que sai às ruas na época do reisado (24 de de-
zembro a 6 de janeiro). Normalmente estão em grupo e com fantasias simples, sem brilho. Porém, na 
comunidade da Prainha do Canto Verde a folia dos Papangus ocorre no período da Semana Santa. 
(Nota dos autores).
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É importante ressaltar que a queimação do Judas também foi ci-
tada, porém, apenas por duas pessoas, também durante a Semana Santa, 
onde os moradores organizam a leitura do testamento e em seguida, 
a queimação. Em relação a regata de jangadas, é um evento realizado 
durante os festejos do padroeiro, período de participação da Igreja, mo-
radores e visitantes. Dos 50 entrevistados, 31 citaram o evento Povos 
do Mar, embora não seja um evento que aconteça na Prainha do Canto 
Verde, mas que conte sempre com a participação de jangadeiros, ren-
deiros e algumas vezes, com apresentação dos Papangus.

Na quarta questão, perguntou-se se o entrevistado conhecia, mes-
mo que só de ouvir falar, os atrativos culturais da Prainha do Canto 
Verde como danças, culinária local, música, artistas e festas. Como res-
posta, teve-se 100% de resposta sim, o que nos mostrou que as manifes-
tações existem e são difundidas na comunidade.

Na quinta pergunta, indagou-se se o turismo poderia influen-
ciar positivamente no resgate das tradições culturais da Prainha do 
Canto Verde, em relação a isso, 37 entrevistados responderam que sim 
e 13 responderam que não. Os que responderam de forma negativa 
acrescentaram afirmando que: “não, porque os visitantes nem sempre 
estão interessados na cultura local”, o que nos mostrou certa descren-
ça por parte do morador do que tange ao perfil do turista, ou seja, na 
visão do morador, este não vai a comunidade buscando a cultura lo-
cal. Outro entrevistado respondeu: “não, porque é comum em outros 
lugares, haver descaracterização da cultura para contemplar a cultura 
do visitante”. 

Nessa afirmativa pôde-se constatar um sentimento de desconten-
tamento por parte do morador, que não se sente à vontade com a situ-
ação de mudar, recriar ou até mesmo inventar uma nova cultura para 
“agradar” os turistas.

É válido ressaltar que algumas comunidades tendem a fazer isso, 
tendo em vista o grande fluxo de turistas de fora, e para recebê-los com 
hospitalidade, entendem que seja necessário apropriar-se de outras cul-
turas de forma a incrementar a própria, como mostra o estudo de Si-
queira, Urano e Pereira (2017). Outro entrevistado corroborou dizendo 
que “nem sempre o visitante quer conhecer o velho, na maioria das ve-
zes busca o novo”. Nessa fala percebeu-se mais uma vez certa descrença 
na própria cultura, no potencial desta e do quanto pode ser atrativa 
para aquele que visita a comunidade.
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Na sexta questão, buscou-se verificar a opinião do morador em 
relação ao turismo como ferramenta de divulgação e, consequentemen-
te, reprodução de manifestações esquecidas, quando se verificou que 39 
pessoas responderam que o resgate dessas manifestações podem aconte-
cer por meio das apresentações comunitárias, 1 respondeu que isso pode 
ocorrer quando a manifestação é o próprio atrativo, como no caso das 
regatas, por exemplo, e 10 responderam que o turismo pode ajudar na 
difusão quando houver interação entre comunidade e o expectador.

As respostas nos mostram que os moradores compreendem a 
importância das apresentações comunitárias existentes na Prainha do 
Canto Verde, que as manifestações podem significar um incremento na 
atividade turística desenvolvida na localidade e mais que isso, são uma 
importante ferramenta de preservação dessa cultura que sofre muitas al-
terações com o passar do tempo, uma vez que essas atividades podem ser 
reinventadas pelas novas gerações.

No sétimo questionamento, buscou-se saber se os moradores gos-
tam da cultura da comunidade. Em relação a isso, 43 afirmaram gostar e 
7 responderam que não, pois veem uma perda de identidade forte, capaz 
de transformar e modificar manifestações existentes. Também foi citada 
a falta de autenticidade dessas atividades, que em alguns casos devido à 
proximidade com a cultura do visitante, sofrem mutações irreparáveis. 

Duas pessoas citaram as brincadeiras, no que se refere às mudanças 
ocorridas na forma de brincar, na participação dos brincantes e a mais 
instigante foi a fala de um morador que disse: “já inventaram muita coisa 
para servir de atrativo para o turista”, o que nos fez refletir o quão esta 
pessoa está desacreditada do potencial da cultura como forma de atrair o 
visitante e de divulgar essas manifestações.

Na oitava pergunta, buscou-se conhecer a participação do governo 
nas esferas municipal, estadual e federal em relação à preservação do patri-
mônio cultural da Prainha do Canto Verde, porém, as respostas mostraram 
uma realidade não satisfatória. Dos 50 entrevistados, 48 responderam que 
os governantes fecham os olhos para a comunidade e somente 2 afirmaram 
que o governo, nas esferas municipal e federal, se preocupa com a preser-
vação desse patrimônio, que além do material, também tem o imaterial por 
meio das cantigas de roda, culinária, saberes e fazeres do povo.

Na nona pergunta, colocou-se a afirmação: “O turista anseia uma 
proximidade com o morador. Deseja viver novas experiências diferencia-
das de sua rotina normal”. Após ler a afirmação, foi perguntado ao mora-
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dor se ele acreditava nessa afirmação e caso contrário, explicasse o porquê 
de sua resposta. Do total de entrevistados, 34 responderam que sim e 16 
responderam que não, complementando a afirmação com colocações que 
denigrem a imagem da localidade como: “aqui não tem nada para fazer”, 
“não, pois o turista quer coisa boa, restaurantes, hotéis e infraestrutura 
turística”, “não, porque mesmo que o visitante queira uma proximidade, 
hoje em dia, ele também quer conforto e nem nós daqui nem sempre 
temos conforto”.

Essas colocações nos mostraram que acima da necessidade de pre-
servação, existe a necessidade de dar credibilidade ao modo de vida do 
morador, pois se trata de uma área de preservação que vê no turismo 
comunitário uma oportunidade de renda complementar, de novas opor-
tunidades para as famílias de pescadores e agricultores.

Por último, perguntou-se sobre as manifestações existentes, se elas 
eram suficientes para atrair turistas para a comunidade, mais especifica-
mente a brincadeira dos Papangus, as festividades de São Pedro e a re-
gata de jangadas. Todos os participantes responderam que não, que não 
são suficientes para atrair e complementaram dizendo que embora sejam 
ações bastante prestigiadas pela comunidade e visitantes, ainda não são 
suficientes para atrair, pois acontecem em períodos fixos do ano, ou seja, 
se o turista não for naquele determinado momento não presenciará.

Após analisados os dados coletados, percebeu-se que dentre as be-
lezas naturais da Prainha do Canto Verde, para atrair o visitante, a co-
munidade investiu no resgate às suas tradições e cultura, criando um 
ambiente favorável ao aparecimento de novas manifestações artísticas 
e incremento de outras mais antigas. Observou-se o resgate de antigas 
expressões artísticas, além da incorporação de manifestações ligadas as 
comunidades vizinhas e ao munícipio de Beberibe. 

A brincadeira dos Papangus vem ganhando maior visibilidade, 
sendo apresentada em eventos de âmbito regional como “Povos do Mar”, 
iniciativa do Serviço Social do Comércio (SESC-CE) em parceria com o 
Jornal O Povo. Investiu-se também na criação de eventos que valorizem a 
culinária regional, consequentemente atraindo mais visitantes e gerando 
renda complementar para a comunidade. Além disso, os moradores ini-
ciaram a produção de artesanatos utilizando como mão de obra a palha 
do coqueiro e da carnaúba, visando diminuir o lixo natural.  

Os resultados de campo possibilitaram evidenciar que o turis-
mo que vem sendo realizado na comunidade, longe dos padrões co-
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nhecidos no Ceará, como sol, praia, compras e vida noturna agitada, é 
simples, pacato, sem badalações e grandes investimentos. Está voltado 
basicamente para a troca de experiências entre nativos e visitantes, vis-
lumbrado por aqueles que buscam a convivência com o ambiente natu-
ral e pouco transformado.

Desta feita, o turismo desenvolvido se relaciona com as vivências 
e experiências, não dispondo de grande infraestrutura de hospedagem 
e alimentação, oferecendo basicamente acomodação em pequenas pou-
sadas e casas de moradores com características de turismo comunitário 
organizado pelos empreendedores locais. Além disso, possui poucos res-
taurantes e o comércio é restrito aos gêneros de primeira necessidade. A 
mão de obra local vem se capacitando a partir de parcerias entre a pre-
feitura municipal de Beberibe e outras entidades, a fim de atender bem 
o visitante, sem valorizar o que a comunidade se predispõe a oferecer: 
vivência na comunidade.

 Os turistas que buscam conhecer a Prainha do Canto Verde 
são pessoas que desejam experimentar o modo de vida do morador, 
conhecer a rotina diária do pescador artesanal, passear pelas trilhas 
sobre as dunas, além de conhecer a realidade dos residentes. O lugar 
também recebe visitantes que desejam realizar pesquisas científicas e 
estudos diversos que usufruem dos serviços oferecidos ao visitante e 
contribuem de certa forma com o planejamento e gestão na localida-
de, pois possuem visão diferenciada do que ocorre em outros destinos 
turísticos.

Um dos fatores que limitam a expansão da atividade reside no 
fato de que o tipo de turismo praticado ser de nicho e não atingir um 
grande quantitativo de pessoas, o que está de acordo com os objetivos 
pretendidos para uma reserva extrativista que é a manutenção dos mo-
dos de vida tradicionais. A limitada capacitação profissional não chega 
a ser um problema para o turismo desenvolvido na comunidade, visto 
que essa atividade, gerida pelos envolvidos com o turismo, requer a ex-
periência do turista com o morador. Não se busca qualidade e exce-
lência no atendimento ao turista, mas a convivência do nativo com o 
visitante prioritariamente.

No que se referem aos atrativos turísticos (naturais), estes são apre-
sentados com poucas modificações antrópicas, sendo ainda conservados 
e com boa aceitação por parte dos turistas. Trata-se de trilhas, córregos de 
água doce, dunas, paisagens naturais, além do próprio mar, que serve de 
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cenário para a luta diária do pescador artesanal, motivos que justificam 
Coriolano (2006), Gascon e Cañada (2007) e Bartholo (2009) sugerirem 
uma efetiva integração do turismo com as comunidades.

Em relação aos aspectos socioculturais, estes se mantêm em con-
formidade com o nível de desenvolvimento da comunidade, uma vez 
que esta busca fortalecer suas raízes através da divulgação de seu pa-
trimônio cultural, do modo de viver e da rotina diária dos moradores.

É importante ressaltar que o turismo comunitário na Prainha do 
Canto Verde está associado à vida simples da comunidade, com uma 
reduzida circulação monetária e um baixo poder de compra (COELHO, 
2017). Constatou-se que a infraestrutura urbana e de apoio ao turismo 
existente é diminuta em relação ao tamanho e as necessidades da de-
manda real, sobretudo, quando se considera a demanda potencial.  

A localidade carece de ações ou programas mais efetivos de ge-
rência administrativa e institucional, que poderia ser desenvolvido 
pela Secretaria de Turismo e Cultura de Beberibe, porém, que carece 
de recursos financeiros, humanos e materiais para a promoção, para a 
implantação e a gestão de uma política de turismo na escala do que a 
localidade precisa para melhor atender aos turistas e a própria comuni-
dade (COELHO, 2017).

A participação comunitária, que poderia ser outro fato a se consi-
derar no desenvolvimento do turismo comunitário na Prainha do Canto 
Verde, é reconhecida como importante pela maior parte dos moradores 
que se acha parte integrante da comunidade. Porém, embora exista um 
Grupo de Trabalho envolvendo moradores para assuntos relacionados 
ao turismo e ao lazer, o processo é centralizado institucionalmente e em 
contrapartida poucos moradores sabe distinguir a real dimensão e o con-
trovertido resultado de benefícios e malefícios que a atividade provoca 
em sua comunidade, desta forma, não visualizando as manifestações cul-
turais como importantes atrativos turísticos, de modo a contribuir com o 
processo de valorização e preservação da cultura (COSTA, 2017).

Pode-se dizer que a atividade turística na comunidade se apre-
senta de forma espontânea e organizada, ou seja, se desenvolve com 
um restrito planejamento de suas atividades por parte da própria co-
munidade. Os setores públicos ligados ao turismo (município e estado) 
têm uma participação, na maioria das vezes, limitada à realização de 
eventos, atuando com precariedade na implantação ou construção da 
infraestrutura turística e apoio aos eventos culturais.

Turismo comunitário na Prainha do Canto Verde, Beberibe - CE: 
aspectos socioculturais como atrativo turístico na visão dos moradores

Susana Dantas Coelho, Adryana Gorayeb, Jader Oliveira Santos, Júlio César Ferreira Lima e Ricardo da Silva Pedrosa



508
Eixo 3

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O turismo é uma das três maiores atividades geradoras de riqueza, in-
fluenciando na economia mundial de modo sensível e, além disso, mos-
tra crescimento acelerado, o que faz com que a consideremos como uma 
atividade em expansão. No entanto não se encerra como um fenômeno 
econômico. Ele é, antes de tudo, um fenômeno social, como pôde ser visto 
na conceituação do mesmo e sua essência precisa ser conservada e incor-
porada pela comunidade que se pré-dispõem a trabalhar com isso.

Entre muitas atividades surgidas ou revitalizadas na Prainha do 
Canto Verde, o turismo é uma que tem apresentado significativa impor-
tância, sobretudo em algumas comunidades que vem se organizando e 
controlando a entrada da atividade. Na Prainha do Canto Verde isso não 
ocorre de maneira diferenciada, visto que a comunidade pode se apro-
priar dessa atividade para divulgar sua cultura, seus saberes e fazeres, pre-
servando assim, tradições e resgatando a memória do povo.  

Em relação ao objetivo geral da pesquisa, conseguiu-se fazer um 
levantamento das principais manifestações culturais e características so-
ciais dos moradores, bem como, uma análise dos aspectos socioculturais 
que podem ser usufruídos pelo turista na visão dos moradores. Sendo as-
sim, a pesquisa teve um desfecho satisfatório, visto que os objetivos foram 
atendidos e a pergunta de partida respondida.

Verificou-se, neste estudo, que a Prainha do Canto Verde represen-
ta um importante local de produção econômica, visto que a comunidade 
é responsável por manter viva a memória da comunidade por meio das 
manifestações culturais existentes e que são repassadas aos turistas por 
meio de apresentações comunitárias envolvendo e integrando visitante e 
morador. No entanto, falta apoio da prefeitura em relação a esses eventos, 
tornando-os pouco visíveis e não tanto difundidos, o que decorre, em 
parte, da falta de apoio e da negligência com a cultura popular cearense, 
em especial da comunidade, na figura das brincadeiras, músicas, culinária 
e eventos culturais.

Viu-se, ainda, que a transformação produtiva no que tange a cultu-
ra e o turismo comunitário, cria novas oportunidades de atrair o turista, 
não mais apenas por conhecer o modo de vida do nativo, mas principal-
mente, de fazer um intercâmbio de cultura e experiências diferenciadas. 
A abertura de novos postos de trabalho está associada às novas formas de 
fazer turismo, nesse caso, o comunitário, que se integra e reage à medida 
que surgem novas demandas de cunho cultural. O ser humano, em de-
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terminado momento da vida, sente a necessidade de expor suas aptidões 
e capacidades e isso é percebido notoriamente nas apresentações a céu 
aberto ou nos eventos organizados pelos próprios moradores.

Quanto aos aspectos socioculturais, a Prainha do Canto Verde 
apresenta-se como uma área de baixa densidade demográfica, de peque-
no porte, guardando, assim, forte relação com o espaço rural. O desta-
que neste cenário periurbano é servir como um polarizador espacial do 
turismo comunitário, potencializando tudo que está inserido na cultura 
popular dessa comunidade.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, el turismo constituye una de las prácticas sociales 
y económicas en expansión más significativa a escala mundial, manifes-
tándose en el progresivo aumento de personas que se desplazan con fines 
turísticos, especialmente en la búsqueda de nuevos destinos, valorizando 
aquellos sitios que presentan características de “inexplorados” y “originales”.

Es una actividad socioeconómica que se concreta en un espacio fí-
sico y social e influye en todos los sectores de la vida cotidiana, en  las 
creencias, en las concepciones de la identidad y en el espacio territorial 
de las comunidades locales.

En Norpatagonia, se ponen de manifiesto disputas por la identidad 
y el territorio.

La relación territorio- identidad y memoria colectiva, solo puede 
ser problematizada si se la concibe como una construcción social en con-
textos y procesos socio históricos específicos, poniendo en evidencia su 
papel como instrumento de identificación de un grupo frente a otro.

El territorio no es un dato o mero espacio geográfico, sino el re-
sultado de diversos procesos que constituyen su huella y valor simbólico.

En este contexto, la gestión social del territorio de las comunidades 
mapuche de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, Argentina, 
se presenta como un desafío, a partir de las acciones e intervenciones de 



514
Eixo 3

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

los diversos sectores y organizaciones que disputan su territorio e identi-
dad social a partir de la actividad turística.

2. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo llevada a cabo se sustenta en los diversos tra-
bajos de investigación, dirigiendo o participando de proyectos en la regi-
ón que nos ocupa. También el análisis de variadas fuentes documentales, 
y un exhaustivo trabajo de campo, que desde finales de la década del ´90 
hasta la actualidad llevo realizando en diversas comunidades mapuche, 
por lo cual, parte de lo abordado en estas páginas, surge de las referidas 
experiencias. Cabe señalar que la investigación antropológica como la 
que aquí se incluye, vincula al complejo mundo social que se indaga, y 
reconstruye, a través de la interrelación entre el trabajo etnográfico y las 
diferentes elaboraciones teóricas.

Se trata de “…articular el mundo de los actores con el plano teóri-
co que sustenta la tarea explicativa, sin anular o extrapolar uno al otro” 
(GUBER, 1991, p.63), evitando los reduccionismos en uno u otro sentido, 
es decir los “teoricismos” o bien los “empirismos”. El proceso de inves-
tigación constituye así un todo integrado, de carácter “flexible, creativo 
y heterodoxo” ya que se somete a esa constaste y paralela interrelación: 
“(…) entre la observación y la elaboración, la obtención de información 
y el análisis de los datos”, (GUBER, 1991, p.80).

Este trabajo refiere a la gestión social del territorio, vínculo signifi-
cante del patrimonio de las poblaciones Mapuche en la región Norpata-
gónica de Argentina y en particular, en el contexto del sudoeste neuquino, 
a partir de la actividad turística.

3. PATRIMONIO Y TERRITORIO: LUGAR DE SIGNIFICACIONES
Diversos autores desde distintas disciplinas dan cuenta de las diferentes 
miradas hacia el concepto de patrimonio y territorio. Sus significados e 
intervenciones permiten indagar en sus dinámicas específicas e impli-
cancias, tanto en su conceptualización como en la multiplicación de 
propuestas e instrumentos jurídicos implementados desde organismos 
internacionales y locales.

El concepto de patrimonio fue tomado inicialmente del principio 
jurídico de extensa trayectoria histórica que remite a la idea de posesión 
de determinados bienes, adquiridos por herencia o por acopio a lo largo 
del tiempo.
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“En sus orígenes (s. XVIII) la noción estuvo ligada estrechamente 
a la idea de acervo en tanto cúmulo- de obras estimadas como valiosas 
y legítimas, y respaldadas por su prestigio histórico y simbólico” (ROT-
MAN, 2010, p. 22).

Se desprende de esta conceptualización del patrimonio un cierto 
grado de inmovilidad e invariabilidad.

Como menciona Rotman (2010, p. 24).
…no admite la intervención de conflictos de clases y sectores sociales en 
la consideración y valoración de los bienes culturales. Esta visión, por tan-
to, oculta la índole de los procesos de conformación y legitimación patri-
monial. La perspectiva descripta implicaba un cierre a toda posibilidad de 
discusión acerca de la legitimidad del patrimonio, presentado éste como 
indiscutible e incontrovertible y asentado fuertemente en su condición de 
herencia excepcional.

Los aportes desde la antropología brasileña y luego mexicana dieron 
lugar a una nueva conceptualización, la cual implicó la adopción de un 
enfoque del patrimonio que llevaba a un tratamiento diferente. Ya no se 
centraba en los objetos, sino en los procesos de producción, reproducción 
social y en los significados que le atribuyen. Así, el patrimonio pasaría de 
concebirse como el “acervo cultural” a una noción más compleja, de “cons-
trucción social”. Esta forma de entender al patrimonio condujo a abarcar 
expresiones más variadas y diversificadas de la cultura, permitiendo el 
reconocimiento de otros grupos sociales, incluyendo el patrimonio pro-
ducido por las clases populares (asentamientos campesinos, tecnologías y 
conocimientos tradicionales, expresiones populares, etc.). Y por último, se 
incorporan los criterios de temporalidad, que incluye al proceso de “actu-
alización” del patrimonio, “…para que éste abarque no sólo los bienes pro-
ducidos en el pasado, sino también aquellas expresiones de la cultura que 
tienen lugar en la actualidad”. (ROTMAN, 2010, p. 26).

Desde estas miradas, y comprendiendo que el patrimonio está ar-
raigado a un territorio, se lo concibe a éste como es el espacio físico-social 
donde transcurre la vida, pero impregnada por la historia y huellas del 
pasado.

El territorio, como señala Corboz, (1983, p.2) el territorio
 “…sobrecargado como está de numerosas huellas y lecturas pasadas, se 
parece más a un palimpsesto, ya que conserva huellas de otra escritura an-
terior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a 
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la que ahora existe… Cada territorio es único, de ahí la necesidad de inda-
gar en el viejo texto que los hombres han inscripto sobre el irremplazable 
material de los suelos…Ciertas regiones, tratadas muy brutalmente, y de 
una manera impropia, presentan antiguos agujeros, como un pergamino 
agujerados, en el lenguaje del territorio, estos agujeros reciben el nombre 
de “desiertos”.

 Estas últimas palabras se asocian inmediatamente a la historia 
de Norpatagonia, un territorio que fue ocupado a partir de la denomi-
nada eufemísticamente “campaña del desierto”, reemplazando sus signi-
ficados por una nueva condición simbólica, dominada por la situación 
hegemónica y de poder en los procesos de legitimación, siendo éstos re-
ferentes representativos y fuentes de autoridad. El concepto de “desierto” 
jugó un papel ideológico fundamental y funcional a la hora de legitimar 
el proceso de exterminio indígena.

Como afirma Bartolomé (2004, p.1)
 ”El mito de un inmenso territorio “desierto” y sólo transitado por unas cuan-
tas hordas de cazadores “bárbaros”, ha sido particularmente grato a la his-
toriografía argentina, en tanto fundamentaba el modelo europeizante bajo 
el cual se organizó el proceso de construcción nacional”

El territorio, por tanto, no es un dato o mero espacio geográfico, 
sino el resultado de diversos procesos que constituyen su huella y valor 
simbólico.

 La comprensión de los valores simbólicos del territorio a nivel 
local, ponen de manifiesto que la lucha por la identidad territorial no 
es un asunto del pasado. Los distintos grupos sociales se vinculan a su 
patrimonio gracias a procesos simbólicos y afectivos que permiten la 
construcción de lazos y sentimientos de pertenencia. La relación patri-
monio- identidad y memoria colectiva, sin embargo, sólo puede ser pro-
blematizada si lo concebimos como una construcción social en contex-
tos y procesos socio-históricos específicos, en los cuales y por medio de 
los cuales, se producen y reciben, poniendo en evidencia su papel como 
instrumento de identificación colectiva de un grupo frente a otro, pero 
también su rol como instrumento de diferenciación social.

 Por tanto el patrimonio no es solo un legado del pasado, un ele-
mento vinculado a la herencia de una sociedad, o de carácter estático, 
donde la sociedad actual es mera receptora y transmisora del patrimonio, 
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sino que, la construcción social, se centra en el mantenimiento de los 
lazos de continuidad con el pasado, y como señala Arantes (1984 p. 4), 
“la idea de construcción describe una relación por la que el pasado se 
transmite a generaciones sucesivas como herencia, pero que al mismo 
tiempo persiste en el tiempo por acciones e interpretaciones que parten 
del presente”.

El patrimonio de un territorio, las manifestaciones compartidas y 
vividas de una cultura, se vinculan a las especificidades del contexto so-
cio- territorial, símbolos propios de la identidad. Los procesos sociales de 
valoración, y jerarquización del patrimonio, están mediados por distintos 
actores y por el poder que ellos ejercen a partir de su ubicación en la 
estructura social.

Distintas escalas territoriales del patrimonio responden a distintos 
procesos de valoración y jerarquización a partir de las acciones e inter-
venciones de los sectores dominantes, y a las diversas expectativas, meca-
nismos y posibilidades con las que cuentan los grupos subalternos para 
la comunicación significativa del patrimonio.

En este marco podríamos plantear que es posible observar una cla-
ra distinción entre un patrimonio declarado, sujeto a demandas y necesi-
dades del orden político, y un patrimonio vivido y compartido, sujeto más 
bien a demandas de identidad y continuidad sociocultural de comunida-
des y grupos sociales más específicos, que muchas veces no comparten o 
entran en contradicción con las categorizaciones hechas por los sectores 
dominantes.

Por ello M. Bartolomé (2004, p.1) refiere que:
 “La persistencia de un “nosotros” diferenciado proviene también de la exis-
tencia de otro grupo que los considera como “otros”; la etnogénesis propo-
ne entonces un nuevo contenido y una designación étnica posible a la di-
ferenciación históricamente constituida. En estos casos las identificaciones 
no se “inventan” sino que se actualizan,…Se trata de recuperar un pasado 
propio, o asumido como propio, para reconstruir una membrecía comuni-
taria que permita un más digno acceso al presente”.

Esto lleva a comprender que el patrimonio es una construcción 
social compleja, donde se articulan distintos niveles de la realidad e inte-
ractúan diferentes actores implicados en su delimitación y apropiación, 
con intereses e intenciones no sólo distintos sino también, en algunos 
casos, divergentes y contradictorios.

Territorio y gestión social: el turismo en comunidades Mapuche de Norpatagonia
María Graciela Maragliano
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4. EL TERRITORIO COMO ESPACIO DE SIGNIFICACIONES
No se puede desconocer que la actividad turística se inserta en un espa-
cio previo, con tradiciones e identidades que muchas veces las políticas 
omiten, constituyéndose en una imagen que no refleja los escenarios coti-
dianos y la diversidad cultural. Transforman el territorio en espacios des-
contextualizados, sin considerar el patrimonio simbólico y significativo 
que ese espacio territorial representa para sus habitantes.

Como bien señala Guerrero Valdebenito (2007, p.4)
 “…las manifestaciones simbólicas, los diversos patrimonios culturales se 
constituyen en símbolos representativos de ciertas culturas, siendo ele-
mentos distintivos y característicos de las mismas. La producción del valor 
y apropiación del patrimonio cultural como manifestaciones compartidas 
y vividas de una cultura, se vinculan directamente a las especificidades del 
contexto socio- territorial del cual estos son símbolos característicos. Ter-
ritorializar el patrimonio, significa destacar que éste es expresión de una 
comunidad particular, en el sentido que se encuentra siempre arraigado 
a un espacio propio. Ello implica entender el territorio no sólo como un 
espacio sobre el cual transcurre la vida social, sino un artífice de esa rea-
lidad, un territorio históricamente construido en el cual ocurren y se han 
desarrollado determinados procesos sociales y culturales que intervienen 
en la experiencia de vida de sus habitantes”.

El territorio está cargado de significaciones, es el espacio físico-so-
cial necesario para la construcción de la identidad de todo grupo social, 
en este caso mapuche.

En las argumentaciones oficiales se desconocen los procesos socio-
-históricos y sus consecuencias en el presente, donde los discursos están 
manipulados a partir de relaciones de fuerzas desiguales, prevaleciendo 
el de quienes ocupan una posición de poder en la sociedad, con lo cual se 
generan situaciones de rechazo hacia los pobladores mapuche, habilitan-
do discursos que los ubica como “intrusos” y desconociendo su preexis-
tencia como pueblo originario.

Es cada vez mayor la demanda de nuevos y originales sitios patri-
moniales en función del “mercado turístico”, y a partir de ello, la circulaci-
ón cultural como objeto de interés comercial, ha priorizado el “valor eco-
nómico” del patrimonio del territorio sobre el “valor simbólico”, llegando 
a un proceso de mercantilización o folclorización de las culturas locales. 
Proceso que, como señala Guerrero Valdebenito (2005, p.6) “…ha tenido 
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una serie de implicaciones para las dinámicas sociales de apropiación y 
significación social del patrimonio”. Esta transformación del territorio 
en mercancía la describe Dimitriu (2002, p.11) como un “proceso por el 
cual se consuma el objetivo de acumulación de capital o de creación de 
valor a través de la transformación de uso en valor de cambio”. El turis-
mo como factor económico transforma a los lugares en “productos”, que 
buscando obtener ganancias rápidas y a bajo riesgo, desarrollan formas 
específicas para esa transformación territorial, usando el capital cultural 
para nuevas “ofertas” de productos en nuevos “mercados”.

Autores como Prats (2003, p. 8) advierten que si bien es posible una 
asociación ventajosa entre turismo y patrimonio “(…) la razón patrimo-
nial y la razón turística, por así decirlo, en ocasiones entrarán en conflicto, 
es inevitable, y en este caso, como todos los conflictos, lo más sensato es 
sentarse a negociar desde cuestiones puntuales…”; y anuquen el turismo 
puede representar para el patrimonio ingresos, vitalidad y relevancia po-
lítica, esto no debe ser nunca a costa de un mercantilismo abusivo que 
lleve al desmembramiento social.

Para las comunidades mapuche (gente de la tierra), el waj mapu 
(territorio) es el espacio donde se desarrolla la cultura mapuche y repre-
senta su identidad étnica por la ñuke mapu (madre tierra). Lo represen-
tan como un todo: naturaleza, subsuelo, aire, historia, relaciones sociales, 
filosóficas y económicas. El espacio territorial waj mapu para este pueblo 
es necesario para la vida, es la conexión con el pasado y su evolución 
hacia el futuro.

5. TURISMO Y TERRITORIO MAPUCHE
El turismo es una actividad que se inserta y superpone en territo-

rios significativos, una condición que se minimiza o desconoce, especial-
mente cuando se trata de comunidades mapuche.

Al momento de analizar y planificar las políticas turísticas, no se 
puede dejar de lado su componente social y cultural, y no solo las condi-
ciones económicas que el mismo genera. Ciertas políticas públicas toman 
al turismo como factor y objeto de “desarrollo”, una actividad meramente 
económica, elaborando e imponiendo proyectos y estrategias sin con-
siderar el espacio territorial y social con identidades propias, como las 
comunidades mapuche. Inmersos ya en el siglo XXI, la negación y estig-
matización de la condición mapuche sigue vigente, y expresan un tipo 
de relación social que le otorga sentido y contenido a las permanentes 

Territorio y gestión social: el turismo en comunidades Mapuche de Norpatagonia
María Graciela Maragliano
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distinciones entre “otros” y “nosotros”, con una clara discriminación hacia 
las configuraciones multiculturales del territorio por parte de la sociedad 
dominante. Un análisis sobre el multiculturalismo y la negación del “otro” 
la realiza Hopenhayn (2009, p.4), quien destaca que:

 “La negación del otro es negación del multiculturalismo, es decir, el re-
conocimiento unilateral de una cultura como válida frente a otras que les 
niega legitimidad. Pero también es una forma opresiva de asumir el multi-
culturalismo: se reconoce la presencia de otras identidades, pero sólo para 
degradarlas ontológicamente y, desde allí, hacer de esta jerarquía la estra-
tegia discursiva para justificar la expropiación de tierras y otros recursos, la 
explotación de mano de obra y la dominación política. Más aún: el recono-
cimiento del otro-cultural, asociada indisolublemente al otro étnico-racial, 
se constituye en un dispositivo necesario para los procesos de conquista, 
colonización, y constitución de Estados nacionales cimentados en un ideal 
de ethos homogéneo.

 El análisis del valor simbólico del patrimonio cultural a nivel 
local, pone de manifiesto la lucha por la identidad territorial. Las comu-
nidades mapuche se encuentran realizando reclamos y reivindicaciones 
territoriales, y el territorio (waj mapu) es el espacio donde se desarrolla 
la cultura mapuche, necesario para la vida, la conexión con el pasado y 
evolución hacia el futuro. Los distintos grupos sociales se vinculan a su 
patrimonio gracias a procesos simbólicos y afectivos que permiten la 
construcción de lazos y sentimientos de pertenencia.

La relación patrimonio- identidad y memoria colectiva, sin embargo, 
sólo puede ser problematizada si lo concebimos como una construcción 
social en contextos y procesos socio-históricos específicos en los cuales y 
por medio de los cuales, se producen y reciben, poniendo en evidencia su 
papel como instrumento de identificación colectiva de un grupo frente a 
otro, pero también su rol como instrumento de diferenciación social.

  En este sentido, el encuentro de los pobladores mapu-
che con los visitantes que llegan a su territorio a partir de las actividades 
turísticas, gestionando su territorio, es una oportunidad para que comu-
niquen desde su propia cultura e historicidad, las condiciones actuales de 
existencia y los procesos socio-históricos intervinientes, confrontándolos 
a los relatos oficiales de la historia del pueblo mapuche.

En términos generales, pero no exclusivamente, los visitantes lle-
gan a ese encuentro teniendo incorporado un pasado histórico oficiali-
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zado y un presente distorsionado, con una imagen de “indios propios y 
ajenos”, o una cultura de la “argentina que desciende de los barcos”, re-
forzando la idea de homogeneidad cultural, y territorio libre de “indios”, 
pero a su vez, opera en la memoria del visitante, la idea de una cultura 
inamovible y detenida en el tiempo, a partir de la versión oficializada y 
selectiva, que niega lo indígena y las condiciones actuales de los pueblos 
originarios.

6. LOS POBLADORES MAPUCHE Y LA COMUNICACIÓN DEL SIGNIFICADO 
DE SU TERRITORIO
El patrimonio, entendido como manifestaciones vividas y compartidas, 
requiere de condiciones sociales y estructurales que permitan a los di-
versos grupos sociales compartir su significado sin condicionamientos. 
Dicha comunicación pone en juego no sólo la permanencia de memorias 
colectivas, sino también que diversos actores sociales tengan la posibili-
dad de comunicarlo desde sus propias significaciones.

En este sentido, las diversas formas de comunicación de los valores 
simbólicos del territorio a partir de prácticas turísticas que gestionan los 
pobladores mapuche, posibilita una ruptura con discursos hegemónicos 
y la historia manipulada; y favorece un trabajo transformador, articulan-
do presente y pasado, en sus propios contextos, conociendo las condicio-
nes socio-históricas y actuales del pueblo mapuche.

Esta nueva concepción del turismo, en la cual se prioriza el aspecto 
humano y relacional de la actividad, pensada como una práctica social, 
procura generar alternativas que permitan el encuentro entre los pueblos, 
el conocimiento de las culturas y el respeto a la diversidad, en un marco 
de igualdad y oportunidades, donde las sociedades locales sean las gesto-
ras de la actividad, desde su propia cultura e identidad.

Se trata de un tipo de turismo gestionado por los propios integran-
tes de la comunidad, quienes definen las estrategias comunicacionales, 
respetando las pautas culturales y la protección de su territorio, priori-
zando los aspectos relacionales de la actividad turística como actividad 
humana.

Las comunidades mapuche de la región de los lagos en Neuquén, 
ven en el turismo no solo una oportunidad económica, sino en especial, la 
de ser ellos quienes transmitan su cultura, generando un intercambio que 
propicie el reconocimiento de los otros hacia el pueblo mapuche, donde 
lo particular lucha por ser reivindicado y considerado desde su singulari-

Territorio y gestión social: el turismo en comunidades Mapuche de Norpatagonia
María Graciela Maragliano
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dad, rompiendo con los supuestos simbólicos históricamente específicos 
y socialmente estructurados, siendo capaces de la autodeterminación, ge-
nerando mecanismos de autoafirmación y respeto social.

Es a partir de una visión social y de comprender al otro diferente 
cuando la actividad turística se puede transformar en el compartir ex-
periencias y conocimientos, favoreciendo el encuentro y generando una 
alternativa cercana de intercambio cultural.

Actualmente algunas comunidades o grupos familiares, comien-
zan a ver al turismo como una forma de comunicación de su historia y 
cultural, siendo ellos los prestadores de servicios, pero donde el fin no es 
la rentabilidad económica sino la consecuencia de la misma, un proceso 
que colabora en el fortalecimiento de lazos comunitarios y el posicio-
namiento de las comunidades en la búsqueda del reconocimiento y el 
reclamo de sus derechos.

El turismo debería favorecen el intercambio y acercamiento cultu-
ral, estableciendo acuerdos en la propia comunidad, a fin de evitar con-
flictos emergentes o subyacentes, estableciendo los límites y alcances de 
la actividad turística en el espacio territorial comunitario, sin perjuicio 
de la identidad cultural y patrimonial. Esta nueva forma de turismo logra 
unir al público con el lugar que visita, influir en sus actitudes hacia el res-
peto a la diversidad, contribuir al fortalecimiento de los sectores sociales 
desfavorecidos a partir de la propia gestión del turismo, redefiniendo el 
lugar que ocupan en la sociedad y generar el respeto a la identidad de los 
habitantes locales y los significados de su patrimonio.

Los pobladores comparten y comunican las condiciones socio-
-históricas y la cultura mapuche, realizando por ejemplo caminatas por 
parte del territorio de la comunidad, relatando los significados de la 
naturaleza y su estrecha vinculación con la vida del pueblo mapuche y 
su cosmovisión, estrechamente vinculada al waj mapu, (territorio), ex-
plicando que su vida y memoria se expresa en él, como sustento, pasado 
y futuro, y así el visitante podrá comprender el por qué de sus reivindi-
caciones territoriales y sociales. En el momento del encuentro, comu-
nican y reviven la memoria, las vivencias sociales particulares desde 
sus propias interpretaciones, sin folclorización cultural, y esto lleva a la 
reflexión en los visitantes.

  Es por ello, que toda actividad turística que vincula pue-
blos desde contextos sociales y en ámbitos territoriales significativos, debe 
perseguir tres objetivos fundamentales. En primer lugar los objetivos de 
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conocimiento, aquello que ese grupo social decide por propia voluntad, 
que quiere dar a conocer de su patrimonio al visitante. En un segundo 
nivel, más profundo, los objetivos emocionales, es decir, qué sentimientos 
deberían surgir en las personas a partir de esos nuevos conocimientos, 
para luego llegar a los objetivos actitudinales, qué nueva actitud debería 
movilizarse en el visitante a partir de los sentimientos creados por el nue-
vo conocimiento, actitudes deberían permanecer en el tiempo, más allá 
del momento de la visita, que sean generadoras de cuestionamientos y 
consideraciones sobre las condiciones de existencia de otros grupos so-
ciales minoritarios.

Los esquemas de percepción, condiciones y estructuras previas de 
los visitantes deberían ser factores a tener en cuenta al momento de es-
tablecer actividades turísticas, especialmente en comunidades mapuche, 
con el fin de lograr un cambio de actitud en los visitantes.

7. CONCLUSIONES
La actividad turística en las comunidades mapuche, autogestionada y de-
finida por los propios pobladores, debería ser un proceso de autodetermi-
nación, que permita a las comunidades comunicar a los visitantes desde 
su propia historicidad, los significados de su espacio socio-territorial, sus 
reivindicaciones y las condiciones sociales y políticas actuales.

Un territorio que debe ser pensado como un lugar significativo 
para el pueblo mapuche, el lugar de las interacciones afectivas, simbólicas 
y físicas.

Es a partir de una nueva forma de vinculación con los visitantes 
que se podrán activar emociones y reflexiones sobre las prácticas y acti-
tudes de las personas hacia la diversidad cultural.

El encuentro vivencial en un espacio territorial significativo, donde 
los pobladores puedan expresar y relatar desde su propia cultura e his-
toricidad, podrá generar en el visitante cambios sobre la visión y com-
prensión en relación a la diversidad cultural y el territorio, induciéndolos 
hacia un acto reflexivo sobre los procesos sociales pasados y presentes, y 
los significados del territorio para la cultura mapuche, habilitando nue-
vos interrogantes en los visitantes sobre sus prácticas cotidianas.

Se asiste así a la reinvención de la tarea del pensar, tarea que el 
visitante realiza en un territorio significativo, a partir del encuentro y la 
participación con los pobladores mapuche, desde un ámbito de respeto a 
la heterogeneidad.

Territorio y gestión social: el turismo en comunidades Mapuche de Norpatagonia
María Graciela Maragliano
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Música e identidade o engajamento dos 
jovens nas lutas comunitárias em regiões 

praianas do Ceará
MUSIC AND IDENTITY THE ENGAGEMENT OF YOUNG PEOPLE  
IN COMMUNITY STRUGGLES IN COASTAL REGIONS OF CEARÁ

 

Marco Antonio Toledo Nascimento1

Jéssica Cisne do Nascimento2

 

Resumo: Atualmente, em virtude da proximidade de comunidades praia-
nas antes isoladas com centro urbanos, tem se constituído nessas localida-
des um espaço turístico, sendo rota de bugueiros, de pilotos de rally e pra-
ticantes de kitesuf. A valorização paisagística da região também tem pro-
movido a grilagem de terras por empresas imobiliárias. Gorayeb e Branns-
trom (2016) demonstram ainda, que a implantação de parques eólicos no 
Nordeste brasileiro causa diversos impactos sociais e ambientais negativos 
aos territórios das comunidades pesqueiras tradicionais locais. Em face ao 
contexto de manutenção da cultura local, da garantia do território e pres-
sões turísticas e imobiliárias, desenvolvem-se estratégias de enfrentamento 
evidenciadas pelo forte envolvimento comunitário nas discussões sobre 
essas temáticas. Porém, nota-se o pouco envolvimento dos jovens nesta re-
sistência, tendo em vista que outras atividades econômicas tornam-se mais 
atrativas aos mesmos. Assim, projetos que busquem o envolvimento desses 
jovens se constituem como importantes instrumentos para essas lutas atu-
ais. Nesse sentido, até onde as práticas de Educação Musical podem con-
tribuir para esta problemática? Segundo Crozat (2016), a música oferece 
um campo de referências para construir identidades individuais e coleti-
vas especializadas,  participa na transformação do espaço em território e 
cria a identidade territorial. Porém, apesar da obrigatoriedade da música 

1 Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral - Federal University of Ceará - Sobral Campus

2 Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral - Federal University of Ceará - Sobral Campus
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como conteúdo nas escolas de educação básica, a educação musical ainda 
está longe de atingir todas as escolas do país, quiçá aquelas escolas em co-
munidades praianas isoladas. No intuito de fomentar a Educação Musical 
nestes territórios o curso de música da UFC de Sobral promove um curso 
de extensão com o objetivo de contribuir na formação musical dos jovens 
destas comunidades. Este trabalho apresentará a primeira fase do projeto 
onde foram realizadas visitas em Amarelas, Sabiaguaba, Caetanos de Cima 
e Pixaim para mapear o interesse musical dos jovens dessas comunidades 
através de oficinas. 
Palavras-chave: construção de identidades; Educação Musical; Cultura Local
 
Abstract: Nowadays, because of the proximity of previously isolated beach 
communities that has become a tourist area, being buggiers route, rallye 
pilots and kitesuf practitioners. The region landscape appreciation has also 
promoted land grabbing by real estate companies. Gorayeb and Brann-
strom (2016) further demonstrate that the implantation of wind farms in 
Brazilian Northeast causes several negative social and environmental im-
pacts to the international fishing communities territories. Given the con-
text of local culture maintainance, the territory guarantee and the tourist 
and real estate pressures, coping strategies, evidenced by the not so strong 
community involvement in discussions about these issues, are developed. 
Howeverit is noticed a youth’s not so strong involvement on this resistance, 
considering that other economic activities become more attractive to them. 
Thus, projects that seek young people involvement represent important in-
struments for these current struggles. In this sense, how far as practices 
of Music Education can contribute to this problem? According to Crozat 
(2016), a song offers a field of references to construct individual and collec-
tive identities, participates in the transformation of space into territory and 
creates a territorial identity. However, despite the compulsority of music 
as a content in elementary schools, a musical education is still far from all 
schools in the country, much less those schools in isolated beach commu-
nities.  In order to promote Music Education in these territories the UFC 
Sobral’s music course promoted an extension course with the purpose of 
contributing to the musical training of the communities youth. This work 
presents the first phase of the project which shows visits made in Amarelas, 
Sabiaguaba Caetanos de Cima and Pixaim for mapping these communities 
young people’s musical interest  through workshops.
Key words: identity construction; Musical education; Local culture
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Educação Popular: abordagem 
 das especificidades de ensino 

 da educação indígena
Popular Education: approach to teaching  

specifics of indigenous education

 Esther Costa Mendonça 1 

Karla Colares Vasconcelos 2 

Resumo: O propósito desse artigo foi analisar os fundamentos da institu-
cionalização da escola indígena e sua formatação. Utilizando como lócus 
de pesquisa a Escola de Educação Indígena Tapeba de Caucaia CE, refe-
renciados por autores como Damatta (1981), Gallois (2008), Potiguara 
(2004) e utilizando documentos oficiais como fonte de pesquisa, em que 
se embasa na argumentação desse propósito. Como se trata de um estudo 
de caso tem como objetivo analisar como a Escola de Educação Indígena 
Tapeba de Caucaia CE trabalha a escolarização, preservação e valorização 
da cultura indígena seja na formação de seus professores, seja na compo-
sição das disciplinas do seu currículo. Evidencia, portanto a importância 
da interculturalidade, à identidade cultural e do exercício da arte e cultu-
ra indígena. Como metodologia usa-se a pesquisa explanatória de cunho 
bibliográfico, e a pesquisa de campo com a aplicação de questionário com 
um representante do núcleo gestor da escola. Os resultados demostraram 
que após a criação da Escola de Educação Indígena Tapeba de Caucaia 
CE, a comunidade considerou-se representada educacionalmente e asse-
gurada de que sua arte, história e cultura serão contempladas constitucio-
nal e curricularmente na sua escola, garantindo assim a perpetuação das 
características desse povo.

1   Pedagoga da Faculdade Ateneu, Centro de Humanidades , est.costa@yahoo.com.br

2 Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Mestre em 
Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Professora da Faculdade 
Ateneu. Bolsista CNPq. karlinha@virtual.ufc.br



532
Eixo 4

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

Palavras-chave: Educação escolar indígena; referencial curricular nacio-
nal; currículo escolar indígena; formação de professores.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the foundations of the 
institutionalization of the indigenous school and its formatting. Using 
as a locus of research the Tapeba of Caucaia School of Indigenous Edu-
cation, referenced by established authors on the subject, such as Da-
matta (1981), Gallois (2008), Potiguara (2004) and using official docu-
ments as a research source, we seek to base the argumentation of this 
purpose. As a case study, the purpose of this study is to analyze how the 
Tapeba of Caucaia Indigenous School of Education works to educate, 
preserve and enhance the indigenous culture, whether in the training 
of its teachers or in the composition of the disciplines of its curricu-
lum. Thus, the importance of interculturality, cultural identity and the 
exercise of indigenous art and culture are evidenced. As methodology 
is used the explanatory research of bibliographic character, and the field 
research with the application of questionnaire with a representative of 
the school’s managerial nucleus. The results demonstrated that after the 
creation of the Tapeba of Caucaia Indigenous School of Education, the 
community considered itself to be represented educationally and ensu-
red that its art, history and culture will be constitutional and curricular 
contemplated in its school, thus guaranteeing the perpetuation of the 
characteristics of this people.

Key words: Indigenous school education; referential national curricu-
lum; indigenous school curriculum; teacher training.

1 INTRODUÇÃO
Antes da colonização do Brasil, os povos indígenas vivenciavam um estilo 
de vida absolutamente diferente dos europeus. Com a chegada das cara-
velas portuguesas, essa realidade foi alterada em todos os aspectos. Sobre 
a educação indígena com a qual as embarcações depararam, Freire (2004, 
p. 15) assevera que

Nessa sociedade sem escola, onde não havia situações sociais exclusiva-
mente pedagógicas, a transmissão de saberes era feita no intercâmbio co-
tidiano, por contatos pessoais e diretos. A aprendizagem sedava em todo 
o momento e em qualquer lugar. Na divisão do trabalho, não havia um es-
pecialista – o docente – dissociado das condições materiais de existência 
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do grupo. Posto que era sempre possível algo em qualquer tipo de relação 
social, isso fazia de qualquer indivíduo um agente da educação tribal, man-
tendo vivo o princípio de que todos educam todos.

 Junto com os exploradores portugueses veio a mando do rei de 
Portugal, a Companhia de Jesus, missionários que se dedicavam ao traba-
lho evangelizador e educacional. Chefiada pelo padre Manuel da Nóbre-
ga, a missão da Companhia em terras brasileiras era catequisar e ensinar 
a cultura europeia aos povos indígenas, esse movimento foi coercitivo e 
conflitante, uma vez que, “A educação escolar, introduzida pelos brancos 
em função do contato, se contrapõe à educação propriamente indígena, 
aquela que inclui os diferentes processos tradicionais de socialização, es-
pecíficos a cada povo” (SILVA & AZEVEDO, 2004).

 Diante desse antagonismo, e apesar de sucessos pontuais (casos 
de tribos completamente aculturadas), a Companhia não atingiu êxito 
total; a resistência indígena e a autoafirmação desse povo fizeram com 
que o propósito da educação indígena fosse revisto, elaborado e adap-
tado para valorização da sociedade cultural indígena e sua propalação. 
Segundo o último censo escolar, realizado em 2005, por exemplo, exis-
tem 2323 escolas de educação indígena localizadas em quase todos es-
tados da Federação, com exceção do Piauí e Rio Grande do Norte. Essas 
escolas recebem apoio financeiro, educacional, de saúde e social, além 
de fiscalização realizada por governamentais, através, por exemplo, da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC)3 .

Para tanto, a educação indígena foi alvo de interferência do Mi-
nistério da Educação, que vem regulamentando sua oferta, promoven-
do o multiculturalismo e definindo órgãos reguladores dessa oferta, 
os quais determinam legislação, ano letivo, carga horária e disciplinas 
diferenciadas para cada comunidade indígena. Conhecer essas especi-
ficidades (que significam garantir aos indígenas o acesso a informações 
e conhecimentos produzidos no âmbito da sociedade nacional, respei-
tando as particularidades desses povos e, mais do que isso, possibili-
tando a reafirmação de suas identidades, a valorização de suas línguas 
e as condições para que recuperem suas histórias.) ajuda a preservar 
a cultura desses povos e dessa maneira sua identidade. E não seria, de 

3 Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/educacao-escolar-indigena Acessado em: 15 de 
setembro de 2015. 
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modo geral, a identidade de um povo a própria história da sua nação? 
Conhecer essa forma distinta de educação é importante para o peda-
gogo no sentido de que o instrumentaliza e o capacita para agir como 
conscientizador social, que é afinal seu papel.

Deste modo, é evidente que o tema dessa pesquisa se situa na 
esfera da educação indígena. Destarte, ansiamos responder satisfa-
toriamente a seguinte questão: como as escolas de educação indíge-
na, financiadas por órgãos públicos, de fato trabalham no contexto 
de preservação e valorização da cultura do indígena? Nessa questão 
fica, portanto, pressuposta a seguinte dúvida: estaria a escola indígena 
utilizando a cultura dos seus colonizadores como referência para sua 
própria educação?

Esse artigo se propôs, então, esmiuçar os detalhes que particula-
rizam a educação escolar indígena. Com esses dados, foi possível com-
preender de modo mais abrangente essa modalidade de educação e a 
possibilidade de integrar, nas outras modalidades de ensino, aspectos 
que ajudem a divulgação da cultura indígena em outros estratos sociais. 
Nesse sentido, foi estabelecido o seguinte objetivo geral: analisar como 
a Escola de Educação Indígena Tapeba de Caucaia trabalha a escolari-
zação, preservação e valorização da cultura indígena. E, para a consecu-
ção deste, delinearam-se os seguintes objetivos específicos: conhecer as 
características e as particularidades das disciplinas das escolas indíge-
nas; analisar como as disciplinas das escolas indígenas atuam de fato na 
preservação da cultura indígena e na relação com a comunidade onde 
está inseria; e abordar as especificidades dessa modalidade de ensino e 
a manutenção da cultura indígena.

A compreensão de como se dá a educação escolar indígena é re-
levante não só para os simpatizantes desses povos, mas também para os 
professores da educação infantil e fundamental para que seja trabalhado 
em todas as salas de aula o respeito à cultura indígena e à diversidade.

O lócus desta pesquisa foi a Escola de Educação Indígena Tapeba 
de Caucaia. Localizada dentro de uma reserva indígena, a escola estru-
tura-se em 8 salas de aula, sala de professores, laboratório de informá-
tica, cozinha, biblioteca, sala de secretaria, refeitório, dispensa e almo-
xarifado. No total são 25 funcionários, sendo um secretário escolar, um 
coordenador escolar, um diretor escolar, uma cozinheira, um auxiliar de 
limpeza, um zelador, e 19 professores. A escola oferta desde a educação 
infantil ao ensino médio, totalizando 324 alunos.
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2 EDUCAÇÃO INDÍGENA: PERCURSO HISTÓRICO E SEDIMENTAÇÃO
Quando falamos em educação escolar indígena, não nos referimos so-
mente ao campo educacional, mas também o sociopolítico. Ao se pro-
por uma educação específica, propõe-se o respeito à identidade cultural 
e sociopolítica desse povo e o direito à diversidade e à individualidade, 
reconhece-se, enfim, a pluralidade social da qual o Brasil é formado. 
Todo esforço demandado no sentido da preservação da cultura indí-
gena reflete o interesse social e político de preservar a história do país.

A definição de cultura é referida por diversos autores de maneiras 
distintas, mas sempre permeando a autenticidade e particularidade de 
determinado grupo, Damatta (1981) conceitua cultura em duas esferas: a 
do estado educacional do indivíduo e como a interpretação da vida social 
de uma determinada sociedade, segundo o autor:

Cultura não é simplesmente um referente que marca uma hierarquia de 
“civilização”, mas a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou 
pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um recei-
tuário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, 
classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. (p.2)

Assim sendo, ao analisarmos o currículo das escolas regulares, 
percebemos que o mesmo não contempla aspectos que permeiam a cul-
tura indígena, formatando-se, dessa maneira, a necessidade da criação 
de escolas indígenas que contemplem em seus currículos aspectos his-
tóricos, culturais e artísticos das mais diversas comunidades indígenas 
brasileiras.

Na década de 1970, povos indígenas de todo país articularam um 
movimento que propunha discutir a garantia de seus territórios, as polí-
ticas de Estado, a sua autonomia e o direito de protagonizar a defesa de 
seus interesses. E através de seminários, encontros, documentos conse-
guiram legalizar e legislar a formalização da educação indígena no Brasil. 
De acordo com a Constituição (1988, p.149):

A Constituição brasileira reconhece aos índios o direito à diferença, isto é, 
á alteridade cultural, rompendo com a postura com que sempre procurou 
incorporar e assimilar os índios à “Comunidade Nacional” e que os entendia 
como categoria étnica e social transitória, fadada ao desaparecimento cer-
to. Com o mais recente texto constitucional em vigor, os índios deixam de 
ser considerados como espécies em via de extinção, sendo-lhes reconhe-
cida sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradição. À União 



536
Eixo 4

Anais do IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais
Adryane Gorayeb, Antonio Jeovah de Andrade Meireles, Isis Maria Cunha Lustosa e Maria Geralda de Almeida

não caberá mais a incumbência de incorporá-los à comunhão nacional, 
mas de legislar sobre as populações indígenas, conforme o artigo 22, no 
intuito de protegê-las. 

Destarte, de acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
(LDBE), os povos indígenas têm direito a uma educação escolar espe-
cífica, diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária. A 
coordenação nacional das políticas de educação escolar indígena, por sua 
vez, é de competência do MEC, aos estados e municípios competem a 
execução desses direitos. 

À Fundação Nacional do Índio (FUNAI), enquanto órgão federal 
articulador das políticas indígenas, cabe o papel de atuar na contribuição 
de qualificação dessas políticas e monitoramento (junto com os povos 
indígenas) seu funcionamento e impacto. O objetivo dessa coordenação 
e monitoramento é que o Estado reconheça e respeite a autonomia dos 
povos indígenas e suas formas de organização.

A partir dessa nova óptica mais humana e democrática, as comuni-
dades indígenas do Brasil passaram a se articular com base na legislação 
nacional. Dessa forma, as comunidades indígenas têm direito e deveres 
como todo o restante da população do país a partir da criação da Cons-
tituição Federal de 1988, mas com uma especificidade que denota o res-
peito que a Constituição mantém por essas comunidades: o direito de 
trabalhar socialmente sua cultura, língua, crenças e tradições. Toda uma 
estrutura, então, começou a ser montada a fim de assegurar a aplicação 
desses direitos agora legais.

Em 1991, o Decreto nº/26, de 24 de fevereiro, modifica a política 
escolar indígena no Brasil. O poder da execução dessa política é decen-
tralizado da FUNAI e distribuído entre quatro instâncias: Saúde, Agri-
cultura e Reforma Agrária, Secretaria Nacional e Educação. O Ministério 
da Educação elaborou um documento que determina competências, pro-
gramas de formação humana, material didático, referências curriculares, 
grade curricular e um plano de educação exclusivamente adaptados para 
a educação indígena.

O Parecer 14/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE), publi-
cado no Diário Oficial da União no dia 19/10/1999, assim define educa-
ção escolar indígena: 

Vista como processo, a educação indígena designa a maneira pela qual os 
membros de uma dada sociedade socializam as novas gerações, objetivan-
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do a continuidade de valores e instituições considerados fundamentais. 
Designa o processo pelo qual se forma o tipo de homem e de mulher, se-
gundo os ideais de cada sociedade, correspondente à verdadeira expres-
são da natureza humana, envolvendo todos os passos e conhecimentos 
necessários à construção de indivíduos plenos nessas sociedades. (p. 2)

Para esse Parecer, a educação escolar indígena não se restringe ao 
repasse de conhecimentos técnicos e teóricos que porventura existam no 
contexto social indígena, vai mais além. Explora a sociedade indígena 
como um todo, sua formação humana, dentro dos seus próprios concei-
tos de formação humana, a dinâmica dessa sociedade com outras e as 
características que contemplam a formação dos seus membros, que se 
formam a partir da união das línguas, crenças, tradições, etc. 

A Secretaria de Educação da Bahia, que tem sob sua gestão 84 esco-
las de educação indígena, define esse tipo de educação como:

Uma forma sistemática e específica de implementar a escola entre as co-
munidades indígenas de tal forma que a partir das formas de construção 
do conhecimento propriamente indígena, possa ter acesso aos conheci-
mentos universais sistematizados pela escola nos conteúdos curriculares 
que por sua vez pressupõem o uso da escrita e articulá-los de maneira 
reflexiva ao contexto sociocultural indígena. Não é uma questão nem de 
adaptação por partes dos indígenas aos conhecimentos da sociedade não 
indígena e nem de adaptação dos conhecimentos da sociedade não indí-
gena ao contexto sócio cultural indígena, mas sim da construção conjunta 
de um saber intercultural. (BAHIA, 2014)

 
Essa outra definição de educação escolar indígena dialoga com o 

Parecer do CNE acerca da preservação da cultura e das singularidades 
das sociedades indígenas, além de promover a interculturalidade entre os 
povos indígenas e não indígenas, sejam eles os quilombolas, a sociedade 
padrão em que vivemos ou outras. Essa interculturalidade denota a im-
portância da valorização da cultura indígena como meio de perpetuação 
da história e respeito às sociedades como direito adquirido por Lei, en-
quanto cidadãos brasileiros.

Para promoção de tal interculturalidade, preservação das línguas e 
culturas indígenas foi criado o Currículo Escolar Nacional para as Esco-
las Indígenas (CENEI). Esse currículo disponibiliza “a base para que cada 
escola indígena construa o seu próprio referencial de análise e avaliação 
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do que nela está sendo feito e, ao mesmo tempo, elabore um planejamen-
to adequado para o que nela se quer realizar”. (p.13) Assim sendo, o cur-
rículo se adapta às realidades de cada comunidade indígena, já que, além 
dos pontos em comum, cada uma delas tem suas especificidades que não 
podem ser ignoradas, como língua, hábitos, costumes etc. O currículo, 
então, norteia as escolas no sentido de trabalhar:

• uma visão de sociedade que transcende as relações entre humanos e 
admite diversos “seres” e forças da natureza com os quais estabelecem re-
lações de cooperação e intercâmbio a fim de adquirir - e assegurar - deter-
minadas qualidades;
• valores e procedimentos próprios de sociedades originalmente orais, me-
nos marcadas por profundas desigualdades internas, mais articuladas pela 
obrigação da reciprocidade entre os grupos que as integram;
• noções próprias, culturalmente formuladas (portanto variáveis de uma 
sociedade indígena a outra) da pessoa humana e dos seus atributos, capa-
cidades e qualidades;
• formação de crianças e jovens como processo integrado; apesar de suas 
inúmeras particularidades, uma característica comum às sociedades indíge-
nas é que cada experiência cognitiva e afetiva carrega múltiplos significados 
– econômicos, sociais, técnicos, rituais, cosmológicos. (CENEI, 1998, p.21)

A Lei de Diretrizes e Base (LDB) no artigo 3º orienta que o ensino 
será ministrado com base em 12 princípios, sendo o inciso XII elucida-
tivo com o seguinte princípio: consideração com a diversidade étnico-
-racial. (Inciso acrescido pela Lei 12.796, de 4-4-2013). Em uma nação 
multicultural com base na cultura dos nossos colonizadores, impor esse 
tipo de educação que valoriza línguas, costumes e culturas alheios à rea-
lidade indígena seria enfraquecer ou extinguir a identidade desses povos 
e construir um povo que não se enquadraria culturalmente em nação 
alguma, já que é ele mesmo sua própria nação. Conforme preconiza a 
Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas, os 
povos indígenas têm direito a sua autonomia. Essa reforma retrata o re-
conhecimento das pluralidades existentes entre todas as sociedades, cada 
uma com suas necessidades e crenças de várias concepções que represen-
tam séculos de vida em comunidades. Aliás, dentro desse mesmo Brasil 
que regulariza e norteia a educação indígena, existem várias outras co-
munidades específicas, como as comunidades quilombolas, que também 
buscam sua autenticidade garantida através de uma educação específica.
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Em se tratando de valorização da cultura indígena, existem várias 
instituições públicas e privadas que trabalham nessa frente, dentre elas 
está o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPÉ). Esse instituto 
é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 
2002 por profissionais de diversas áreas (antropólogos, biólogos e educa-
dores) que já atuavam junto às comunidades indígenas no Amapá e do 
Norte do Pará e que, com a fundação do IEPÉ, buscaram formalizar esta 
atuação para fortalecê-la em um âmbito institucional e contemplá-la em 
um âmbito regional.  Mantém sede na cidade de São Paulo, trabalha a 
formação de professores indígenas e presta assessoria à construção e im-
plantação de currículos escolares e materiais didáticos nas aldeias indíge-
nas de todo país. Também promove o reconhecimento e a valorização das 
línguas e culturas indígenas, tanto para as próprias comunidades quanto 
as sociedades envolvidas.

O Governo Federal também propõe articulações no sentido de 
promover a valorização da cultura indígena. Em abril de 2014, o Mi-
nistério da Educação lançou a campanha anual Abril Indígena, com o 
objetivo de valorizar a cultura dos índios, além de proteger os direitos 
dessas populações. A campanha do ano de 2017 trouxe como pauta a 
importância do combate ao preconceito contra essas populações, em 
sua programação foi proposto rodas de conversa debates e contação 
de história. Mas qual a real importância da valorização da cultura in-
digenista?

Gallois (2008, p. 34) defende que a valorização diminui a discrimi-
nação social e cultural. O referido autor ainda aponta que:

Em todos os continentes, os povos indígenas continuam sofrendo intensa 
discriminação, com impacto agravado quando se encontram em situação 
de minorias étnicas e linguísticas. O próprio desconhecimento a respeito 
da diversidade desses povos, que representam hoje cerca de 350 milhões 
de pessoas, 4% da população mundial, acentua ainda mais esse quadro. 
Nas Américas, são 50 milhões, vivendo situações muito diversas em cada 
país. No Brasil, o censo realizado pelo IBGE em 2000 surpreendeu quando 
mais de 700 mil pessoas se declararam “indígenas” abrangendo um nu-
meroso contingente indígena que vive em centros urbanos. Mas a maior 
parte da população brasileira considera que os índios ainda estão “em 
vias de desaparecimento” e delega ao Estado a responsabilidade de seu 
destino. Um destino que se costuma taxar de incerto recomenda-se ora 
sua “integração”, ora sua “preservação”.
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Desta forma, o estímulo à valorização da cultura indígena não é 
somente um movimento de autovalorização, valoriza em todas as demais 
culturas a tolerância e o respeito ao outro. A propagação dessa cultura 
nos permite ver que há amplitude e diversidade cultural, e o respeito é 
fundamental para a convivência e para desmistificar a ideia de que indí-
genas são seres raros incrustados nas florestas, quando, na verdade, são 
cidadãos com direitos e deveres como os de qualquer outra comunidade.

No entanto, essa valorização perde forças à medida que influências 
externas se estabelecem cada vez mais fortemente sobre a cultura nativa. 
Desde o primeiro contato com os não indígenas, a sociedade indígena vem 
absorvendo hábitos e valores totalmente estranhos aos seus. É fácil perce-
ber isso quando conhecemos membros da sociedade indígena batizando 
seus filhos com nomes de santos católicos, frequentando missas, etc. Não 
é raro vermos índios dirigindo, vestindo roupas e usando telefones celula-
res. A valorização se apresenta importante aqui, não como um instrumento 
para blindar as comunidades indígenas contra as tecnologias disponíveis, 
mas para se apresentar como fundamento dessas comunidades.

A colonização foi de fato um mal irreparável para a sociedade in-
dígena. O preconceito e as imposições criadas com ela trouxeram a cor-
rupção e a vergonha de sua própria cultura para alguns indígenas, que 
assimilam e incorporam hábitos culturais e valores morais desses coloni-
zadores como tentativas de aceitação por parte destes.

É possível integrar sem se descaracterizar? A história nos mostra 
que não. Por exemplo, apesar de todos os esforços do uso consciente da 
tecnologia em benefício social e como ferramenta de apoio à preserva-
ção da própria cultura, cada hábito, objeto e postura não indígena ado-
tada pelos povos indígenas decreta a falência de uma respectivamente 
comunidade indígena. Apenas tribos indígenas que mantêm isoladas 
conseguem manter a originalidade, a maioria vive em um contexto social 
misto onde hábitos e cultura não indígenas e indígenas ocupam o mes-
mo espaço, causando um grande conflito intelectual e cultural que tem 
como consequências: alcoolismo, prostituição, doenças e suicídios entre 
os membros dessa comunidade. O conflito nasce no fato de que o indiví-
duo se percebe não mais indígena e também não é um não indígena, é um 
ser que perdeu sua identidade e sofre socialmente preconceito e racismo 
por isso. (POTIGUARA, 2004)

Ainda segundo Potiguara (2004), além do processo de colonização, 
houve no Brasil o processo de neocolonização, que foi o período em que 
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o interior do Brasil passou a ser ocupado, acabando de inúmeras for-
mas com as comunidades indígenas, período este que foi até meados do 
século XX. Assim houve intromissão de inúmeros segmentos, como as 
madeireiras, os garimpeiros, latifundiários, mineradores, hidrelétricas, 
rodovias, entre outros. Essa intromissão causou nas últimas décadas o 
desmatamento, o assoreamento de rios, a poluição ambiental e a diminui-
ção da diversidade local, trazendo as enfermidades, a fome e o empobre-
cimento compulsório da população indígena.

Historicamente a sociedade indígena sofreu dois grandes impac-
tos que afetaram direta e duramente sua cultura: a colonização e esse 
fenômeno intitulado pela autora como neocolonização. Com uma en-
xurrada de informações, culturas e hábitos diferentes e com essa força, 
nenhuma sociedade se manteria incólume, foi o que aconteceu com as 
comunidades indígenas que foram abruptamente abordadas por essa 
colonização. 

No entanto, há um movimento de resistência e resgate para va-
lorização das culturas e identidades indígenas. Esses movimentos sur-
giram dentro dessas comunidades, pelos próprios indígenas a partir da 
percepção de que as interferências externas vêm ao longo dos tempos 
comprometendo a manutenção da sua cultura A maneira mais eficiente 
para essa abordagem é sem dúvida a educação, por isso todo o movi-
mento já citado para regularização das escolas indígenas e garantia dos 
seus currículos singulares foi tão intenso e exigente, e esses aspectos é 
que foram aqui trabalhados. 

3 METODOLOGIA
Essa pesquisa estrutura-se através da abordagem qualitativa. A escolha 
desse tipo de pesquisa foi fundamentada na consideração da subjeti-
vidade do tema em pesquisa, pois como explicam Gerhardt e Silveira 
(2009.p.31): 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc.[...] A pesquisa quantitativa preocupa-se, portanto, 
com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, concentran-
do-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.

 Assim sendo, há aspectos culturais e simbólicos que a pesqui-
sa quantitativa não conseguiria exprimir ou mensurar, a tentativa de 
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fazer esse levantamento através desse tipo de pesquisa comprometeria 
a singularidade das características citadas. Da mesma maneira, existem 
dados que são de importância ímpar para a construção de estatísticas 
que permitam uma maior compreensão das informações transmitidas. 
Esses dados foram levantados através de técnicas próprias de pesquisas 
quantitativas, que nos dão dados resultados exatos e precisos para a 
tradução simbólica dos resultados, uma vez que “pesquisa quantitativa, 
que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar 
o raciocínio dedutivo, as regras de lógica e os atributos mensuráveis da 
experiência humana” (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p.33).

Com essas considerações, percebe-se que ambos os tipos de pes-
quisa são importantes e se complementam para um resultado satisfató-
rio ao fim dessa pesquisa. Mas vale ressaltar que os aspectos qualitati-
vos prevalecem nesta pesquisa devido às subjetividades curriculares de 
cada escola indígena.

O método aplicado a essa pesquisa consiste na observação assis-
temática, (observação não estruturada) simples, espontânea, informal 
ou não planificada, o pesquisador atua como mero expectador – e não 
participante – essa pode também ser compreendida como passiva, haja 
vista que aquele que observa apenas se limita a fazê-lo de forma neutra, 
ou seja, permanece alheio aos dados colhidos, posiciona-se do lado de 
fora e se mantém como mero expectador. Outra técnica utilizada foi a 
do questionário de perguntas abertas, o qual visou captar informações, 
opiniões, crenças e valores de um membro da comunidade escolar am-
bientado na Escola de Educação Indígena Tapeba de Caucaia. Esse tipo 
de método foi escolhido justamente pela subjetividade da situação, do 
tema da pesquisa, pois qualquer outro tipo de método não seria tão 
eficiente quanto o método citado.

O questionário foi utilizado a fim de montar um levantamento de 
como se deu a normatização da Escola Indígena Tapeba, as suas princi-
pais características, a atuação dos órgãos públicos na mesma, a formação 
do professor indígena Tapeba e o nível de interferência da comunidade 
nas decisões escolares.

O registro fotográfico por fim, permite visualizarmos a estrutura 
física da escola e sua rotina diária. Essa coleta de dados foi feita na Escola 
de Educação Indígena Tapeba de Caucaia, que é uma comunidade-escola, 
onde a escola faz parte da comunidade e a comunidade é objeto de estudo 
da escola.
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
A observação e entrevista deram-se durante visita pré-definida por con-
tato telefônico, nessa oportunidade, além da aplicação do questionário, 
foi realizado registro fotográfico (disponíveis no anexo) das instalações 
do prédio e anexos, oportunizando assim a possibilidade da constatação 
da construção padrão, que como espaço pedagógico, possibilita o acesso 
e comodidade necessários para que o processo de ensino, nos aspectos 
físicos, seja satisfatório.

A análise dos resultados executa-se a partir de um questionário 
aplicado ao secretário da Escola de Educação Indígena de Caucaia (dis-
ponível na íntegra nos anexos), as perguntas são pertinentes com os ob-
jetivos deste artigo, e a confrontação com o referencial teórico permitiu 
concluir se as questões levantadas dialogam com a legislação e produções 
de estudiosos do tema.

Ao ser questionado sobre os motivos da criação de uma escola es-
pecífica indígena, o secretário respondeu:

Ocorreu pela necessidade de termos uma escola voltada à nossa cultura, 
que não nos tirasse o que nós tínhamos, nossa forma de viver, e a esco-
la convencional não repassava isso para nossas crianças. Foi quando uma 
pessoa começou a dar aula embaixo de mangueiras e cajueiros, e as lide-
ranças começaram a buscar a criação da Escola Indígena Tapeba. (Disponí-
vel no anexo I)

Sobre características que diferenciam a escola indígena das 
demais escolas, o secretário respondeu: “Na própria cultura, quando 
colocamos nas disciplinas a nossa forma de viver, no nosso ritual sa-
grado feito com os alunos nas aulas de cultura e projetos voltados a 
nossa realidade”.

Ao afirmar que a possibilidade de trabalhar em seu currículo a 
sua cultura e história é a grande diferenciação entre as escolas indígenas 
e as escolas regulares, percebe-se que essa característica da escola indí-
gena é assegurada pela Constituição Federal de 1988, que juntamente 
com outros documentos federais, normatizam a estruturação física e 
curricular das escolas indígenas. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 
1996 reconheceu aos povos indígenas o direito a uma educação escolar 
específica, diferenciada, intercultural, bilíngue/ multilíngue e comuni-
tária. Essa mesma lei possibilita a criação das disciplinas específicas da 
escola em análise, que no caso estuda a História do povo Tapeba e de 
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outros povos, através de material elaborado pelos próprios professores, 
considerando os direitos e deveres que essas comunidades tem diante 
da sociedade.

A Escola Tapeba utiliza-se de variados materiais pedagógicos como 
sala de multimeios, laboratório de informática e projetos semestrais que 
contemplam as práticas pedagógicas da escola e auxiliam no objetivo de 
transmitir o conteúdo regular e específico do seu currículo.

Em 2005, foi criado o Programa de Apoio à Formação Superior e 
Licenciaturas Interculturais Indígenas (PROLIND), cujo

O principal objetivo é apoiar financeiramente cursos de licenciatura espe-
cificamente destinados à formação de professores de escolas indígenas, as 
chamadas licenciaturas indígenas ou licenciaturas interculturais. (Disponí-
vel em https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/nao-huma-
nos/prolind-2/. Acessado em 28/04/2015)

Além disso, há o apoio do PROLIND e do parecer nº5, de 13 de 
dezembro de 2005, que especifica na formação do professor indígena:

§ No caso de professores indígenas e de professores que venham atuar em 
escolas indígenas, dada a particularidade das populações com quem traba-
lham e das situações em que atuam[...], deverão:
I. Promover diálogo entre conhecimento, valores, modos de vida orienta-
ções filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo indígena 
junto a quem atuam e os provenientes da sociedade majoritária;
II Atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo de 
temas indígenas relevantes. (BRASIL, 2015, p. 8)

A formação do professor indígena da Escola Tapeba dá-se, como 
informa o entrevistado, “através das licenciaturas interculturais indígenas 
e formações continuadas”. E os órgãos públicos responsáveis pela edu-
cação, como MEC e Secretaria de Educação, “colaboram com a escola 
através do pagamento do salário dos funcionários, fornecimento da ali-
mentação escolar, reformas dos prédios e fornecimento de materiais de 
consumo.”, segundo o informante.

O modelo de gestão escolar indígena é democrático, com am-
pla participação da comunidade nas decisões de qualquer âmbito da 
escola. Segundo o entrevistado, a comunidade participa “através de 
reuniões, nas culminâncias dos projetos e nas festas das mães, pais e 
na formação do conselho escolar”.  A comunidade decide como será 
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aplicada a verba fornecida à escola, os temas norteadores dos projetos 
pedagógicos e indica os professores que atuarão na escola, pondo em 
prática assim o artigo 14 da LDB, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional:

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiari-
dades e conforme os seguintes princípios:
I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes.

A análise dos dados permite confirmar que a atuação da escola in-
dígena é satisfatória às suas comunidades, que com a obtenção da regu-
lamentação legal e respaldo acadêmico e financeiro dos órgãos públicos 
competentes, conseguem trabalhar as suas variações linguísticas, histó-
rias e culturais, alcançando assim o seu objetivo principal, que é o de pre-
servação das características de cada comunidade indígena contemplada 
com escolas populares dessa modalidade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A LDB idealiza a formação de escolas que preparem cidadãos com 
consciência crítica e atuante social, cultural, tecnológica e politicamen-
te. Para que tais objetivos fossem alcançados nas escolas populares, foi 
necessário estabelecer a normatização legal que estabelecesse diretrizes 
de atuação dessas escolas, que abrangessem os ideais gerais e particula-
res de cada comunidade. Para as comunidades indígenas, foi elaborada 
uma legislação específica que permitisse nas suas estruturas pedagógi-
cas, curriculares, formadoras e físicas o estabelecimento de disciplinas, 
métodos e práticas pedagógicas que respeitem as características de cada 
comunidade e os deveres civis de todos os cidadãos brasileiros, inde-
pendentemente de suas origens.

Com a efetivação das ações das comunidades indígenas aliadas 
às concessões e regulamentações legais, esse objetivo é alcançado nas 
escolas indígenas, que atuam livremente dentro das suas especifici-
dades garantindo o direito de estudo e perpetuação da sua cultura 
dentro dos espaços escolares, sem detrimento das obrigatoriedades 
curriculares exigidas pela LDB.
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ANEXO I - ENTREVISTA
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ANEXO II - IMAGENS

Secretaria

Quadra poliesportiva
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Imagem interna da Secretaria

Sala de aula 3º ano
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Refeitório

Entrada da Escola
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Resumo: A educação acontece dentro de um contexto que engloba todos os 
aspectos da sociedade, contudo pretendemos, neste trabalho, refletir sobre os 
aspectos sociais, políticos e econômico com perspectivas e desafios da mi-
crorregião do Vão do Paranã para incrementar a formação do empreende-
dor que se utiliza das potencialidades turísticas para desenvolver a região, a 
qual está ao redor dos atrativos turísticos. Implica em reconhecer que há uma 
vinculação entre educação, trabalho e desenvolvimento econômico das co-
munidades tradicionais e da população como um todo, com vistas a estreitar 
a relação entre a formação empreendedora e o turismo como alternativa de 
geração de renda, as culturas tradicionais na microrregião do Vão do Para-
nã e suas abrangências educacionais e analisar as perspectivas dos impactos 
das atividades turísticas na economia e finanças públicas dos municípios e 
os desafios educacionais para potencializar o empreendedorismo turístico. 
A reflexão resulta de pesquisas utilizando técnicas e instrumentos diversos a 
fim de consultar fontes, análise de documentos e coleta de dados.
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Abstract: The Education takes place within a context that encompasses 
all aspects of society, but in this work we intend to reflect on the social, 
political and economic aspects with perspectives and challenges of the 
Paranã Vão microregion to increase the formation of the entrepreneur 
using the tourist potential to develop the region, which is around the tou-
rist attractions. It implies recognizing that there is a link between educa-
tion, labor and economic development of traditional communities and of 
the population as a whole, with a view to strengthening the relationship 
between entrepreneurship training and tourism as an alternative to inco-
me generation, traditional cultures in the microregion of the Paranã Vão 
and its educational coverage and analyze the perspectives of the impacts 
of tourism activities on the economy and public finances of the munici-
palities and the educational challenges to enhance tourism entrepreneur-
ship. The Reflection is the result of research using various techniques and 
instruments to consult sources, document analysis and data collection.

Key words: Enterprising formation. Tourism. Paranã Vão.

1 INTRODUÇÃO
A educação ocorre em diversos contextos sociais e engloba todos os as-
pectos da sociedade, na qual há uma estreita relação entre trabalho e de-
senvolvimento econômico. O fato de estarem interligados torna-se um 
espaço híbrido de formação e transformações influenciados pelos agentes 
e pela realidade que os cercam. 

Este artigo tem por objetivo situar e investigar as contribuições, os 
impactos sócio, político, econômico, as perspectivas e desafios da micror-
região do Vão do Paranã, com intuito de incrementar a formação do em-
preendedor que se utiliza das potencialidades turísticas para desenvolver 
a região que estão ao redor dos atrativos turísticos, o qual implica em 
reconhecer que há uma estreita vinculação entre educação e desenvolvi-
mento econômico das comunidades tradicionais, indígenas e da popula-
ção como um todo, com vistas a promover a formação empreendedora e 
o turismo como alternativa de geração de renda na microrregião do Vão 
do Paranã impulsionando o empreendedorismo turístico na região.

A microrregião do Vão do Paranã é uma das microrregiões do 
estado brasileiro de Goiás pertencente a mesorregião Leste Goiano, no 
nordeste goiano, dotada de ricas belezas naturais. De acordo com últi-
mo Censo Demográfico (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
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E ESTATÍSTICA – IBGE, 2010), possui população de 107.311 habitantes, 
área total perfaz 17.388,823 km², é composta por doze municípios: Alvo-
rada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores 
de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Posse, São Domingos, Si-
molândia e Sítio d’Abadia. 

Apresentada na mídia goiana como uma das microrregiões mais 
pobres do Estado de Goiás constituindo-se em um dos maiores proble-
mas socioeconômicos, devido seu desenvolvimento regional lento, que-
brado apenas pelo fluxo da BR 020, que liga Brasília (DF) a Fortaleza 
(CE). No entanto, do patrimônio ambiental e cultural, resguarda-se com 
uma das mais significativas do Estado, destacando-se pelo seu grande po-
tencial para o turismo.

Sobre esse prisma, o turismo é uma alternativa de atividade desen-
volvedora, altamente lucrativa e geradora de empregos e que no Brasil 
cresce a cada ano. Esse crescimento decorre em virtude do país atrair 
cada vez mais pessoas de várias as partes do mundo e do próprio merca-
do doméstico, que vem aumentando gradativamente o índice de viagens 
para todas as regiões brasileiras. 

Assim, considerando-se as potencialidades das atratividades turís-
ticas do Vão do Paranã, justifica-se um trabalho de intervenção de todos 
os agentes envolvidos direta e indiretamente, para criação de produtos tu-
rísticos, acompanhados de pequenos empreendimentos de negócios, cujo 
fim é promover o desenvolvimento econômico e reduzir as desigualdades 
sociais, por meio da formação do empreendedor, alcançando os melhores 
resultados nas localidades e para os demais envolvidos na atividade.

2 METODOLOGIA
No intuito de atender a essa proposição é que se vislumbra o estímulo à 
formação empreendedora como alternativa para o fomento do turismo 
no Vão do Paranã, aproveitando o potencial turístico como um fator que 
se encaixa efetivamente no contexto de geração de uma identidade que 
retrata a historicidade dos locais, imagens que remontem às suas paisa-
gens, aos seus patrimônios arquitetônicos, às suas poesias, e às suas tradi-
ções peculiares para apresentar como um atrativo e de forma ampliada, 
em um produto turístico da região.

Para a elaboração do presente estudo diferentes técnicas de pes-
quisa foram utilizadas, em princípio efetivou-se a pesquisa bibliográfica 
a fim de consultar fontes relacionadas à temática proposta. Conforme 
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(LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 166), “[...] abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação tema de estudo, desde publicações avulsas, 
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 
cartográfico, etc. [...]”. Também uma abordagem combinada qualitativa e 
quantitativa que, como ressalta Miguel (2012), a combinação possibilita 
uma melhor compreensão dos problemas de pesquisa que cada uma des-
tas permitiria isoladamente.

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade 
de materiais empíricos − estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, 
história de vida, entrevista, artefatos, textos e produções culturais, textos 
observacionais, históricos, interativos e visuais – que descrevem momen-
tos e significados rotineiros e problemáticos da vida dos indivíduos (ERD-
MANN, MARCHI, ROMAM, 2012, p.134).

Como técnicas da pesquisa qualitativa aplicou-se neste estudo 
a observação direta, visitando alguns dos pontos turísticos do Vão do 
Paranã.  Na pesquisa quantitativa foram utilizados como instrumen-
tos questionários semiestruturados a uma amostra não probabilística 
de 150 alunos em 03 instituições5  de ensino da região, localizadas es-
pecificamente na cidade de Posse – GO, no período de 09 de abril a 
30 de maio de 2015. Os questionários foram compostos por perguntas 
fechadas, com questões de múltipla escolha. Utilizou-se ainda, análi-
se de documentos e coleta de dados oriundos de fontes secundárias, 
tais como: Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da Central Única 
doa Trabalhadores Apolônio de Carvalho (ECO/CUT); IBGE, Instituto 
Mauro Borges (IMB), Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento-
-SEPLAN/SEGPLAN-GO, para apresentar as principais características 
da região Nordeste Goiana. Posteriormente serão apresentados os re-
sultados obtidos através da análise dos dados coletados neste estudo 
utilizando-se a metodologia acima descrita. 

3 EDUCAÇÃO PARA EMPREENDER
A educação e o conhecimento são importantes para conscientizar que 
é preciso que o empreendedor se preocupe com sua formação, com sua 
leitura de mundo, tornando-se um observador crítico e atento aos novos 
conhecimentos gerados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, 

5 Pesquisa feita com os alunos do Instituto Federal Goiano, Colégio Municipal Castro Alves e Colégio 
Estadual   Dom Prudêncio
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porque só assim ele conseguirá compreender satisfatoriamente a reali-
dade que o cerca e, com isso, melhorar sua condição de vida. Este é dos 
principais desafios, a ser enfrentado, pois consiste em criar metodologias 
apropriadas para o incentivo da atividade empreendedora. Tais empreen-
dimentos requerem mão de obra qualificada, contudo a falta de recurso 
humano, sempre foi um problema a ser enfrentado nas cidades interiora-
nas, principalmente as mais afastadas dos grandes centros, tornando-se 
problema da comunidade regional. A educação técnica profissional de ní-
vel médio pode contribuir significativamente para a inserção dos jovens 
da região do Vão do Paranã.  

Este desafio é também compartilhado pelas instituições educa-
cionais, que vem encontrando diversos empecilhos para consolidar 
uma cultura empreendedora entre os estudantes e, entre os cidadãos, 
o que acaba enfraquecendo ou atrofiando as potencialidades econô-
micas das comunidades. Nesse ponto, torna-se importantíssimo co-
nhecer profundamente as peculiaridades da região em que se quer 
intervir, assim como as perspectivas e aspirações da população, seus 
sonhos e medos, suas dificuldades e angústias, seus dons e capacida-
des criativas.

O turismo na esfera educacional pode ser analisado por diversas 
perspectivas, a exemplo de questões culturais, sociais e econômicas. Está 
presente em diversos contextos espaciais, sendo comum que essa ativi-
dade se configure como o principal elemento da economia. Salgado et al 
(2014) apresentaram o impacto das atividades turísticas na economia e 
finanças públicas do município de Alto Paraíso de Goiás. Foi observada a 
ineficiência da gestão municipal na capitalização de recursos oriundos da 
respectiva atividade. Por fim, chegaram à conclusão que:

Porém, mesmo com a ineficiência das políticas tributárias municipais, não 
se pode dizer que o turismo não interfere na dinâmica econômica do muni-
cípio, já que esta é mediada e regida, sobretudo, pelas atividades turísticas 
(por meio do mercado de trabalho e do consumo de bens e serviços), que 
assim desenvolvem uma movimentação econômica municipal representa-
da pelo fluxo de renda no município. Diferentemente dos municípios de 
mesmo padrão demográfico, que apresentam os maiores estoques de em-
prego vinculados à administração pública e à agropecuária, Alto Paraíso de 
Goiás tem no comércio e nos serviços os setores de maior empregabilidade 
municipal influenciado direto e indiretamente pelas atividades ligadas ao 
turismo (Salgado et al 2014, p. 16).

A formação empreendedora como alternativa para 
 o aproveitamento do potencial turístico do Vão do Paranã
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Essa linha argumentativa induz a observação da falta de políti-
cas públicas para o desenvolvimento das atividades turísticas nos mu-
nicípios. É demasiadamente comum, a presença de serviços informais 
relacionados às atividades turísticas nos municípios goianos, sejam em 
eventos de curta duração, como o caso da Festa do Divino Pai Eterno 
em Trindade GO, ou de média duração, como no caso do período de alta 
temporada em Aruanã (GO). Este último caso foi analisado por Arrais et 
al (2014). Observou-se uma série de impactos negativos para o município 
originados pela negligência do poder público municipal, variando desde 
questões ambientais à dinâmica do mercado imobiliário. Nessa linha ar-
gumentativa, os autores concluem que:

É inegável que a atividade turística, dado sua capilaridade, movimenta a 
economia dos municípios, funcionado, dados a rede de consumo e traba-
lho, como um distribuidor de renda para os diferentes grupos de atores 
sociais. No entanto, é necessário, para garantir sustentabilidade da ativi-
dade turística, pensar os impactos ambientais, sociais e tributários para os 
municípios. (Arrais et al, 2014, p. 48).

Urge trazer para a discussão o empreendedorismo turístico inter-
ligado com a educação e trabalho, seus impactos e limites na região, vis-
to que também está fundamentada em legislações a respeito do assunto, 
dentre elas destaca-se:

No âmbito nacional, em setembro de 2008 o então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva aprovou a Lei nº 11.771/08 - a Lei 
Geral do Turismo (LGT), a qual reuniu várias normas relativas ao setor 
que se estavam espalhadas dentro da legislação brasileira, submetidas a 
explicações diversas, e delineou os parâmetros para o incremento do se-
tor. Inovou com a instituição do Sistema Nacional de Turismo, a obriga-
toriedade do Cadastur.

Na esfera estadual o Art. 2º da Lei 18.445/14 estabelece a compe-
tência da Agência Estadual de Turismo - GOIÁS TURISMO para:

I – executar a política estadual de turismo, compreendendo identificação, 
desenvolvimento e exploração de potenciais turísticos do Estado; execu-
ção de ações relacionadas com o turismo; captação de recursos; presta-
ção de serviços técnicos, monitoramento de impactos socioeconômicos, 
ambientais, culturais e qualificação de profissionais relacionados com 
turismo;
II - propiciar o fortalecimento e o crescimento do turismo no Estado de Goi-
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ás, visando intensificar sua contribuição para a geração de renda, amplia-
ção do mercado de trabalho, elevação dos padrões do bem-estar social, 
integração nacional e valorização do patrimônio natural, cultural e técnico-
-científico dos municípios goianos;
III - atrair e captar para os municípios goianos convenções, feiras, expo-
sições, congressos, seminários, conferências e outros eventos de caráter 
local, regional, nacional e internacional, de modo a contemplar as parti-
cularidades setoriais decorrentes da estrutura, geração de fluxo turístico 
e vocação de cada município;

Embora exista embasamento legal que preconiza e implantação 
e expansão do turismo em nosso Estado, não há políticas públicas efe-
tivas, nem previsão de implantação na região. O patrimônio natural é 
mencionado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ci-
ência e Cultura (Unesco) no âmbito do programa “O Homem e a Bio-
sfera” e reconhece como uma das seis regiões com o título Reservas da 
Biosfera como patrimônio natural. Entretanto, segundo as informa-
ções constantes nos dados da lista dos municípios do Plano Estadual 
do Turismo: “Goiás no caminho da inclusão, apenas os municípios 
de São Domingos e Mambaí obtiveram pontuação de 47 e 37 pon-
tos, sendo classificados como esmeralda e cristal, respectivamente. ” 
(GOIÁS TURISMO, 2015). Nota-se que, devido a essa classificação, 
no momento, não é prioridade nesse processo de inclusão no cenário 
turístico do Estado.

 É fundamental o papel do Estado em identificar e implementar 
políticas públicas, principalmente educacionais, que melhor estruturam a 
região, vislumbrando as particularidades dos municípios do Vão do Pa-
ranã, assim como, de suas demandas, levando-se em consideração sua 
configuração geográfica, histórico-econômica e sociocultural.

Nos diversos aspectos elencados, visto sob a perspectiva educa-
cional, econômica e social em relação ao desenvolvimento e subsis-
tência, inserem-se também as comunidades tradicionais e indígenas 
cujo empreendedorismo turístico, emerge como uma alternativa im-
portante, capaz de gerar renda e emprego, garantir a sustentabilidade 
ambiental e preservar a cultura dos lugares, desde que se orientada 
para escolha do tipo de turismo mais viável, considerando-se as pecu-
liaridades e que envolva a comunidade, de forma a garantir qualidade 
de vida. 
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Nesse sentido, o empreendedorismo de pequenos negócios, prin-
cipalmente aqueles que estão no caminho do atrativo turístico, para essa 
região deve ser entendido como sinônimo de desenvolvimento local, 
convidativo para a inclusão social da sua população. 

4 EMPREENDEDORISMO E TURISMO 
O empreendedorismo é uma prática que está presente em nossos dias, 
pois a criação dos pequenos negócios impulsiona as economias, passan-
do inclusive a constar na matriz curricular das instituições de ensino 
em todos os seus níveis e modalidades. Empreender é tarefa difícil e 
trabalhosa e a verificação das oportunidades de negócio e a capacidade 
de convertê-las em resultados positivos, valendo-se sempre do entendi-
mento de necessidades a serem atendidas, da tomada de decisão, da ou-
sadia e da disposição em fazer algo diferente a ser ofertado ao mercado 
exigente em uma sociedade capitalista, provocando mudanças, inclusi-
ve na área educacional. 

Essas mudanças, que têm ocorrido com extraordinária velocidade, impac-
tam de forma dramática o mundo do trabalho, tornando imprescindível 
investigar os novos padrões de qualificação que estão sendo adotados no 
processo de reorganização do trabalho e de incorporação de novas tecno-
logias (CARNEIRO, 1998, p.4).

Esse processo de reorganização do mundo do trabalho é oportu-
no para a formação de novos conhecimentos e valores para os cidadãos, 
por meio da capacidade de se adequar e de inovar frente as demandas 
e oportunidades. Nessa concepção, a população local nativa é conside-
rada o principal impulsionador de todo processo de mudanças das re-
lações de trabalho e de desenvolvimento regional, centro das parcerias 
institucionais sinérgicas para proporcionar os benefícios comuns para 
a comunidade.

Assim, a proposição de desenvolvimento para a região e lugares do 
Vão do Paranã, privilegia a autonomia dos seus habitantes, a sua liber-
dade em explorar o potencial do território por meio de práticas que lhes 
sejam conhecidas, de suas habilidades, de forma participativa, comum 
e possível em pequenos lugares, emanada de sua visão e entendimento, 
para decidir como cada um pode contribuir com criações e inovações, e 
que de fato traga maior inclusão e justiça social e não se limitem apenas a 
modernização tecnológica e ao crescimento econômico, mas sim, a uma 
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gama de fatores ligados também às tradições, às imagens, às paisagens e a 
cultura de uma forma geral. 

Segundo Drucker (1985) o empreendedorismo é uma forma de 
intensa mudança e o empreendedor como alguém que sempre se apoia 
nessas mudanças para a busca e exploração de novas oportunidades. Para 
Sadler (2000) indica que o termo empreendedorismo deriva do verbo 
francês entreprendre, que significa iniciar ou realizar algum empreendi-
mento. Para os economistas o empreendedorismo é compreendido como 
um agente de desenvolvimento econômico (SMITH, 1766); empreende-
dores de negócios (HIGGINS, 1959); tomadores de riscos (KIHLSTROM 
e LAFFONT, 1979); trabalhadores em condições de ambiguidade e incer-
teza (SADLER, 2000).

O empreendedorismo vem se tornando uma pauta importante 
no mundo, funcionando como um catalisador primário do crescimento 
econômico e do desenvolvimento regional e global, gerando e mantendo 
empregos, expandindo, enfim, como atividade econômica, trazendo com 
isso a necessidade constante de inovação, principalmente, nas formas de 
produção e de educação.

Almeida (2009, p.1), “as práticas do turismo causam os impactos 
psicológicos, sociais e ambientais tanto nos lugares visitados quanto nas 
pessoas que ali residem”.  

Nas palavras de Carvalho (2004, pág. 9) “Quando a atividade tu-
rística é bem planejada, há um reflexo no aumento do nível de conscien-
tização para a conservação dos recursos naturais e culturais do local, 
garantindo a alternativa da sustentabilidade como um todo”. De acordo 
com Irving (2002), os pressupostos do turismo devem ser trabalhados no 
sentido de orientar a atividade de forma que se volte para:

[...]a co-responsabilidade, o envolvimento efetivo das populações locais na 
tomada de decisões, o compromisso de geração de renda às populações 
do destino turístico a ser desenvolvido, o estabelecimento de parcerias en-
tre os setores público e privado e o fortalecimento de mecanismo de des-
centralização e capacitação de recursos humanos, em escala local (IRVING 
2002, p. 26-27, apud CARVALHO, 2004, p. 8).

Para Almeida (2010, p.124) “o turismo é um fenômeno social que 
manifesta um crescimento constante, considerado como uma impor-
tante fonte de riqueza econômica e como oportunidade para impulsio-
nar áreas deprimidas nos aspectos econômico e social”. Segundo Almei-
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da (2009, p. 7), “não tem existência própria e sua dinâmica depende do 
jogo dos atores – Estado, iniciativa privada, comunidade local e turis-
tas- que o inventam em um lugar escolhido para tal”. Ainda em Almeida 
(2009, p.1), “as práticas do turismo causam os impactos psicológicos, 
sociais e ambientais tanto nos lugares visitados quanto nas pessoas que 
ali residem”. 

 Levando-se em conta o cenário da região do Vão do Paranã, 
questiona-se, dentro de uma abordagem crítica, como os atrativos tu-
rísticos podem possibilitar o desenvolvimento das economias locais, 
promover pequenos negócios que estejam no caminho do atrativo tu-
rístico, oferecendo uma possibilidade se firmar como estratégia de de-
senvolvimento socioeconômico nos municípios e na região? Como as 
políticas públicas podem estimular e atender a uma demanda histórica 
das comunidades, estruturando e concedendo oportunidades legais que 
empreendedores possam edificar negócios de forma responsável e au-
tônoma? É no propósito de responder essas perguntas que se vislumbra 
o empreendedorismo como um fator que se encaixa prudentemente no 
contexto da atividade turística para o desenvolvimento da região.

É fato que esta região é possuidora de grande número de atrativos 
turísticos onde se incluem uma das maiores concentrações de cavernas 
da América Latina (Parque Estadual de Terra Ronca – situado no ex-
tremo nordeste de Goiás, nas cidades de São Domingos e Guarani de 
Goiás, abriga mais de 200 grutas e cavernas). O próprio Rio Paranã e 
seus afluentes e ainda, existe no território, a Área de Proteção Ambien-
tal (APA) das Nascentes do Rio Vermelho, localizada nos Municípios de 
Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí e Posse, no Estado de Goiás, en-
volvendo os rios interiores e os sítios espeleológicos. Ainda, destacam-
-se algumas outras riquezas imateriais e manifestações culturais como 
as Cavalhadas da Festa do Divino e “Dança da Curraleira” em Posse, 
parte das funções da Folia de Reis; Festa do Pequi e Festa da comuni-
dade Cigana, em Mambaí; O Terno das Pastorinhas e a Lamentação 
das Almas em São Domingos. Um conjunto vivo de relações sociais e 
patrimônios historicamente simbólicos de grande relevância para os 
membros dessas sociedades e que se revelam em uma identidade rica 
e densa de valores. Juntos, riquezas naturais e culturais possam se bem 
trabalhados e divulgados, potencializarem-se em uma fonte de geração 
de renda e ganhos significativos, atendendo às demandas de desenvol-
vimento de todas as suas comunidades.
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O cenário socioeconômico do Vão do Paranã é composto de difi-
culdades e precariedades, inclusive com a falta de perspectiva da popu-
lação local, uma contradição entre uma pobreza evidente e uma riqueza 
ecoturística exponencial, visto que, a exuberância da natureza, ainda 
que de forma mal difundida e anunciada, se mostra benevolente nessa 
microrregião, já que se apresenta com características paisagísticas geo-
gráficas fascinantes.

  Registra-se, no entanto, a partir da pesquisa6  que, mesmo sendo 
a região dotada deste significativo potencial turístico, 66,44% dos entre-
vistados em escolas da cidade de Posse dentro de um universo de 150 
alunos, não tinham conhecimento do espaço e da identidade cultural do 
lugar e da região onde vivem suas potencialidades e atrativos naturais, ou 
seja, os moradores da cidade Posse e região em sua maioria não conhe-
cem as belezas naturais da região, muitos, inclusive, nunca teriam visitado 
as muitas cachoeiras e cavernas locais. Tal fato demonstra-se bastante re-
levante, considerando-se que para explorar o potencial turístico da região 
do ponto de vista econômico, o primeiro passo seria conhecê-lo e, no 
entanto, o que se verifica é o desconhecimento de suas potencialidades, 
com consequente desvalorização das riquezas naturais locais. 

Faz-se necessário desenvolver programas de formação que propi-
ciem um novo significado à sua cultura, às tradições, às suas paisagens, 
para que todo esse potencial turístico possa ser cada vez mais difundi-
do por suas características e singularidades, bem como oportunizar o 
afloramento do espírito empreendedor dos autóctones, fortalecendo o 
sentimento de pertencimento e orgulho do lugar. Possibilitar por meio 
da educação o crescimento das economias locais, oportunizando o in-
cremento de negócios voltados para o turismo, firmar estratégias de de-
senvolvimento socioespacial dos municípios e na região como um todo, 
superando problemas, fazendo com que as pessoas se sintam motivadas 
a conquistar seu espaço em seu próprio habitat regional e a não se dis-
tanciar de onde nasceram fortificando seus vínculos para permanecerem 
estabelecidos em sua origem. É também notório refletir o quanto é neces-
sário o desenvolvimento de políticas públicas para melhorar a infraestru-
tura física e ações de valorização e divulgação das belezas locais tanto a 
nível regional quanto em nível de Brasil.

6 Pesquisa apresentada em seminário da disciplina Planejamento e Gestão Territorial do Mestrado Aca-
dêmico em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
Período: 09.04 a 30.05.2015.
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Nesta perspectiva, existem oportunidades evidentes para explora-
ção do potencial turístico e que nos leva a vislumbrar no turismo uma al-
ternativa para atrair investimentos, para criar imagem positiva da região 
como opção de visita e com o incentivo da prática e do exercício efetivo 
do empreendedorismo, haverá crescimento econômico sustentável, cir-
culação de moeda, fidelização do seu povo no lugar, fortalecido e conso-
lidado pelo amor a terra. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Estudos da IMB/SEPLAN-GO (2000) feitos na Região Nordeste do Esta-
do de Goiás, onde está inserida a microrregião do Vão do Paranã, cujos 
indicadores municipais que compõem o Índice de Desenvolvimento So-
cial (IDS) e o Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) demonstram 
na tabela 1 como se apresenta a região em relação às outras regiões do 
Estado.  O IDE é construído com dados referentes à infraestrutura, à 
qualificação da mão de obra formal e com o PIB per capita do município 
e o IDS considera o desempenho do setor de saúde e educação, a oferta à 
população de serviços básicos e a renda auferida pelos trabalhadores em 

REGIÕES DE PLANEJAMENTO IDS Class. IDE Class.

Sudeste Goiano 5031,2 1 5091,4 1
Sul Goiano 5029 2 5047 2

Sudeste Goiano
(Estrada de Ferro) 5019,1 4 5028,9 3

Metropolitana de Goiânia 5028,5 3 5018,7 4
Oeste Goiano (Eixo GO-060) 5003,1 5 4995 5

Noroeste Goiano
(Estrada do Boi) 4996 6 4973,3 6

Norte Goiano 4977,2 8 4973,2 7
Centro Goiano (Eixo BR-153) 4989 7 4971,9 8
Entorno do Distrito Federal 4965,7 9 4955,3 9

Nordeste Goiano 4951,8 10 4926,3 10

Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Social (IDS) e Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE), por 
regiões de planejamento do estado de Goiás.

Fonte: Adaptado SEPLAN/SEPIN – Gerência de Estudos Especiais (2000)
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função das faixas de renda da mão de obra formal. Destinam-se a caracte-
rizar, por meio quantitativo, os diferentes níveis de desenvolvimento dos 
municípios goianos e das Regiões de Planejamento do Estado de Goiás. 
As informações evidenciadas apresentam-se como mais uma possibilida-
de a ser utilizada na elaboração de políticas públicas que objetivem me-
lhorar as condições sociais e econômicas dos municípios goianos menos 
desenvolvidos, contribuindo para atenuar as desigualdades.

Os números expostos indicam como se apresentam respectiva-
mente, a infraestrutura dos municípios, a qualificação da mão de obra 
formal e a renda municipal per capita, além de considerar o desempenho 
dos setores da saúde, da educação, da oferta de serviços básicos e da renda 
da mão de obra formal, ficando à situação econômica em que a região se 
encontra em último lugar, se comparada às outras do estado de Goiás. 

Tais dados refletem diretamente no crescimento populacional das 
cidades. Carvalho (2004, p.2) nos fala “essa realidade é uma das respon-
sáveis pelos elevados índices de êxodo populacional nos últimos anos”. 
Consta no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável- 
PTDRS (ECO/CUT,2011 p.80), tabela 2, comparativo populacional entre 
os anos 1991, 2000 e 2010, onde observa-se um decréscimo na quantida-
de de habitantes em algumas cidades como Guarani de Goiás e Mambaí, 
localidades com atrativos turísticos, ou outras com crescimento popula-
cional pouco expressivo.
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Tabela 2- Oscilação populacional - Comparativo entre 1991-2000-2010

Fonte: ECO/CUT (PTDRS, 2011, p. 80)
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Em Posse, maior cidade dessa microrregião, foi realizada pesquisa  
em 03 instituições de ensino, que têm em seu quadro, discentes de cidades 
de até 100 km ao redor, cujo perfil etário contemplou alunos entre 15 a 
25 anos, constatou que: 87,23% dos jovens gostariam de se mudar para 
outra cidade; 72,73% dos entrevistados não percebiam planejamento no 
desenvolvimento e crescimento da cidade; 38,67% dos entrevistados dis-
seram que vislumbravam a cidade no futuro ainda mais estacionada, com 
os mesmos níveis de desenvolvimento e oportunidades atuais; e apenas 
35,56% tinham conhecimento de atrativos turísticos como cachoeiras, 
rios, trilhas e até mesmo de características de parques e reservas regionais 
de uma forma geral. 

Verifica-se assim uma representação comportamental da juven-
tude da microrregião do Vão do Paranã, consequência de um contexto 
evidente de lugar com reduzido número de indústrias, no qual, vínculos 
empregatícios (emprego formal), negócios e outras oportunidades de ge-
ração de renda são escassos. Tal situação gera inequívoco problema social 
com de altos índices de êxodo de pessoas que migram para outras regiões 
do estado e do país, na busca de melhoria de vida. Estes dados retratam 
a situação principalmente dos jovens, que não conseguem vislumbrar al-
ternativas, devido à escassez de perspectivas de entretenimento, de futuro 
profissional, de atividades lucrativas e desenvolvimento geral da locali-
dade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É notório que o fator determinante para o desenvolvimento está atrelado 
a educação, esta deve ser uma das prioridades para o progresso econô-
mico e social, não só nos discursos políticos, mas numa prática efetiva. É 
necessário investimento em capacitação de pessoas interessadas em abrir 
sua empresa no ramo de turismo, na região do Vão do Paranã, para o co-
nhecimento e elaboração de planejamento do negócio no conhecimento 
direcionado às práticas gerenciais, para que estes possam criar e manter 
seus empreendimentos.

Com a apresentação e análise de potenciais turísticos na região, 
conforme apontado pela Goiás Turismo será possível demonstrar aos 
gestores públicos a necessidade de apoiar os futuros empreendedores 
para os pequenos negócios que comporão o conjunto produtivo para a 
região, com uma visão antecipada das condições do mercado e assim pos-
sam tomar decisões mais objetivas e com riscos calculados.
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Busca-se assim promover, por meio da educação, a potenciali-
dade do empreendedorismo turismo na região, e consequentemente 
o crescimento da pequena empresa que tem papel fundamental na 
construção de melhorias. Pois, hoje, a empresa não precisa ser apenas 
rentável, econômica e financeiramente. Ela precisa pensar, cada vez 
mais, em sustentabilidade e em responsabilidade social empresarial, 
bem como em usar esses princípios como parte das suas estratégias 
de negócios, com oportunidades no turismo da região. Isso é fruto de 
uma nova postura internalizada pelos diversos segmentos partícipes 
envolvidos no processo educacional e que, para sua efetivação, vários 
elementos precisam estar presentes: participação ativa, autonomia, 
pluralidade cultural e transparência nas ações, diversos instrumentos 
e estratégias de formação. Assim, com seus anseios e dificuldades, a 
educação deverá resgatar valores os culturais com a preocupação de 
aceitar as diversidades, priorizando pela necessidade de estimular o 
comprometimento, a solidariedade e responsabilidade de toda a co-
munidade escolar, dialogando com a diversidade cultural para viabili-
zar o desenvolvimento da região. 

Sendo assim, constataram-se pela pesquisa que esse desen-
volvimento enfrenta grandes desafios desde a conscientização da 
comunidade local em conhecer seu potencial para o turismo, até a 
fragilidade das políticas públicas de incentivo e incremento ao em-
preendedorismo turístico na região, além de buscar harmonizar e 
humanizar seu processo educacional dentro da pluralidade cultu-
ral de sua comunidade escolar que precisa fazer uma breve análise 
de sua história social pesando seus objetivos e a aplicabilidade do 
ensino diante das especificidades e necessidades na construção de 
cultura empreendedora. 

Nesse sentido, incentivar oportunidades evidentes para explo-
rar o potencial turístico e com o objetivo de atrair investimentos, para 
projetar a região no cenário nacional criando imagem promissora 
com diversas opções de turismo e com o incentivo da prática e do 
exercício efetivo do empreendedorismo, haverá crescimento econô-
mico sustentável, circulação de moeda, fidelização do seu povo no 
lugar, fortalecido e consolidado pelo amor a terra, e principalmente, 
promover o desenvolvimento, não na lógica da cultura de mercado 
capitalista, mas na promoção da cidadania, da democratização do co-
nhecimento e da sustentabilidade.
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Los Indígenas de hoy están en diferentes situaciones sociales y en cons-
tante transformación. Su actual reconocimiento se sustenta en políticas 
más adecuadas al amparo de normativas nacionales e internacionales. 
Esto ha motivado la aparición, resurgimiento o etnogénesis de antiguos 
y nuevos indígenas, comunidades afrodescendientes, así como la visibi-
lidad simétrica de indígenas antes invisibles, ocultos o no reconocidos. 

El turismo influencia en la toma de conciencia indígena y en la au-
toadscripción de estas comunidades, además coloca en escena beneficios 
como los elementos de la propia cultura, aprovechando así la demanda 
de “comunidad” y originalidad por parte de turistas nacionales e interna-
cionales, además de utilizar los emprendimientos turísticos económicos 
para promover las demandas políticas culturales de los pueblos.

El turismo como forma de resistencia corresponde a: los proyectos 
turísticos ambientales contra el mega turismo y protección del territorio; 
el turismo comunitario como resistencia, en contra de procesos que afec-
tan la integridad de las comunidades y el turismo como resistencia de los 
saberes tradicionales frente a la imposición de la cultura occidental de 
base europea. 

El trabajo coordinado entre investigadores y pueblos indígenas es 
un ejercicio colaborativo que aborda la compleja problemática del turis-
mo en tierras indígenas con la cooperación de universidades y ONGs. 

Los riesgos y complicaciones pueden definirse por la imposibilidad 
de escapar de las determinaciones del capital, la división y conflictos de 
clase en las tierras indígenas, desarticulación de las relaciones de poder 
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tradicionales y las formas de vida cotidiana, la atención desmedida en lo 
que quiere el turista y el olvido de las prácticas propias. 

Así los desafíos se concentran en: desarrollar alternativas al turismo 
de masas, enfrentar los proyectos y sus impactos en el medio ambiente y 
las comunidades, aprovechar el interés por la naturaleza para impulsar el 
interés por la cultura, potenciar el turismo comunitario como respuesta a 
los múltiples impactos sobre las comunidades tradicionales, incorporar a 
los más jóvenes en las iniciativas, fortalecer la retención de la pertenencia 
cultural en las comunidades, así como establecer sociedades y asociacio-
nes con diferentes actores, desde una posición simétrica e intercultural.


