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Transformações no cenário político e econômico condicionam mudanças nas relações 

socioespaciais. As contradições do modelo capitalista, pautadas na valorização dos grandes 

empreendimentos, têm estimulado, de certa forma, organizações populares a lutarem por 

melhores oportunidades no mercado, em que a economia solidária surge enquanto alternativa 

em atividades como o turismo. A economia solidária consiste em um modo de organização 

voltado para o trabalho em parceria com princípios do cooperativismo e autogestão. Quando 

associada ao turismo aparece sob o eixo comunitário, em que a comunidade local coordena e 

executa os serviços ligados à atividade, tais como hospedagem, alimentação, roteirização e guia. 

Comunidades cearenses, litorâneas em sua maioria, desenvolvem o chamado turismo 

comunitário ou de base local, formando cooperativas e associações para melhor organizar a 

atividade e conter o avanço do turismo convencional nos territórios por meio de reuniões com 

representantes do poder público, procura da imprensa, protestos, abaixo-assinados, 

manifestações. O objetivo do presente trabalho consiste em analisar as formas de economia 

solidária associadas às atividades de turismo enquanto proposta de alcance do desenvolvimento 

na escala humana, existentes no Estado do Ceará. A metodologia está baseada em analise 

quanto-qualitativa acerca da atividade turística e da economia solidária em comunidades 

cearenses. Pauta-se na pesquisa de campo, aplicação de formulário e documentação 

fotográfica, além de estudos teórico-conceitual em livros, artigos, periódicos e teses de 

doutorado. Em território cearense, o turismo comunitário é organizado por pescadores, 

indígenas, agricultores, moradores de assentamentos rurais e periferias urbanas, isso demonstra 

que não apenas o turismo de luxo, voltado ao binômio sol e praia, avança, mas também o eixo 

do turismo de base comunitária que faz contraponto ao turismo globalizado. O turismo 

comunitário é desenvolvido em vários países, não sendo, portanto, invenção de países 

periféricos. As comunidades são protagonistas das ações, contudo, são assessoradas e 

animadas por acadêmicos, Organizações Não-Governamentais – ONGs e muitas vezes por 

instituições do Estado que interagem na organização e gestão da atividade, objetivando 

promover o turismo comunitário e atrair turistas, formando, assim, o grupo de sujeitos envolvidos 

no processo. A relevância dessa pesquisa justifica-se pela necessidade de analise de propostas 

alternativas às contradições do modelo capitalista, afinal o turismo é considerado além de uma 

atividade econômica concentradora um fenômeno geográfico que desencadeia intensa dinâmica, 

produz territorialidades e reconfigurações geográficas a partir das relações de poder 

estabelecidas entre os grupos sociais.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As produções socioespaciais e a emergência de territórios vinculados ao turismo 
constituem realidades que se impõem no estado do Ceará e instigam reflexões e pesquisas. As 
contradições do modelo capitalista, pautadas na valorização dos grandes empreendimentos, têm 
estimulado, de certa forma, organizações populares a lutarem por melhores oportunidades no 
mercado, em que a economia solidária surge enquanto alternativa em atividades como o turismo. 
A economia solidária consiste em um modo de organização voltado para o trabalho em parceria 
com princípios do cooperativismo e autogestão. Quando associada ao turismo aparece sob o 
eixo comunitário, em que a comunidade local coordena e executa os serviços ligados à 
atividade, tais como hospedagem, alimentação, roteirização e guia. 

  
O turismo nos países periféricos tem seguido dois eixos de forma explícita: o turismo 

globalizado e de base local, revelando as contradições espaciais e os jogos de interesses das 
políticas de turismo no país. No Ceará, o turismo tanto tem sido realizado de forma a degradar, 
poluir e segregar quanto conservar a natureza e as culturas e identidades tradicionais; tanto 
ocorre em lugares selecionados pelo capital, quanto em espaços periféricos; tanto é realizado 
por grandes empresários quanto por grupos sociais com pouco capital, mas com grande 
capacidade criativa e assim instiga pesquisadores a questionarem discursos e práticas políticas. 

 
Essa contradição apresenta-se com a produção da metrópole e de espaços 

privatizados, elitizados, de luxo e a produção de territórios solidários de comunidades voltados 
para o turismo de convivência, troca de saberes e partilhas que promove o que o pensador 
chileno Max-Neef defende há mais de quatro décadas, o desenvolvimento na escala humana.  
Este é o objeto a ser estudado e investigado nesta pesquisa que objetiva analisar dinâmicas 
socioespaciais, pautadas na economia solidária, em territórios turísticos de base comunitária na 
contribuição para o desenvolvimento na escala humana. 

 
A pesquisa ocorre nos territórios solidários do turismo no Ceará, que desenvolvem a 

economia solidária para a compreensão das relações sociais, econômicas e políticas, pautadas 
na teoria do chamado desenvolvimento na escala humana, ou seja, as pessoas não devem 
servir exclusivamente à economia, mas inclusive ao social. A teoria tem em vista a compreensão 
desse movimento e busca indícios de transformações do modelo hegemônico da sociedade. 

 
O modelo de desenvolvimento econômico brasileiro aponta o turismo como atividade 

produtora de espaço, detentora de territórios e dinamizadora de economias no contexto 
internacional, nacional e local. Lugares e comunidades periféricos inseridos na lógica capitalista 
inventam o turismo pautado em princípios da economia solidária, e assim a atividade é 
promovida em meio a jogos de interesses e contradições atendendo a várias demandas. 

 
Para a realização deste trabalho adota-se a metodologia crítica para dar conta da 

apreensão do objeto de análise encontrando os conflitos e as contradições. A pesquisa orienta-
se por abordagens quanto-qualitativas, entendendo que a quantidade pode gerar qualidade.  
Pauta-se na revisão bibliográfica que abarque a dimensão do objeto estudado que envolve 
pessoas, espaço, atividade econômica e em última instância a própria sociedade.  A pesquisa 
institucional e de campo darão conta dos dados primários e secundários para a análise.  Assim 
como entrevistas e trabalhos em campo para coleta de dados primários e reconhecimento das 
áreas pesquisadas. 

 



Utilizam-se conceitos trabalhados por geógrafos e cientistas sociais de diversas áreas 
tais como espaço, lugar, território, turismo. Contribuições de ciências afins que tratem de 
conceitos como terceiro setor, serviços, comunidade, turismo comunitário, turismo convencional, 
economia solidária, responsabilidade socioambiental e desenvolvimento na escala humana 
ajudarão na reflexão acerca do tema proposto e servindo para desvendar a realidade do objeto 
em estudo. 

    
O turismo propõe discussões e questionamentos, apresentando-se ora como 

vantagens aos núcleos receptores, ora como desvantagens. A escolha do tema deve-se à 
expansão da atividade turística no estado do Ceará, sobretudo com as produções espaciais de 
grande porte como megaempreendimentos dos resorts, da rede hoteleira, flats, espaços para 
lazeres, a exemplo do Centro de Feiras e Eventos, assim como a formação de territorialidades 
voltadas ao eixo turismo comunitário. Cresce o turismo convencional, mas também crescem em 
igual dimensão as redes de turismo que batem de frente com o turismo convencional a exemplo 
da Rede Tucum no Ceará, a TURISOL no Brasil e a REDETURS na América Latina.  Sabe-se 
que o turismo é uma atividade econômica complexa e contraditória, produtora de espaço, 
mobilizadora de fluxos de pessoas e de capital, impactante do meio ambiente e que, assim como 
as demais atividades econômicas, precisa ser investigado. 

 
 

2. O TURISMO COMUNITÁRIO E ECONOMIA SOLIDÁRIA NA PRODUÇAO DE 

TERRITÓRIOS 

  

No Ceará, muitas comunidades litorâneas sofrem os impactos da atividade turística, 
pois muitas colônias pesqueiras tornaram-se importantes núcleos receptores de turistas, 
nacionais e internacionais, e acabam perdendo a identidade de seus espaços para dar lugar a 
um turismo excludente, que deixa a população local à margem dos ganhos e dos benefícios 
gerados pela atividade. No entanto algumas comunidades resistem ao avanço do turismo 
predador e colonizador. Organizam seus territórios com políticas diferenciadas de turismo e 
propõem outra forma de fazer turismo, partindo da base local, como ocorre em vários países 
europeus.  Passa a atividade a ser planejada, organizada e executada pela população local, com 
base no trabalho comunitário e participativo, encontrando formas de desenvolver o lugar, 
valorizar a história local e a cultura, conservar os recursos naturais, produzindo arranjos 
produtivos locais – APLs – que fogem do modelo industrial. 

 
Ações comunitárias voltadas à garantia da proteção, preservação cultural, ambiental e 

fortalecimento de comunidades e territórios solidários possuem relação simbólica e identitária. 
Santos (2007) destaca a relevância das práticas sociais e da simbologia dos territórios, não 
apenas espaço físico, mas pelo que eles representam culturalmente para os residentes. 

 
Algumas comunidades garantem o controle de seus territórios a partir da criação de 

associações, sindicatos e cooperativas, formas de organização locais, tendo em vista a produção 
de políticas que atendam as necessidades locais e o fortalecimento comunitário. Assim, as 
políticas do turismo comunitário revelam a existência do caráter solidário das comunidades, uma 
vez que as decisões são tomadas em conjunto e voltadas às melhorias da qualidade de vida 
local. Conforme Bourdin (2001), o local se desenvolve a partir da idéia do “viver junto” associado 
à defesa dos interesses coletivos. Para o autor sociedade local se define 

 



Como um grupo de indivíduos (ou de famílias) que partilham dos mesmos valores e 
vivem juntos num território em que se desenvolve o conjunto da atividade coletiva e 
individual, depois como a partilha de um mesmo território por diversos grupos 
comunitários (religiosos, étnicos etc.) (op.cit.: p.199). 
 

Os territórios são, portanto, construções sociais que Bacelar (2008) afirma serem 
realizadas a partir de escolhas de agentes globais, nacionais, mas, sobretudo, de agentes locais, 
por isso políticas e análises científicas precisam ter ampla visão da territorialidade. Ou seja, há 
ação, parcerias e conflitos entre várias esferas e o local é decisivo nesse processo. Dessa forma, 
território possui valores, manifestações culturais e identidade, tendo vida própria, história, 
intencionalidades e dinâmicas. Às novas formas de produção territorial a partir de comunidades e 
políticas locais consideradas aqui alternativas que se voltam aos interesses sociais e ao 
desenvolvimento local, são denominas por Perico (2008, p.54) “territórios de identidade” ou 
“territórios de cidadania”. Para o autor, 

 
a base da delimitação territorial é a identidade, entendida como o fator estruturante 
da organização e da mobilização que integra as comunidades (...). É uma energia de 
ação política que promove rotas de governabilidade baseadas na ação coletiva. 

 
A estruturação de atividades econômicas pelas comunidades locais, mantendo o 

tradicional e aderindo ao moderno, como o turismo, faz-se necessária à sobrevivência das 
periferias e representam formas de resistência e fortalecimento de territórios a exemplo das 
organizações comunitárias e da produção de territórios solidários onde predomina a agricultura 
familiar, a pesca artesanal, o artesanato e o turismo comunitário.  Atividades econômicas 
denominadas Arranjos Produtivos Locais – APLs são exemplos de políticas que incidem nos 
territórios e mostram que comunidades têm condições de controlar, gerir e organizar o espaço 
em que vivem, produzindo APLs para formação de territórios solidários e fortalecimento de 
territorialidades. 

 
Haesbaert (2002, p.25) explica que territorialidade está para além da abstração, 

envolve também “dimensão imaterial, no sentido ontológico de que, enquanto “imagem” ou 
símbolo de um território, existe e pode inserir-se eficazmente como uma estratégia político-
cultural, mesmo que o território ao qual se refira não esteja concretamente manifestado”. Já 
Coriolano et all (2009) falam de comunidades turísticas que desenvolvem APLs, configurando  
Arranjos Produtivos Locais - APLs do turismo comunitário em expansão no território cearense. 
Atraídas pelo discurso do desenvolvimento social, da geração de emprego e de renda, 
comunidades organizam territórios para gerenciar atividades turísticas de base local, objetivando 
complementar renda familiar, constituindo, fortalecendo, assim, um dos eixos do turismo – o 
comunitário, defendido por Coriolano (2003). 

 
Países latino-americanos como Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Brasil que 

possuem comunidades que desenvolvem o turismo de base local, veem comunidades 
pesqueiras, indígenas, agrícolas sendo receptoras de um turismo de cunho mais cultural. 
Compreende-se por turismo comunitário, solidário, de base local ou de base comunitária, “aquele 
desenvolvido pelos próprios moradores de um lugar que passam a ser articuladores e 
construtores da cadeia produtiva, onde a renda e o lucro ficam na comunidade e contribuem para 
melhorar a qualidade de vida” (CORIOLANO, 2003, p.41), aproximando-se, assim, de uma 
prática alternativa ao modelo de vida consumista, conforme alerta Sampaio (2005).  

 
As ideias de turismo comunitário estão relacionadas, portanto, ao reconhecimento dos 

valores culturais e atividades tradicionais, ou seja, ao “saber e ao saber-fazer a respeito do 
mundo natural, sobrenatural – gerados no âmbito da sociedade não-urbano/industrial, 



transmitidos, em geral, oralmente de geração em geração” (DIEGUES, 2004, p.14). A  
autodependência explicada por Max-Neef (1994), consiste na forma de regeneração ou 
revitalização local a partir dos esforços, capacidades e recursos de cada um que compõe a 
comunidade, propondo assim, o “desenvolvimento à escala humana”.  

 
Dessa forma, os territórios de comunidades locais apresentam uma dimensão mais 

próxima da realidade sobre o desenvolvimento à escala humana, concentrado na satisfação das 
necessidades humanas fundamentais1, fortalecimento da autodependência e das relações 
sociais, entre homens, com a natureza, com a tecnologia, inclusive com o Estado que deve 
estimular e ajudá-las a se fortalecer (MAX-NEEF, 2012).   

 
O turismo de base comunitária, conforme Sampaio (2005, p.29), “é um divisor de 

águas” que se baseia na relação turista e comunidade, e não na sobreposição de um pelo outro. 
Para o autor, o “turismo comunitário não se limita apenas à observação ou, ainda, à convivência 
com as populações autóctones, mas consiste também no envolvimento com os próprios projetos 
comunitários” (op.cit.: p.29). A valorização e preservação do saber, da memória, da cultura local 
fazem parte da história de um povo e contribui para o reconhecimento e repasse às gerações. 
No caso de comunidades turísticas, os relatos de vida e de defesa dos patrimônios materiais e 
imateriais mostram-se de suma relevância na educação de visitantes que ampliam visões de 
mundo ao conhecer histórias de lutas e resistências pela garantia da terra, manutenção da vida 
em família e do trabalho simples, sendo novidade para muitos turistas procedentes de realidades 
diferentes. 

 
Não há neutralidade na atividade turística. Ela é desenvolvida conforme as 

determinações do modo de produção existente, pautado da geração e circulação intensa de 
capital, tendo em vista o fortalecimento do modelo e superação de crises financeiras, sob as 
mais diversas atividades econômicas. Por sua vez, o turismo é adaptado a diferentes formas de 
consumo e produção do território, desde as voltadas à completa artificialização e tecnificação 
dos lugares pelo grande capital, às formas “mais modestas” de transformação do território pelos 
próprios moradores que transformam a oportunidade em luta na garantia da posse da terra, a 
preservação cultural, ambiental e da vida em comunidade. 

 
No Ceará, lazer e turismo destacam-se no cenário nacional, desde a década de 1990, 

com valorização de centros e cidades históricas, urbanização, em especial no litoral, ampliação 
de serviços urbanos e produção de espaços para segundas residências, lazer e crescimento do 
mercado imobiliário. O poder público tem alocado infraestruturas urbanas, facilitando às redes de 
serviços turísticos que se avolumam em metrópoles e em pontos especiais do território 
cearense. Cidades litorâneas constituem atrações importantes para turistas e investimentos de 
capitais, em especial estrangeiros, na região Nordeste, em especial no Ceará, fato que 
potencializa o crescimento da atividade. O litoral cearense, por sua vez, além de turístico, 
também se destaca enquanto reserva de interesse imobiliário e residencial, tornando-se cada 
vez mais competitivos e preparados para receber visitantes. 

 
O estado do Ceará possui 573 quilômetros de faixa litorânea, onde estão cidades que 

são núcleos receptores da demanda turística, a capital Fortaleza é exemplo. Os significativos 
números do turismo nacional, regional e estadual representam a crescente visibilidade e 

                                                             
1 Para Max-neef (2012,1994) as necessidades humanas fundamentais divide-se em necessidades existenciais: ser, 
ter, fazer e estar; e necessidades axiológicas: subsistência, proteção, afeto, entendimento, participação, ociosidade, 
criação, identidade e liberdade. 



preocupação do Estado em investir e fomentar a atividade turística. Em 2003, o Brasil recebe 
4.133.000 de turistas e uma geração de receita cambial de U$$ 2.479 milhões, havendo em 
2010 um aumento para 5.161.000 de visitantes e receita de U$$ 5.919 milhões (BRASIL, 2011). 
Conforme a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará – SETUR/CE (2011) a movimentação 
turística cresce a cada ano. Em 2008, o Ceará recebeu 10.181.169 visitantes, e em 2010, 
12.700.000, sendo Fortaleza, Caucaia, Aquiraz, Beberibe, Aracati e Jijoca de Jericoacora os 
municípios mais procurados pelos turistas. As estatísticas, portanto, demonstram números 
significativos da atividade turística para a economia local. Atrair turistas e dinamizar o mercado 
são estratégias e objetivos daqueles que veem o turismo como crescimento econômico, 
atividade propícia à geração, aumento de lucros e acumulação de capital. 

 
Os grandes empreendimentos turísticos, como  resorts, hotéis e operadoras de turismo 

que se  fundamentam na ecomonia de mercado, da acumulação capitalista, muitas vezes 
expropriam comunidades e  exploram a força de trabalho. As comunidades que se organizam 
enfrentam os megas empreendimentos e cobram a responsabilidade socioambiental das 
empresas, que deixa de ser fictícia, ou “faz de conta” e  passa a ser parceria  inteligente.  
Atrelada a essa ideia está a inclusão social de comunidades no trabalho, e na melhoria das 
condições de vida. Entretanto, visando benesses fiscais, além da ampliação das exigências dos 
clientes e melhor imagem dos empreendimentos perante o mercado a preocupação social e 
ambiental, tem-se expandido nos planos de investidores, inclusive nos de  turismo. 

 
  O turismo, além de atividade econômica, é fenômeno, objeto de estudo de várias 

pesquisas técnicas e acadêmicas. Ao se falar em produção, organização, apropriação e 
valorização do espaço pela atividade turística, destacam-se as relações socioespaciais do 
fenômeno, daí a relação existente entre a Geografia e o turismo: analisar as relações 
socioespacias do turismo, explicar as formas de apropriação e transformação dos recursos 
naturais, avaliar os impactos produzidos pela atividade, planejar políticas de turismo e o uso dos 
espaços para os mais variados segmentos turísticos (CORIOLANO e SILVA, 2005). 

 
O turismo veicula-se por dois eixos: convencional ou de luxo, produzido por 

empresários detentores de capital, visando essencialmente ao lucro, acumulação e reprodução 
capitalista; e o turismo comunitário, também chamado alternativo ou de base local, onde as 
iniciativas são de comunidades, desde a organização e execução da atividade que é alternativa 
a outras atividades econômicas já estabelecidas culturalmente, tendo em vista o 
desenvolvimento local, conforme teoriza Coriolano (2008). 

  
Atraídas pelo discurso do desenvolvimento social, da geração de emprego e de renda, 

muitas comunidades se organizam para gerenciar a atividade turística de base local, objetivando 
complementar a renda familiar. Coriolano (2003, p.41) define turismo comunitário como “aquele 
desenvolvido pelos próprios moradores de um lugar que passam a ser os articuladores e os 
construtores da cadeia produtiva, onde a renda e o lucro ficam na comunidade e contribuem para 
melhorar a qualidade de vida (...)”. 

 
Críticas atribuídas ao turismo têm surgido a partir do estereótipo associado aos 

impactos negativos que o turismo de massa e de megaempreendimentos acarretam aos lugares 
e residentes, como expropriações de terras de pescadores, desvalorização das culturas locais e 
degradação da natureza. No entanto, há aqueles que veem na atividade turística oportunidade 
de inserção no mercado e, portanto, ensejando-os ao trabalho. Acreditam que, a partir da 
organização da comunidade em associações e da luta por interesses locais, seja possível 
produzir turismo de forma diferenciada do convencional, que possibilite melhoria de vida para 



residentes, tornando a atividade alternativa forma de complementar a renda familiar por meio da 
organização da economia solidária visando atingir o almejado desenvolvimento na escala 
humana, abordada por Max-neef (1994). 

 
A dependência e inerência ao capitalismo, como modo de vida, tende a sociedade 

tomar os conflitos e as contradições das relações econômicas mundiais como normal ou natural. 
A desigualdade crescente do capitalismo está explícita por meio da polarização entre os que 
ganham e os que perdem. Os primeiros avançam cada vez mais, enquanto os perdedores 
“afundam” desenfreadamente, sendo isso em muitos casos repercutido hereditariamente, assim 
explica Singer (2002). 

 
Dessa forma, Singer (2002, p.9) ressalta a importância da cooperação entre os 

participantes nas atividades, destacando a necessidade de reestruturação econômica, a partir da 
predominância da igualdade na sociedade, para isso “seria preciso que a economia fosse 
solidária em vez de competitiva. Isso significa que os participantes na atividade econômica 
deveriam cooperar entre si em vez de competir”. Conforme o autor, entende-se por economia 
solidária um "outro modo de produção cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou 
associada ao capital e o direito à liberdade individual.  

 
Para Méndez (1997), novas estruturas econômicas e políticas se formam e se 

organizam em escala planetária, criando um verdadeiro “nuevo mundo”, sendo as novas 
configurações espaciais um dos aspectos definidores dessa conjuntura. O desenvolvimento da 
atividade turística e a produção espacial pelo turismo representam essas mudanças de 
paradigmas e das formas de entender as dinâmicas do espaço geográfico. 

 
Fala-se que por meio da atividade turística há a possibilidade de combater a pobreza e 

a exclusão social, entretanto, o turismo não é uma panaceia (KRIPPENDORF, 2009) e não irá 
resolver todas as problemáticas econômicas e sociais dos territórios. O turismo comunitário não 
está excluído do modelo de mercado, mas afasta-se da concentração do capital, busca melhor 
distribuição de riquezas. Isso ocorre com crescimento lento, mas leva em consideração a 
organização participativa, as necessidades dos lugares e, sobretudo, os valores humanitários. 

 
Associado ao turismo comunitário está o protagonismo da comunidade, valorização 

cultural, identidade local e zelo ambiental. Para que o turismo de base local se desenvolva é 
necessário, em primeiro lugar, que exista a iniciativa dos habitantes, e que valorizem seus 
saberes e reforcem os poderes endógenos. Embora em muitos lugares ocorra a intervenção de 
agentes externos, como ONGs, Estado e universidades, sem a motivação local não se atingirá 
as demandas e objetivos pressupostos por esse eixo da atividade. Portanto, é preciso que haja 
opção para desenvolver a atividade, iniciativas, planejamento e que o desenvolvimento e a 
gestão da atividade sejam das comunidades, que objetivam 

 
melhorar suas economias, as oportunidades para o lugar, e se preocupam com o 
envolvimento participativo, não de forma individualista; daí o avanço para as gestões 
integradas dos arranjos produtivos que passam a ser comunitários, e facilitam os 
enfrentamentos. Realizam, assim, projetos que garantem a melhoria das condições 
de vida local, além de prepararem condições para receber visitantes e turistas de 
uma forma mais digna (CORIOLANO, 2009, p.283). 

  
O discurso do turismo comunitário, pautado na ressignificação da cultura local, 

conservação ambiental e estratégia econômica de sobrevivência de uma comunidade, a 
“ideologia do localismo” foi retomada e revalorizada (BENEVIDES, 2000). “O local passa assim a 



ser referenciado não somente no sentido valorativo da escala espacial, mas como alternativa ao 
padrão dominante de desenvolvimento” (op.cit., p.27).  Assim o turismo comunitário é 

 
uma forma de organização empresarial sustentada na propriedade e na autogestão 
sustentável dos recursos patrimoniais comunitários, de acordo com as práticas de 
cooperação e equidade no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela 
prestação dos serviços turísticos. 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 os visitantes, na 
perspectiva de conhecer e aprender com seus respectivos modos de vida 
(MALDONADO, 2009, p.31). 
 

Em muitos países da América Latina, o turismo comunitário ascende pela capacidade 
de luta de comunidades, na busca por espaço de trabalho, muitas vezes como resistência ao 
turismo globalizado de instalação de redes de resorts e mega empreendimentos que no 
Nordeste do Brasil desagregou e expropriou nativos. Em alguns países, ele é incentivado pelo 
próprio Estado, com políticas públicas, como é o caso da Bolívia, denotando a complexidade da 
atividade, pois tanto pode ser complemento do turismo mercadológico, como resistência ao 
modelo elitista e consumista. 

 
A criação de órgãos e instituições públicas, a partir de diálogos entre Estado e 

organizações da sociedade civil, voltados aos interesses da atividade turística comunitária e 
solidária, tem sido estratégia em muitos lugares para viabilizar esse eixo do turismo. Guatemala, 
Costa Rica, Nicarágua, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, Chile, Argentina são alguns dos países 
latino-americanos em que o turismo de base local, em especial o Turismo Rural Comunitário – 
TRC tem adquirido destaque. A articulação de comunidades rurais e indígena nesses países, no 
propósito de dinamização econômica, fez emergir a Rede de Turismo Sustentável da América 
Latina – REDTURS.  

 
Maldonado (2007), referindo-se ao fortalecimento das redes de turismo comunitário: 

REDTURS na América Latina, afirma que territórios latino-americanos desenvolvem o turismo de 
base comunitária, sendo este eixo já reconhecido por parte do mercado turístico, com oferta 
diferenciada, da convencional. Daí Coriolano (2006) afirmar que há turistas para todos os gostos 
e bolsos. O turismo comunitário passa por transformações e adaptações, e apresenta roteiros 
que valorizam o culto à natureza e à cultura local. O fenômeno do turismo comunitário latino-
americano surge no contexto de grandes mudanças econômicas, sociais e políticas, associadas 
à liberalização dos fluxos comerciais e financeiros, aos novos paradigmas do desenvolvimento 
sustentável e de responsabilidade social das empresas. 

 
No estado do Ceará, o turismo comunitário é realizado nas comunidades litorâneas 

de Tatajuba (Camocim), Curral velho (Acaraú), Caetanos de Cima (Amontada), Flecheiras 
(Trairí), Jenipapo-Kanindé (Aquiraz), Batoque (Aquiraz), Prainha do Canto Verde (Beberibe), 
Assentamento Coqueirinho (Fortim), Ponta Grossa (Icapuí), Tremembé (Icapuí). Essas 
comunidades estão articuladas na Rede Cearense de Turismo Comunitário – TUCUM, com o 
objetivo de se fortalecerem e darem visibilidade às experiências de turismo comunitário do 
Estado. Contudo  a rede articula-se com outras de maior dimensão e área de abrangência como 
a REDTURS e a TURISOL. 

  
Comunidades cearenses optam por desenvolver o turismo local, formando 

cooperativas e associações comunitárias para melhor organizarem a atividade e conterem o 
avanço do turismo globalizado em seus territórios. A Rede TUCUM estabelece planos, 



estratégias e parcerias, tendo em vista atender pressupostos do turismo comunitário e 
necessidades das comunidades participantes. 

 
Os desafios que as comunidades enfrentam, reforçam as lutas e estratégias políticas, 

tendo em vista a garantia de posse dos territórios comunitários. Histórias de lutas, resistências a 
partir da organização comunitária chama atenção de muitos visitantes. Cada comunidade 
constrói história a partir da forma de se organizar, de promover cultura, defender hábitos que 
lhes são próprios, na luta pela mudança do contexto econômico precário de seus lugares. O que 
permite o destaque desses lugares no turismo é a forma diferenciada de fazê-lo e assim 
conseguem ser valorizados e encontrar mercado. Certamente quem compra pacotes para 
resorts não comprará para comunidades. Nesse embate, o eixo do turismo comunitário 
consegue se expandir e se fortalecer, ajudado pelas redes que levam ideias e imagens 
diferenciadas a outros lugares. 

 
No Ceará, pescadores, indígenas e agricultores organizam e desenvolvem a atividade 

turística de base comunitária. Hospedagens em residências familiares, pequenas pousadas e 
chalés, aluguel de quartos residenciais, em casas de pescadores, acolhem turistas para 
comunidades que dirigem. Venda de passeios de jangada apresentação de peças teatrais que 
encenar sobre a cultura popular e histórias de vida da comunidade, trilhas e passeios são 
organizados por instrutores/residentes do lugar. Essa realidade pode ser constatada nas 
comunidades do turismo comunitário como em Icapuí, distante cerca de 200 quilômetros da 
capital Fortaleza. 

 
Em Icapuí, o projeto de hospedaria familiar, denominado “Em cada casa uma estrela”, 

financiado pela Fundação Vitae – associação civil sem fins lucrativos –, em parceria com a 
Fundação Brasil Cidadão – FBC, “forma jovens para as atividades ligadas à hospedaria 
domiciliar e capacita-os como agentes receptivos do turismo ambiental” (FUNDAÇÃO BRASIL 
CIDADÃO, 2004). Os moradores permanecem no domicílio e alugam dormitórios construídos em 
suas casas, especialmente para turistas, incluindo, assim como em algumas pousadas 
formalizadas, o café da manhã. As casas e os quartos são rústicos, mas a convivência com os 
moradores e a comunidade é que é a maior atratividade. 

 
Entretanto, a comunidade reconhece o quanto a atividade turística ainda é incipiente 

no município. A pouca qualificação profissional da mão-de-obra associada às deficiências de 
infraestrutura urbana prejudicam o desenvolvimento e crescimento do turismo em Icapuí e outras 
cidades cearenses. Assim segue o depoimento: 

 
O crescimento da procura de turistas pelas praias de Icapuí tem despertado cada vez 
mais o interesse pela atividade nas instâncias da gestão pública e entre os 
moradores. Porém, o nível dos serviços oferecidos, a falta de postura empresarial e 
de qualificação da mão-de-obra, a infra-estrutura urbana, principalmente no que diz 
respeito a saneamento básico e transportes, ainda são problemas para a 
consolidação da atividade turística, e terão de ser solucionados para que município 
esteja realmente pronto para a comunidade e os visitantes (morador e líder 
comunitário de Ponta Grossa, em Icapuí). 

 
No Conjunto Palmeiras, bairro da periferia de Fortaleza, encontra-se experiência de 

organização comunitária, onde turistas têm possibilidade de conhecer de perto modos de vida 
diferentes. Com aproximadamente 30 mil habitantes e uma área de 120 mil hectares, o bairro 
localiza-se na Regional VI de Fortaleza e conta com forte organização comunitária, tendo 
avançado para a organização de um banco popular – Banco Palmas – que apresenta moeda 
financeira própria, o Palma (BANCO PALMAS, 2011). As experiências comunitárias do bairro 



chamam a atenção de turistas, alguns estrangeiros, que querem conhecer as formas de 
organização, êxitos e dificuldades da comunidade. Os visitantes hospedam-se nas casas de 
moradores e conhecem a realidade da periferia. 

 
Na região do Cariri cearense, os participantes da Fundação Casa Grande – Memorial 

do Homem Kariri, moradores da comunidade mantém a Cooperativa Mista de Pais e Amigos da 
Casa Grande – COOPAGRAN. A cooperativa organiza hospedagens, lojas de artesanato, 
restaurante e passeios turísticos aos visitantes que desejam conhecer a região, o que torna 
Nova Olinda o Pólo Turístico do Cariri Oeste e Núcleo Indutor do turismo no Estado. Nessas 
comunidades, o turismo é atividade alternativa de renda para as famílias, além ser oportunidade 
de crescimento e organização dos grupos. 

 
O coordenador da Fundação, ao ser entrevistado, explica que a escolha pelo turismo, 

como atividade econômica na comunidade, deu-se pelo crédito aos benefícios alcançados e à 
melhoria da infraestrutura como sinalização turística, pavimentação das ruas, criação do centro 
de artesanato e sistema de esgoto sanitário. Daí o turismo atrai um público diferenciado, que 
procura realidades diferentes do urbano habitual. Explica o entrevistado: 

 
A gente optou por esse turismo comunitário porque ele é uma peneira. Ele seleciona 
já os turistas que vêm pra Nova Olinda. Porque é assim, a pessoa que tem má 
intenção não vem pra uma cidade que a base é educação, troca de cultura. Se ele 
quiser banho de cachoeira, festa, essas coisas ele vai pra outra cidade. Pra Nova 
Olinda não, o turismo é diferente. É uma maneira que a gente vem selecionando os 
turistas (coordenador da Fundação Casa Grande e morador de Nova Olinda, 2010). 

 
A cooperativa “administra 10 pousadas urbanas com capacidade para 40 leitos e duas 

pousadas rurais, uma área da agrofloresta, no vale, e a outra no sopé da chapada do Araripe, 
próximo a Floresta Nacional do Araripe” (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2007, p. 16). Em 2006, 
segundo dados da Fundação Casa Grande (2007), 28.000 turistas visitaram a comunidade. A 
COOPAGRAN, em parceria com a Fundação cede o direito de imagem e comercialização, e com 
apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará – SEBRAE/CE oferece 
cursos de capacitação aos interessados na promoção da atividade turística, organiza o turismo 
comunitário em Nova Olinda. 

 
Nova Olinda se destaca por ser o único que não se localiza no litoral, ao contrário dos 

outros destinos definidos pelo Ministério do Turismo, no caso, Fortaleza, Canoa Quebrada e 
Jijoca de Jericoacoara. Sobre isso um dos coordenadores da Fundação Casa Grande explica 
que 

 
Hoje, Nova Olinda é a única cidade do sertão que é um município indutor do turismo. 
O Estado do Ceará é um dos Estados que mais tem destinos indutores do turismo 
que o governo escolheu 65 cidades. Uma regra: as capitais já tinham vaga garantida. 
O que prova que restavam pouca porcentagem pras outras cidades, né?! Aí do 
Estado só entrou a capital e do Ceará entrou: Fortaleza, Jericoacoara e Camocim e 
do sertão Nova Olinda. Aí algumas pessoas questionaram por que Nova Olinda 
entrou? Aí eles justificou que era porque Nova Olinda tem um turismo diferente e 
vem provando que qualquer comunidade é capaz de desenvolver seu turismo 
(coordenador da Fundação Casa Grande e morador de Nova Olinda, 2010). 
 

Os destinos turísticos dos territórios solidários integrantes contam com orientação e 
apoio direto de ONGs nacionais e internacionais que, em alguns casos são as responsáveis pela 
coordenação, organização e financiamento de projetos e atividades para as comunidades. 
Entretanto, o Estado também colabora para o desenvolvimento do eixo, tendo em vista que 



recursos financeiros destinados a projetos de organizações não-governamentais são 
provenientes também de recursos públicos. Dessa forma, o Governo Federal brasileiro, assim 
como governos internacionais e empresas privadas têm mostrado interesse na dinamização do 
turismo comunitário.  A participação de entidades internacionais fomentando o turismo 
comunitário no Ceará é constatada em muitas comunidades, como na do Assentamento 
Coqueirinho, onde a pousada comunitária exibe em seus ambientes emblemas e logomarca de 
organizações italianas colaboradoras com a comunidade 

 
A luta pela defesa da terra contra interesses imobiliários de grandes grupos 

capitalistas é realizada em muitas comunidades, especialmente pesqueiras, tendo em vista a 
relevância do litoral para o turismo convencional, no país. Várias comunidades têm histórias para 
contar em relação à expropriação de terras para alocação de resorts, grandes hotéis ou 
megaempreendimentos.  Batoque, no município de Aquiraz, e Prainha do Canto Verde, em 
Beberibe, são comunidades pioneiras, no Ceará, em relação à defesa dos territórios e 
desenvolvimento da atividade do turismo de base local. 

  
Desde a década de 1980, as comunidades sofrem com ações de grupos 

empresariais e grileiros, intencionados a tomarem posse de terras litorâneas. O apoio de grupos 
da pastoral do pescador da Igreja Católica e de Organizações Não-Governamentais tem ajudado 
as comunidades a se organizarem em defesa da terra, muitas delas com êxito nas reivindicações 
ao poder público, da criação de Reservas Extrativistas - RESEX2 importantes produtos de lutas e 
conquistas comunitárias.  

 
 A comunidade Assentamento Coqueirinho, em Fortim, também desenvolve projeto de 

turismo comunitário, apesar do difícil acesso à localidade. Turistas que se identificam com o 
espaço rural de comunidades agrícolas, e interessados por estudos da forma de organização 
popular e comunitária procuram lugares como Coqueirinho, tendo em vista ampliar 
conhecimentos, além de encontrarem oportunidades de fazer trilhas pela mata conservadas, 
apreciar técnicas rústicas de cuidados do solo e da produção agrícola, desfrutar culinária 
tipicamente do campo, ver o artesanato e a forma de vida organizacional do grupo. Os 
residentes veem esse eixo do turismo como algo positivo, assim como afirma, em entrevista, um 
estudante morador do assentamento: “É muito proveitoso, pra gente mostrar que a agricultura, o 
assentamento, não é só trabalho, não é só sofrimento. É arte, é cultura é vida” (BOM DIA 
CEARÁ, 2009). 

 
O turismo comunitário configura-se como um esforço coletivo que contribui para a 

preservação cultural de comunidades, como afirma Max-Neef (in SAMPAIO, 2005, p.14) “não 
num sentido conservacionista de museu ou de folclore, mas que preserva sentido legítimo, com 
suas próprias dinâmicas naturais de mudança [...], reforçando a preservação da diversidade e 
das identidades locais e regionais”. Ressalta o autor que o “turismo não é a meta, o turismo é o 
meio” (op.cit.: p.14), ou seja, é forma de conquista, defesa, preservação ou até mesmo 
destruição do território, variando aos interesses de agentes e grupos sociais que desempenham 
a atividade. 

 
Para representantes comunitários, o turismo de base local está associado também ao 

respeito ao meio ambiente e beneficiamento de um conjunto de pessoas diretamente ligadas à 

                                                             
2 Reserva Extrativista – RESEX “é uma área utilizada por populações extrativistas populacionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de 
pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais da unidade” (IBAMA, 2010). 



atividade. Assim explicam alguns moradores de comunidades cearenses sobre o turismo 
comunitário: 

 
O turismo comunitário é aquele turismo a qual se trabalha em uma comunidade, 
numa vila ou num grupo qualquer de pessoas em qual toda a renda deles é 
distribuída para essas famílias dentro da comunidade, com a responsabilidade com o 
meio ambiente (morador 2 e líder comunitário de Batoque). 
 
O turismo comunitário é um turismo que não beneficia só uma pessoa, mas várias 
famílias, um turismo responsável, tendo respeito ao turista, à criança, ao 
adolescente, ao adulto. Um trabalho com responsabilidade (moradora e líder 
comunitária do Assentamento Comunitário). 

 
O turismo alternativo, entretanto, não escapa à lógica capitalista de produção. 

Krippendrof (2009) destaca que, sendo o turismo “um grande negócio comercial”, as viagens por 
ele ofertadas, embora sejam para lugares afastados, rústicos e bucólicos, não são vendidas a 
preços baixos. “Viagens exclusivas a preços exclusivos, para pessoas exclusivas. [...] Eles 
partem atrás da aventura, mas permanecem cidadãos da sociedade industrial, prisioneiros do 
comportamento turístico normal” (op.cit., p.63). Isso demonstra que, ao mesmo tempo, os dois 
eixos do turismo se contrapõem, mas também se complementam. Ambos formam uma mesma 
atividade, inserida e comandada pelo capitalismo, reproduzindo, em comunidade, as 
contradições da sociedade. Essas comunidades, entretanto, veem o turismo comunitário não 
como “tábua de salvação”, mas estratégia que possibilita melhorias na vida econômica, sem 
alterar, por completo, as características, os valores e os significados dos lugares. 

 
 
3. CONCLUSÕES 
 

Transmite-se a ideia de que o turismo de base local é diferenciado do convencional 
por voltar-se a valores humanitários, economia solidária, preço justo, valorização da organização 
comunitária, uma vez que esses se apresentam acima da propaganda e do consumo dos 
roteiros vendidos. Portanto, nas redes de turismo comunitário, não há apenas estratégias de 
inserção de comunidades no mercado, já que muitas delas apresentam maior significado e 
indicam resistência ao modelo consumista vigente. 

O turismo comunitário não está excluído do modelo de mercado, mas afasta-se da 
concentração, buscando melhor distribuição de riquezas. Isso ocorre com crescimento lento, 
mas leva em consideração a organização participativa, as necessidades dos lugares e, 
sobretudo, os valores humanitários. Assim, o turismo tanto pode contribuir com a acumulação 
concentrada de capital na mão de poucos como pode ser realizado prestigiando pequenos 
empreendimentos e residentes, associando interesses dos que brincam e dos que trabalham 
para atender aos turistas.  

O turismo, embora atividade impactante e invasora de espaços que prima pela 
acumulação de capital, de forma contraditória, tem contribuído para organização de 
comunidades, valorização de culturas e transformação de economias em atividades solidárias. 
Dessa forma, não se compreende o turismo a partir da análise dos eixos comunitário e 
convencional separadamente, mas a partir da complementaridade deles em formar uma só 
atividade e um único fenômeno. 

 



As comunidades que promovem o turismo enquanto atividade alternativa teem o 
turismo de resorts e mega empreendimentos como hostis às populações tradicionais, pelo fato 
de ter havido expropriações de comunidades nativas. Relacionado a isso, vê-se disputas entre 
comunidades e empresários do turismo pela posse de terras e posse de territórios. A 
especulação imobiliária por meio das ações de grileiros é realidade em muitos litorais. Essas, no 
entanto, vêm se tornando cada vez mais organizadas e, associadas às trocas de experiências 
entre comunidades, além da parceria de ONGs e outros apoiadores, conseguem, judicialmente, 
expressarem e reivindicarem seus direitos. 

  

O turismo comunitário é fenômeno em diversos países e mostra os conflitos gerados 
pela produção capitalista e assim mobiliza setores das sociedades considerados “minorias”, 
promovendo a economia que serve a qualidade de vida das pessoas e oferece oportunidade à 
participação de todos na sociedade. 
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