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RESUMO 

 

 

TURISMO E POVOS TRADICIONAIS: PERSPECTIVAS TERRITORIAIS NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DO CUMBE/CE 

 

Diante das reorientações do uso e ocupação territorial para instituição da prática turística e das modificações 

decorrentes nas terras tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas a partir da instalação de grandes 

empreendimentos, objetivou-se compreender como o turismo atua nos processos desterritorializantes e 

reterritorializantes decorrentes em tais territórios. Para tal, foi investigada a Comunidade do Cumbe/CE por meio 

de observação participante, entrevistas semiestruturadas com os residentes e questionários com os visitantes. 

Percebeu-se, assim, que o turismo convencional, tal como os grandes empreendimentos, viabiliza uma distribuição 

desigual de custos e benefícios na qual os custos recaem majoritariamente sobre a comunidade, enquanto os 

benefícios são usufruídos pelos “não comunitários”, sejam estes empresários ou turistas. Tais custos são ilustrados 

pelos impactos socioambientais sobre as terras que asseguram reprodução simbólica e de subsistência, implicando 

na precarização de tais ambientes. Destaca-se, ainda, a privação territorial a partir da privatização de acessos dada 

mediante compra de terras por empresários e veranistas e, ainda, à exclusão dos cumbenses em espaços voltados 

às práticas turísticas justificadas pela assimetria socioeconômica entre a comunidade e os visitantes. No entanto, 

frente à recente mobilização da comunidade na autogestão do turismo, percebeu-se que tal atividade passa a atuar 

como instrumento reterritorializante a partir do reforço étnico promovido pelo cultivo do caráter local nas práticas 

turísticas, da instituição de condições que viabilizam coexistência da atividade turística e das práticas econômicas 

tradicionais, além da promoção de maior visibilidade acerca dos conflitos territoriais decorrentes na comunidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos territoriais; Resistência territorial; Turismo comunitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

TOURISM AND TRADITIONAL PEOPLES: TERRITORIAL PERSPECTIVES IN THE 

QUUMOMBOLA COMMUNITY OF CUMBE / CE 

 

In face of the reorientation of land use and occupation for the institution of tourism practice and the changes that 

have occurred in the lands traditionally occupied by quilombola communities since the installation of large 

enterprises, the objective was to understand how tourism acts in the deterritorializing and reterritorializing 

processes that arise in these territories. To this end, the Cumbe / CE community was investigated through 

participant observation, semi-structured interviews with residents and questionnaires with visitors. Thus, 

conventional tourism, like large enterprises, allows for an unequal distribution of costs and benefits in which costs 

are mostly borne by the community, while the benefits are enjoyed by "non-community" entrepreneurs or tourists. 

These costs are illustrated by the socio-environmental impacts on the lands that ensure symbolic reproduction and 

subsistence, implying the precariousness of such environments. The territorial deprivation due to the privatization 

of accesses given through the purchase of land by businessmen and vacationers, and also to the exclusion of the 

cumbenses in spaces oriented to the tourist practices justified by the socioeconomic asymmetry between the 

community and the visitors. However, in view of the recent mobilization of the community in the self-management 

of tourism, it was noticed that this activity began to act as a reterritorializing instrument based on the ethnic 

reinforcement promoted by the cultivation of the local character in tourist practices, from the establishment of 

conditions that enable the coexistence of the activity tourism and traditional economic practices, as well as 

promoting greater visibility of the territorial conflicts that arise in the community. 

 

KEYWORDS: Territorial conflicts; Territorial resistance; Community tourism. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O presente trabalho é pautado na resolução da seguinte questão: Como o turismo atua 

nos processos desterritorializantes e reterritorializantes decorrentes nos territórios tradicionais? 

Faz-se necessário, portanto, compreender os conceitos que permeiam tal problemática.  

Compreendem-se como territórios tradicionais as parcelas de ambientes biofísicos 

necessárias para a reprodução física e cultural de comunidades tradicionais. As comunidades 

tradicionais, por sua vez, são grupos que se autoreconhecem como culturalmente diferenciados 

à sociedade hegemônica (BRASIL, 2007). São caracterizadas a partir da constatação de terras 

em propriedade social, controladas por regras consuetudinárias. Assim, tais regras, regidas 

coletivamente, organizam os atos de apropriação dos recursos presentes no território tradicional 

(LITTLE, 2002, p. 8; COSTA, 2011, p. 102). 

O ato de apropriação de recursos está ligado ao sistema de conhecimento ambiental do 

grupo e suas respectivas tecnologias. Assim, o gerenciamento dos recursos ambientais é dado, 

nessas comunidades, a partir do uso dos saberes empíricos formulados historicamente e 

passados de geração a geração e do uso de tecnologias construídas a partir dos elementos da 

natureza local (COSTA, 2011, p. 111). Dado que o gerenciamento de recursos é realizado 

coletivamente, os modos de uso e consumo dos recursos naturais locais são, de acordo com tal 

regime, colocadas a serviço da coletividade. Assim, tal forma de gerenciamento busca garantir 

sobrevivência material e cultural da comunidade a partir da formulação de estratégias de uso 

dos recursos naturais que não evidenciem riscos às condições de reprodução dos ecossistemas, 

possibilitando a instituição de sistemas de manejo voltados à continuidade das práticas 

tradicionais (COSTA, 2011, p. 102; DIEGUES, 2004, p. 128).  

Neste sentido, a partir da sustentabilidade atribuída ao modo de vida de tais grupos, as 

comunidades tradicionais podem ser conceituadas a partir da afirmação de uma identidade 

pública conservacionista. Segundo Cunha (2009, p. 300), esta identidade é afirmada a partir de 

características voltadas ao uso de técnicas ambientais de baixo impacto, formas equitativas de 

organização social, presença de instituições com legitimidade para fazer cumprir suas leis, 

liderança local e traços culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados. 

Este conceito de comunidades tradicionais é baseado, portanto, no processo de 

territorialização, tendo em vista que a autora destaca o estabelecimento de uma coletividade 

organizada, além dos mecanismos de tomada de decisão e representação e da construção 

identitária do grupo (OLIVEIRA, 1998, p. 56).  
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Dado que a identidade utiliza a distinção como organização social (OLIVEIRA, 1998, 

p. 56), os atores sociais dos territórios tradicionalmente ocupados destacam seus aspectos 

territoriais visando o contraste com características territoriais atribuídas aos membros de outros 

territórios com os quais estão em contato, como é o caso dos territórios urbano-industriais. 

O confronto entre tais territorialidades é decorrente da modificação da estrutura 

socioeconômica brasileira em prol da construção de uma sociedade predominantemente urbana 

e dinamizada pelos circuitos da produção industrial, fortalecida por uma política neoliberal nos 

anos 1990. Assim, o encontro de tais lógicas territoriais levou à explicitação de lógicas distintas, 

como ilustrado, por exemplo, pelo destaque às práticas sustentáveis dos territórios tradicionais 

em contraste às características dos territórios ocupados por sociedades urbano-industriais, 

baseadas na manipulação e controle do território conforme a vontade dos atores sociais, 

diretamente relacionada ao capital (SANTOS & SILVEIRA, 2006, p. 52).  

Deste modo, em contraponto ao respeito aos ciclos ecológicos instituído pela identidade 

pública conservacionista afirmada pelas comunidades tradicionais, os territórios ocupados por 

sociedades urbano-industriais são caracterizados pela maximização das lógicas e 

temporalidades humanas à natureza (SANTOS & SILVEIRA, 2006, p. 52).  

.Assim, diante da exposição de distintas lógicas territoriais, a sobreposição da 

territorialidade urbana sobre as terras ocupadas por quilombolas, indígenas, comunidades 

ribeirinhas, pescadores artesanais e grupos extrativistas afeta profundamente o funcionamento 

das instituições e do modo de vida destas comunidades, descaracterizando-as e, 

consequentemente, vulnerabilizando-as (DIEGUES et. al, 1999, p. 22; COSTA, 2011, p. 103).  

O processo de vulnerabilização destas comunidades desencadeou na construção coletiva 

dos atores sociais a fim de promover reivindicações territoriais voltadas à defesa dos territórios 

tradicionais da usurpação pelo Estado ou por grupos econômicos (LITTLE, 2002, p. 23). Dá-

se, assim, a ressignificação do conceito de comunidades tradicionais a partir da instituição do 

conceito de povos tradicionais, a fim de ampliar a atribuição de características comuns (como 

a existência de regimes de propriedade comum e a procura de autonomia cultural e práticas 

adaptativas) para englobar uma vertente política.  

Assim, em lugar dos diálogos teóricos, o conceito passa a operar mais com a dimensão 

política, sendo utilizado como um instrumento nas lutas por justiça social e defesa territorial 

frente à invasão de tais territórios por outros grupos sociais (OLIVEIRA, 1998, p. 51; 

CALEGARE et al., 2014, p. 126; LITTLE, 2002, p. 23).  
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As invasões aos territórios tradicionalmente ocupados implicam na ocorrência de 

privação, exclusão ou precarização do território a partir da inviabilidade do controle 

comunitário sobre as terras, caracterizando o conceito de desterritorialização (HAESBAERT, 

2011). Entenderemos, assim, a territorialização do modo de vida urbano-industrial em antítese 

à territorialização tradicional. Isto é, a territorialização do capital significa a desterritorialização 

dos povos tradicionais.  

Tais conceitos são, portanto, pautados sob a perspectiva da comunidade. Assim, uma 

comunidade desterritorializada é aquela na qual designaram-se processos de desestruturação 

das formas de uso instituídas tradicionalmente a partir da precarização das terras, além da 

exclusão e privação de uso destas pela comunidade de acordo com suas próprias práticas e 

costumes a fim de serem implementadas as práticas de uso e ocupação próprias da sociedade 

urbano-industrial. 

Os processos de privação, exclusão e precarização territorial dos povos tradicionais são, 

portanto, decorrentes da implantação de grandes empreendimentos voltados a um modelo de 

desenvolvimento voltado ao crescimento econômico. No Brasil, destaca-se produção de 

commodities rurais e metálicos para abastecimento do mercado internacional (PORTO, 2009, 

p. 1985).  

No entanto, o estabelecimento de outras atividades podem intensificar este processo. 

Neste sentido, investiga-se no presente estudo a atividade turística como intensificadora dos 

processos desterritorializantes.  tal como o turismo (BARRETTO, 2001; GUIMARÃES, 2006). 

O destaque para esta atividade é justificado pela propensão destes territórios ao 

desenvolvimento turístico diante das reconhecidas particularidades culturais dos povos que 

habitam os territórios tradicionais (frente à necessidade de expor aspectos contrastantes aos 

grupos urbanos) e à constatação de paisagens relativamente preservadas (produto da supracitada 

sustentabilidade que rege as práticas tradicionais). 

O agravamento dos processos desterritorializantes é decorrente da profunda mudança 

socioespacial desencadeada a partir da reorientação dos usos do território para usufruto turístico 

(CORIOLANO, 2006, p. 371), além do ocasionamento de impactos ambientais, sociais e 

econômicos os quais implicam em custos distribuídos assimetricamente.  

Diante de tal cenário, torna-se uma necessidade latente de tais povos a retomada, 

resistência e defesa do território tradicional ameaçado pelas invasões de empreendimentos 

representantes da sociedade urbano-industrial. À tais lutas territoriais, designar-se-á no presente 

trabalho o conceito de reterritorialização. 
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Compreendendo o turismo comunitário como um modelo turístico que se adapta às 

expectativas e necessidades comunitárias, institui-se, portanto, propensão da atividade como 

instrumento de defesa territorial (CORIOLANO, 2006, p. 371). Isto é, o protagonismo 

comunitário na promoção da atividade turística incitaria na utilização de tal como instrumento 

reterritorializante. 

Assim, as populações tradicionais, geralmente excluídas do processo turístico, passam 

a se mobilizar e assumir um papel mais ativo na atividade. Tal processo desencadeia no 

surgimento do turismo comunitário como estratégia de sobrevivência e de entrada dos grupos 

vulnerabilizados na cadeia produtiva do turismo (CORIOLANO, 2005, p. 188). 

Diante do exposto, objetivou-se compreender a relação do turismo com os processos 

territoriais de um povo tradicional, investigando como a prática intensifica os processos de 

privação, exclusão e precarização territoriais designados principalmente pela instalação de 

grandes empreendimentos característicos da sociedade urbano-industrial e como a atividade 

turística pode atuar como instrumento de defesa de territórios tradicionais e resistência dos 

povos que os ocupam.   

Para tal, será levantado inicialmente os processos desterritorializantes do povo 

tradicional investigado, seguido pelo levantamento de impactos turísticos. Posteriormente, 

serão compreendidos os processos de organização do turismo comunitário, investigando 

aspectos voltados ao uso e ocupação dos espaços utilizados nas práticas turísticas, bem como 

as relações entre visitantes e visitados a fim de compreender as possíveis contribuições da 

atividade turística para o fortalecimento e instituição de maior visibilidade aos conflitos 

territoriais desencadeados no território tradicional da comunidade investigada.    

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

TERRITÓRIOS E POVOS TRADICIONAIS  

 

Entende-se por território uma parcela de um ambiente biofísico ocupado, usado e 

controlado por determinado grupo social. O processo de territorialidade, compreendida como o 

esforço coletivo para garantir a permanência do grupo nos seus respectivos espaços, é permeado 

por valores éticos, espirituais, simbólicos e afetivos (LITTLE, 2002, p. 3).  
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Assim, o território é considerado um signo cujo significado é compreensível a partir de 

códigos culturais nos quais se inscreve. Entretanto, tal conceito carrega, ainda, uma natureza 

material caracterizada pelos âmbitos econômicos e políticos. Logo, faz-se necessária uma 

abordagem interdisciplinar para compreender as inter-relações entre as múltiplas dimensões 

que constituem o território.  

O âmbito econômico é configurado principalmente pela provisão de recursos naturais 

disponibilizados para uso e exploração (HAESBAERT, 2011). A partir da lógica econômica 

dos povos tradicionais, estes são muito dependentes das condições físicas do ambiente, 

portanto, as atividades tradicionais são realizadas de uma forma que viabilize a continuidade 

das condições ambientais ideais para as atividades. Deste modo, institui-se um sistema de 

manejo marcado pelo respeito aos ciclos naturais e à capacidade de resiliência dos recursos. 

Tais práticas são heranças culturais, perpassadas aos membros do grupo habitualmente por 

intermédio de mitos e símbolos (DIEGUES, 2000, p. 85) .  

O gerenciamento das atividades regidas no território pelos atores sociais é permeada 

pelas relações de poder, sejam estes provenientes do âmbito econômico-político, como no caso 

do Estado, ou cultural, como os pajés nas tribos indígenas. Isto é, a inclusão ou exclusão das 

atividades que gerem os recursos do ambiente biofísico é dada a partir da gestão do Estado ou 

das organizações sociais. Depende diretamente, portanto, do regime de propriedade territorial 

(HAESBAERT, 2011). 

A indissociável relação entre a identidade dos povos tradicionais e as terras por eles 

ocupadas desencadeia um regime de propriedade que também difere da lógica hegemônica, 

baseada no binômio público-privado. Enquanto no regime de propriedade privado as terras são 

presididas através da lógica capitalista e individualista, o regime público institui propriedade 

ao Estado, sendo este o responsável pelo regulamento do uso em benefício da população em 

geral direcionamento das ações em benefício de um ou outro grupo de cidadãos. Portanto, 

percebe-se nessa lógica a invisibilidade dos povos frente à competição de poder e capital pelos 

representantes da burguesia e burocracia (LITTLE, 2002, p.7).   

As sociedades tradicionais, no entanto, são marcadas pelo comunitarismo, caracterizado 

pela cooperação social e sobreposição de bens coletivos sobre os individuais, o qual demanda 

uma estrutura sócio jurídica especial. A propriedade comum é permeada por teias de parentesco, 

compadrio, ajuda mútua, e por normas e valores sociais que privilegiam a solidariedade intra-

grupal (DIEGUES, 2004, p. 66).  
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Apesar da existência de propriedades públicas e privadas, os territórios tradicionais são 

baseados no regime de propriedade social no qual os regimes de uso, administração e 

conservação dos recursos e propriedade de posse das terras são atribuídos a tais povos (LITTLE, 

2002, p. 8).  

Instituem-se, assim, nas terras necessárias para a reprodução física e cultural de tais 

grupos, as atividades produtivas segundo seus próprios costumes e tradições (ALMEIDA, 2004, 

p. 12). Segundo Diegues (2004, p. 67), tal forma de apropriação territorial tem assegurado um 

uso adequado e sustentado dos recursos naturais e conservado os ecossistemas, gerando 

sociedades sustentáveis.  

Percebe-se, portanto, que o individualismo imbuído ao regime privado que marca as 

sociedades urbanas contrasta com a característica coletivismo empregado no regime de 

propriedade comum. Entretanto, mediante a dinâmica de expansão de fronteiras desencadeada 

pela ideologia neoliberal, a lógica urbana chega aos territórios tradicionais (LITTLE, 2002, p. 

12).  

Enquanto o território para os povos tradicionais é dotado de significado simbólico (na 

construção da identidade) e de sobrevivência (dada as práticas de subsistência), nas sociedades 

modernas o território é marcado pelo seu caráter mercantil (HAESBAERT, 2004, p. 4). 

Portanto, a partir da lógica neoliberalista as relações sociais, ambientais e econômicas dos 

territórios tradicionais são desconfiguradas, devido à colisão da lógica da sociedade urbana com 

as territorialidades dos grupos que residem lá e são historicamente vulnerabilizados (LITTLE, 

2002, p. 4). 

A sociedade industrial, aqui analisada como a sociedade urbana brasileira, é marcada 

pela rapidez das mudanças e pela exploração industrial da natureza (GIDDENS, 1991). Tais 

características desencadeiam riscos a nível local, com efeitos marcantes e frequentemente 

limitados em termos de espaço (BECK, 2010).  

Portanto, a destinação da maior carga dos danos ambientais provenientes da lógica do 

sistema de produção é viabilizada a grupos marginalizados e mais vulnerabilizados 

(ACSERALD, 2009). Isto é, a distribuição dos riscos é dada de acordo com as posições de 

classe (BECK, 2011, p. 41), assim, o poder econômico é um caminho de fuga para os riscos 

existentes, dado que “as populações de maior renda têm meios de se deslocar para áreas mais 

protegidas da degradação ambiental e as populações pobres são espacialmente segregadas, 

residindo em terrenos menos valorizados e geotecnicamente inseguros” (HERCULANO, 2008, 

p. 11).  
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Em contraponto, Beck (2010) destaca que os riscos nas sociedades pré-industriais são 

provenientes de perigos naturais, portanto, não remetem às ações humanas. Justifica-se tal fato 

por meio da utilização de etnotecnologias, isto é, tecnologias que diferem das tecnologias 

altamente estandartizadas e que são marcadas pela simplicidade e ligação com pensamentos 

míticos e religiosos, compondo um corpo de crenças que se relacionam ao manejo 

ecossistêmico (LIMA et al., 1982, p. 108; COSTA, 2011, p. 102). Estas características remetem 

ao conceito de comunidades tradicionais, dado que a reprodução sociocultural de tais povos é 

marcada pela associação com o meio natural e dependência de seus ciclos, regidos sob menor 

interferência que na supracitada artificialização de processos naturais presente nas sociedades 

industriais (DIEGUES et al, 1999, p. 8).  

O uso de etnotecnologias infere, portanto, à conexão do grupo com o espaço que ocupa, 

desencadeada pela profundidade na relação com o ambiente e marcada pelo pertencimento 

territorial. Isto é, principalmente nos ambientes ocupados pelos povos tradicionais, a noção de 

território não pode ser percebida como uma entidade exterior, pois este é apropriado e 

incorporado à identidade simbólica e cultural destes grupos frente ao que estes povos se 

identificam e se sentem pertencer (ALMEIDA, 2012, p. 151; OLIVEIRA, 1998, p. 66).  

Apesar da tecnologia não ser o único fator que interfere nas normas de apropriação de 

recursos naturais, sendo tais normas influenciadas mais intensamente pela organização social e 

valores culturais, percebe-se que estes fatores estão diretamente relacionados. Isto é, 

compreende-se intensa relação entre as mudanças técnicas e materiais com as modificações 

imateriais, como atitudes, pensamentos, valores, crenças e comportamento do grupo (FOSTER, 

1962).  

Portanto, a escolha de determinadas tecnologias e recusa de outras não se baseia em 

critérios puramente econômicos, dado que esta envolve crenças e interesses dos diversos grupos 

e setores estratégicos da sociedade (FEENBERG, 1999) que podem ser modificados frente a 

diferentes cenários. As diferenças dos usos de tecnologia explicitam, assim, o resultado de 

momentos históricos diferentemente vividos por cada povo, grupo ou sociedade (LIMA et al., 

1982, p. 105).  

Portanto, o distanciamento entre as sociedades urbanas e tradicionais, perceptível 

principalmente nos padrões tecnológicos, é refletido na lógica cultural, política e econômica 

que permeiam os territórios. Assim, por meio de instalações de empreendimentos que atendem 

à lógica da sociedade urbana, dá-se o processo de desestruturação das supracitadas organizações 

territoriais consuetudinárias dos grupos tradicionais. 
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Isto é, tendo em vista que as normas que regem tais territórios excluem os “não 

comunitários” do acesso aos recursos (DIEGUES, 2004, p. 66), a chegada de representantes da 

sociedade urbano-industrial juntamente com suas formas próprias de apropriação do ambiente 

biofísico desencadeia um processo de desterritorialização nos territórios tradicionais.   

Entende-se por desterritorialização o fenômeno de privação, exclusão ou precarização 

do território que ocorre quando determinado grupo é impossibilitado de exercer efetivo controle 

sobre seu ambiente biofísico (HAESBAERT, 2011). Em contraponto à noção de vazio 

territorial, compreende-se o conceito de desterritorialização voltado à desestruturação do uso e 

ocupação do povo que tradicionalmente ocupa tais terras. Isto é, considera-se desterritorializado 

o território no qual ocorreram processos que inviabilizaram a continuidade das atividades 

produtivas de acordo com as próprias práticas e costumes dos povos que o habitam.  

Mediante interdisciplinaridade do estudo do território, o conceito de desterritorialização 

também apresenta diversas vertentes. Deste modo, deve-se compreender as implicações 

políticas, econômicas e culturais de tal processo, especificamente nos territórios tradicionais.  

Os processos políticos da desterritorialização dos povos tradicionais podem ser 

ilustrados, inicialmente, pelo controle da organização territorial pelo Estado, com consequente 

desestruturação dos processos de organização interna estabelecida pelos residentes 

(HAESBAERT, 2011). Isto é, o papel homogeneizador do Estado frente às organizações das 

dinâmicas territoriais desencadeou a omissão às particularidades dos territórios tradicionais 

com suas respectivas leis consuetudinárias (LITTLE, 2002, p. 20).    

A homogeneização dos territórios, calcada na figura de um indivíduo nacional-

universal, contribuiu, portanto, para a invisibilização das diferenças étnicas dos grupos sociais 

que ocupam os territórios nacionais. Percebe-se, desta forma, a relação entre a 

desterritorialização política e cultural.   

Destaca-se, ainda, a vocação desenvolvimentista ilustrada pelos incentivos 

governamentais à entrada de capital por meio de programas e projetos justificados pelo 

crescimento econômico, desencadeando a vertente econômica da desterritorialização.  

A implantação destes projetos restringem o acesso ao território e, consequentemente, 

aos recursos mediante privatização. Designa, desta forma, a separação entre o trabalhador e o 

meio de produção, uma característica das sociedades capitalistas. Portanto, o modo de produção 

capitalista desterritorializa os modos de produção existentes para territorializá-lo segundo sua 

própria dinâmica (HAESBAERT, 2011).      
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Dado que as atividades de subsistência são recorrentes principalmente em terras de 

regime social, estas vão sendo substituídas por novas atividades econômicas que obedecem à 

lógica capitalista e desconsideram a diversidade sociocultural e econômica dos povos as quais 

se inserem. Assim, as práticas tradicionais, marcadas pela construção da identidade pessoal, são 

enfraquecidas em prol da disposição de mão-de-obra barata nos grandes empreendimentos.  

A partir da imposição de novas tecnologias industriais de produção, transporte e 

comunicação às comunidades tradicionais foram intensamente alteradas as relações ecológicas 

anteriormente marcadas pela sustentabilidade. Tal fenômeno resultou em transformações 

estruturais e institucionais, surto de individualização e manutenção simultânea de relações de 

desigualdade (BECK, 2011, p. 90). 

Deste modo, as comunidades tradicionais passam a apresentar riscos semelhantes aos 

riscos da sociedade industrial a partir das modificações sociais e econômicas que não condizem 

com seu modo de vida. Soma-se tal contexto à invisibilização destas comunidades, silenciadas 

por pressões econômicas, fundiárias, processos discriminatórios e excluídas política e 

socialmente.  

No entanto, a invasão do território por políticas cujas estruturas, meios e fins não 

correspondem à realidade desses grupos, fez com que estes se organizassem e formassem um 

corpo de ataque em prol de uma política inclusiva e à construção de uma sociedade que aceite 

a heterogeneidade cultural, econômica e social, remetendo ao conceito de movimentos sociais 

(ALMEIDA, 2004, p. 22). 

Percebe-se, portanto, a politização de tais organizações a fim de instituir visibilidade 

dos respectivos modos de vida tradicionais e assegurar o bem estar de tais povos (CUNHA, 

2009). Assim, o estímulo ao aparecimento de autonomia local e identidade regional decorrentes 

das pressões econômicas e fundiárias (GIDDENS, 1991, p. 61), desencadeou o reconhecimento 

dos direitos de propriedade e de posse aos povos tradicionais sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam (SHIRAISHI-NETO, 2007, p. 10) e formalização das categorias 

fundiárias que se distanciam do binômio público-privado.  

No entanto, a soberania do Estado frente aos processos territoriais ainda é muito 

expressiva através, principalmente, da implantação de políticas de ordenamento territorial de 

caráter centralizador e autoritário (LITTLE, 2002, p. 20).  

Quando somada tal soberania do Estado à inclinação desenvolvimentista promovida 

pelos grupos econômicos provenientes da sociedade urbano-industrial, percebe-se que, embora 

haja reconhecimento das lógicas territoriais tradicionais, os povos tradicionais ainda enfrentam 
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pressões econômicas e fundiárias e são estas pressões que estabelecem o pertencimento dos 

grupos vulnerabilizados ao conceito de povos tradicionais. Isto é, apesar dos distanciamentos 

entre os grupos étnicos que se auto-reconhecem como pertencentes a tal categoria, a 

aproximação destes se dá, principalmente, mediante à necessidade de reivindicar o direito às 

terras tradicionalmente ocupadas (LITTLE, 2002, p. 23).  

Percebe-se, portanto, que as lutas em torno das categorias jurídicas territoriais instituídas 

pelo Estado para dominação política tornou-se uma luta de mão dupla a partir da utilização 

destas como instrumento de reafirmação social e territorial dos povos que ocupam os territórios 

baseados em regime social (LITTLE, 2002, p. 15). O conflito entre as distintas formas de 

ocupação resultantes das pressões fundiárias pode resultar na exaltação de características 

culturais, ufanismo nativista e consequente rejeição do estrangeiro (FOSTER, 1962, p. 47).  

Entretanto, as respostas dos grupos que compõem os povos tradicionais não são 

necessariamente de resistência. Dado cultura como um conceito dinâmico, o modo de vida e 

valores compartilhados se mantêm e se atualizam mediante constante transformação 

(SAHLINS, 1997). Assim, os grupos anteriormente marcados pelo intenso contraste às lógicas 

culturais e territoriais das sociedades urbanas passam a incorporar elementos de tais sociedades 

em seus sistemas tradicionais. Isto é, à bagagem de conhecimentos tradicionais (aqueles 

passados oralmente de geração a geração) são adicionados novos conhecimentos. À este 

fenômeno, Begossi (1998) atribui o conceito de populações neotradicionais.  

 Um fenômeno comum em tais populações, dado o constante contato com as lógicas 

culturais e territoriais das sociedades urbanas, é o partidarismo comunitário. Assim, parte do 

grupo resiste às modificações (destacando seus traços culturais tradicionais) enquanto outro 

grupo pertencente à mesma comunidade permite e incentiva as mudanças (geralmente 

associando a tradição a retrocesso) (FOSTER, 1962, p. 98).  Voltando-se tal discussão à 

perspectiva territorial, compreende-se que uma parte do grupo assegura-se nos meios 

tradicionais de uso e ocupação territorial, enquanto o outro grupo pertencente à mesma 

população permite e incentiva a entrada de outros modos de ocupação territorial.  

Institui-se, portanto, um conflito interno na comunidade. Dado que o conflito é uma 

maneira de se resolver dualismos divergentes (SIMMEL, 1964, p. 568), a atuação de parte da 

comunidade juntamente aos representantes da sociedade urbano-industrial, pode resultar na 

aniquilação da configuração territorial que permite e assegura a continuidade da ocupação de 

modo tradicional. 
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Assim, diante de condições de vulnerabilidade, os grupos que se contrapõem à nova 

dinâmica territorial passam a utilizar a etnicidade como uma arma nas lutas pela sobrevivência 

material e simbólica nas terras tradicionalmente ocupadas (SCHMITT et al., p. 5). A resistência 

territorial culmina, portanto, na afirmação da identidade étnica como elemento de contraste ao 

grupo com o qual está em contato. Isto é, ilustra-se a recusa das formas de uso e ocupação 

territorial da sociedade urbano-industrial ao reconhecer-se pertencente a um outro grupo, o qual 

retrabalha os vínculos afetivos e históricos desenvolvidos entre o grupo e o território 

tradicionalmente ocupado, visando explicitar um processo de reorganização sociocultural 

(OLIVEIRA, 1998, p. 56).   

Dada, portanto, a utilização da etnicidade por povos tradicionais, tornam-se necessárias 

discussões acerca dos conceitos ligados à identidade étnica. Além disso, a heterogeneidade dos 

grupos que se autoreconhecem como povos tradicionais, institui a necessidade de 

caracterização dos povos e territórios remanescentes de quilombos, categoria a ser analisada no 

presente estudo.    

IDENTIDADE ÉTNICA E POVOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS  

 

A identidade étnica institui o pertencimento a um grupo étnico por autoatribuição e 

atribuição por outros (BARTH, 1976). Assim, tal conceito interliga-se diretamente ao princípio 

de autoreconhecimento atribuído aos povos tradicionais dado pela Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007). 

A formação de grupos étnicos é dada, portanto, a partir da identificação de indivíduos 

como integrantes de uma categoria distinguível de outras categorias de mesma ordem 

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 5). Isto é, a identidade étnica é formada como um meio 

de diferenciação entre o agente e um grupo social com o qual se defronta (BARTH, 2005, p. 

10).  

Destaca-se, portanto, a fluidez que marca tal conceito, que surge frente a situações 

históricas específicas. Assim, diante das invasões dos territórios tradicionais pelos grupos 

representantes da lógica urbano-industrial, discutidas na seção anterior, as populações que 

ocupam tradicionalmente tais terras passam a se auto assumirem como integrantes de um grupo 

étnico a fim de utilizar a identidade étnica como uma arma política e estratégia de visibilidade 

nos processos de defesa territorial. 

Ilustra-se claramente tal aspecto na construção da identidade quilombola, a qual, 

segundo Schmitt (2002, p. 4), foi construída mediante a necessidade de grupos negros lutarem 
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pelas suas respectivas terras. Destaca-se que a obrigatoriedade de reivindicação identitária 

ilustra, necessariamente, uma posição de subordinação e carência (SANTOS, 2000). Reafirma-

se, portanto, a posição de submissão e dependência dos grupos negros em relação à sociedade 

inclusiva (SCHMITT et al., 2002, p. 4).  

A partir de tal posição, percebe-se que estas populações estão propensas a perder os 

territórios onde são reproduzidos seus característicos modos de vida. Isto é, as terras permeadas 

pela existência de uma identidade social e étnica são convertidos em lócus de reprodução de 

capital. 

Assim, agrupamentos negros que desconheciam tais conceitos passam também a 

incorporá-lo para garantir continuidade nas terras tradicionalmente ocupadas. Dada, portanto, 

a relação entre identidade e território em tais agrupamentos e a necessidade de reivindicação 

identitária para resistência territorial, passa a ser considerado remanescente de quilombos 

grupos que possuem uma identidade étnica e social compartilhada, os quais exercem práticas 

de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos em um lugar 

específico (SCHMITT et al., 2002).  

É, portanto, a profunda correlação do grupo com o seu território que designa seu direito 

à terra, independente do processo que culminou na ocupação de tais (DORIA, 1995). Faz-se 

contraponto, assim, à ideia de que remanescentes de quilombos devem ser constituídos a partir 

do binômio fuga-resistência. Isto é, terras livres e isoladas provenientes da ocupação por mais 

de cinco negros escravizados fugidos constituem terras remanescentes de quilombos, entretanto 

tal categoria não se limita a tal processo.  

 Percebe-se, assim, que a territorialidade negra, permeada pelo desfavorável cenário 

histórico, é marcada pela luta de tais povos na defesa dos territórios que ocupam 

tradicionalmente, sendo estes caracterizados pela significação e sentimento de pertencimento.  

A partir das reivindicações pela titularidade quilombola alguns destes grupos passam a 

valorar seus traços culturais como forma de ajustamento às pressões da sociedade envolvente. 

Segundo Barth (2005, p. 24), isso ocorre para ilustrar identidades contrastantes, nas quais itens 

particulares da cultura são selecionados a fim de demonstrar pertencimento a um grupo 

específico, contrapondo-se ao grupo com o qual está em contato. Desta forma, dá-se a 

revalorização de práticas tradicionais, heranças culturais e resgate da memória da ocupação e 

da história do território como instrumento de auxílio ao reconhecimento quilombola 

(OLIVEIRA, 1998, p. 66).  
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A evidenciação de ícones particulares da cultura é relatado, ainda, por Cunha (2009, p. 

313). A autora conceitua o ato de exibir aspectos do modo de vida tradicional do grupo de modo 

exagerado como “cultura para si”, na qual tais exibições podem adquirir um caráter 

performático. Este processo pode estabelecer fortalecimento da atividade turística em tais 

territórios, tendo em vista a busca dos turistas por características singulares nas espacialidades 

visitadas (DIAS & AGUIAR, 2002).  

A constatação do turismo em tais regiões possibilitará analisar como a atividade impacta 

positiva e negativamente nos processos territoriais desencadeados nas terras tradicionais e a 

reação e papeis das comunidades quilombolas frente a tal processo.  

DIMENSÕES CONCEITUAIS DO FENÔMENO TURÍSTICO 

 

O fenômeno turístico configura um extenso campo de investigação científica, o qual 

pode ser analisado sob diferentes primas, tais como destaca Coriolano (2014, p. 5): 

O pesquisador o analisa (o turismo) sob prisma diferenciado, pois para alguns 

interessa a produção e consumo ou oferta e demanda, para outros, os 

comportamentos e relações entre residentes e visitantes, lazeres, eventos, 

viagens, imagens produzidas sobre lugares, patrimônios naturais e culturais. 

Muitos objetivam subsidiar empreendimentos privados, 

macroempreendimentos, ou empresas de lazer em pequena escala. Há grupos 

que se interessam pela definição de incentivos governamentais, planejamento, 

políticas, programas e projetos de lazer e turismo; outros, pelos impactos 

socioambientais, para orientar o marketing de espaços de lazer e de destinos 

turísticos, empreendimentos de férias e segundas residências.  

Para os fins do presente trabalho focar-se-á na análise dos impactos da atividade no 

território tradicional, compreendendo como a atividade interfere nos processos de precarização, 

privação e exclusão da comunidade no controle do ambiente biofísico e, em contraponto, como 

os impactos positivos atuariam no processo de resistência territorial. Para tal, inicialmente deve-

se ser levantado o conceito de turismo, seguido pela análise social, econômica, política e 

ambiental dos impactos da atividade no território tradicional.  

 A Organização Mundial do Turismo (2001) define a atividade como o deslocamento de 

indivíduos a lugares diferentes do seu entorno habitual por um período consecutivo inferior a 

um ano. Destaca-se, assim, que a atividade é caracterizada pela efemeridade da presença do 

viajante em determinado lócus, o qual não configura residência permanente. 

Tais lócus receptores de turistas convergem as atividades e recursos territoriais para 

configurar a cadeia produtiva do turismo. Cabe, portanto, ao núcleo receptor prover os atrativos 

naturais e culturais, serviços turísticos e infraestrutura de apoio para receber os visitantes 

(COOPER et al., 2003).  
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 Sucintamente, portanto, pode ser definido a partir do conceito designado por Fuster 

(1979, p. 31) o qual entende turismo como “uma viagem ou um conjunto de viagens cujo 

objetivo é o prazer, por motivos comerciais, profissionais ou outros análogos, durante os quais 

a ausência da residência habitual é temporária.” 

 O supracitado autor faz alusão a um dos aspectos motivadores do turismo, o prazer da 

viagem. Pode-se assumir, portanto, que o conceito é permeado por alguns elementos principais, 

os quais se resumem à viagem, lazer e entretenimento, prazer e satisfação.  

É, assim estabelecida uma intensa relação entre turismo e lazer. Surgido na sociedade 

industrial como uma válvula de escape à rotina maçante do trabalho, o lazer torna-se uma 

necessidade humana (KRIPPENDORF, 2003). Isto é, o intuito de se desfazer temporariamente 

da rotina massificante do dia a dia de trabalho, os quais geram estresse e esgotamento físico e 

psíquico leva ao concebimento do lazer, aqui analisado sob a ótica do turismo, como um serviço 

de recuperação da força de trabalho humana (CORIOLANO & VASCONCELOS, 2014, p. 9).  

A partir de tais necessidades, o lazer é apropriado pelo capital e transformado em 

mercadoria da indústria turística. Portanto, a concepção do mercado turístico é desencadeada a 

partir do consumo do lazer o qual perde a característica desinteressada e educativa para 

constituir um serviço do mercado, massificado, automatizado e que leva à criação da oferta 

turística (CORIOLANO & VASCONCELOS, 2014, p. 7). 

A oferta turística é concebida pela conversão de recursos ambientais e culturais da 

espacialidade em atrativos turísticos, os quais constituem os bens da atividade. O conceito 

engloba, ainda, os serviços e infraestrutura voltados ao atendimento dos visitantes (COOPER 

et al., 2003).   

Constituindo, portanto, um estruturado mercado, o turismo insere-se no modo de 

produção capitalista e reproduz a lógica de tal sistema a partir da mercantilização das relações 

humanas, comercialização de paisagens, seres e culturas e distribuição desigual de custos e 

benefícios. No turismo convencional, residentes envolvidos com a atividade nem sempre 

melhoram as condições de trabalho, continuam residindo em áreas desestruturadas, em 

condições precárias de residências e na comunidade. Como destacado por Coriolano (2014, p. 

15): “É assim que o turismo acontece na periferia do capitalismo, com crescentes níveis de 

exploração humana e de segregação espacial”. Destarte, os benefícios econômicos são 

neutralizados por consequências ambientais e sociais negativas não mensuradas previamente.  

Percebe-se, portanto, que a constatação do âmbito econômico da atividade turística 

carrega consigo implicações para a estrutura social, ambiental e para os aspectos culturais da 
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população anfitriã (COOPER et al., 2003). Torna-se, assim, um campo de estudo das ciências, 

dada a imprescindível abordagem das disciplinas relativas à economia, sociologia, geografia e 

antropologia. 

 Tendo em vista o caráter multifacetado do fenômeno turístico, é demandada a 

compreensão holística deste, viabilizada por meio da soma e cooperação dos saberes que o 

investigam, caracterizando uma abordagem interdisciplinar (FERREIRA DE FARIAS, 

SONAGLIO, 2013). Para isso, o turismo deve ser inicialmente abordado dentro de cada 

disciplina que o investiga. A partir da compreensão das informações trabalhadas por cada 

compartimento do saber, torna-se possível a integração destas e efetivação da 

interdisciplinaridade.  

A supramencionada discussão acerca do âmbito econômico do turismo domina o campo 

de pesquisas referentes a tal fenômeno (KNAFOU, 2001). Os estudos analisam, portanto, a face 

mercadológica da atividade a partir da análise de empresas turísticas, da criação de empregos e 

rendimentos neste mercado, estabelecendo a atividade turística como uma propulsora do 

desenvolvimento.  

No entanto, a apropriação dos recursos naturais e culturais para usufruto turístico 

implicou na transformação irresponsável da natureza nas zonas turísticas e na construção de 

hostilidade dos residentes em relação aos efeitos negativos do êxodo das massas turísticas 

(KRIPPENDORF, 2003). Torna-se, assim, necessário compreender a atividade através da ótica 

de outras disciplinas as quais possibilitem analisar as implicações socioambientais do turismo. 

Tais implicações são desencadeadas, inicialmente, a partir da constatação das diferentes 

territorialidades de turistas e residentes. Tendo em vista que a territorialidade dos que vivem 

nos lócus turísticos é sedentária enquanto as dos turistas é configurada nômade, as diferenças 

de territorialidade configurariam conflitos, dado que ambas buscam apropriação dos recursos, 

embora para diferentes fins (KNAFOU, 2001). 

Os conflitos, entendidos como uma forma de encontro social, tem a capacidade de 

produzir resultados e resolver a tensão entre os contrastes. Isto é, as distintas territorialidades 

desencadeiam tensões entre os distintos grupos, porém a partir da interação entre tais, o conflito 

poderá servir como ação desencadeadora de mudanças sociais e regular o cotidiano, 

alcançando-se a união (SIMMEL, 2005).  

Ilustra-se tal fato a partir da apropriação do processo turístico pela população nativa. 

Em virtude da supressão majoritária e exclusão dos residentes pelo turismo tradicional, grupos 

organizados lutam por novas formas de trabalho e produção justa e humanitária, capazes de 
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promover resultados benéficos aos residentes das áreas receptoras. Isto é, ao despertar nas 

pessoas envolvidas o sentimento de que realmente fazem parte do processo turístico, ajuda-as 

a desenvolver um aspecto crítico e estabelecimento do turismo que atenda às suas necessidades 

(KRIPPENDORF, 2003) 

Deste modo, são alinhadas as expectativas de visitantes e visitados: a necessidade do 

visitante de sair da massificante rotina e ter contato com ambientes e sociedades singulares é 

alinhada com a necessidade de promoção de renda à população residente e mitigação de 

impactos socioambientais negativos a partir da adaptação do turismo às realidades locais 

(CORIOLANO & VASCONCELOS, 2014, p. 14).  

Percebe-se, portanto, a promoção do turismo comunitário, caracterizado pelo 

protagonismo dos sujeitos da própria comunidade desde o planejamento até o desenvolvimento 

e gestão do arranjo produtivo. Assim, os roteiros prezam a valorização de culturas e 

sustentabilidade da natureza e a cultura local além da interação do turista com o lugar e as 

famílias residentes. As práticas turísticas comunitárias são associadas às demais atividades 

econômicas com iniciativas que fortalecem a agricultura, pesca e artesanato, tornando as 

atividades preexistentes ao turismo sustentáveis (CORIOLANO & VASCONCELOS, 2014, p. 

14; KRIPPENDORF, 2009, p. 145). 

Entretanto, as necessidades dos povos tradicionais ultrapassam as supracitadas questões. 

Diante do processo de desterritorialização decorrente nos territórios tradicionais, estes povos, 

que lutam pelo controle efetivo das terras, podem utilizar o turismo como instrumento em tal 

processo (CORIOLANO & VASCONCELOS, 2014). 

Justifica-se tal possibilidade a partir de alguns fatores a serem considerados, tais como 

a ocupação de territórios anteriormente marcados por vazios aparentes, como terras em pousio 

e áreas de estuário utilizadas para a pesca durante estações do ano específicas. Diegues (2004, 

p. 84) destaca que tais terras, utilizadas apenas em alguns períodos do ano, estão propensas a 

serem usurpadas por políticas instituídas pelo Estado em favor de outros grupos sociais 

vinculados a este devido à suposta inutilidade de tais espaços. A combinação da sazonalidade 

turística e das práticas tradicionais permitiria a utilização contínua de tais áreas, enfraquecendo 

os argumentos das políticas desterritorializantes.   

Além disso, destaca-se na organização dos grupos que promovem o turismo 

comunitário, o protagonismo de sujeitos sociais que se envolvem com os problemas locais, os 

quais possibilitam a inclusão de aspectos políticos na instituição da atividade (CORIOLANO 

& VASCONCELOS, 2014, p. 13). Ou seja, torna-se possível incluir nas programações 
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turísticas as discussões acerca de questões relativas à militância, desencadeando visibilidade às 

lutas territoriais comunitárias.  

Compreende-se que cada povo apresenta suas particularidades, deste modo inviabiliza-

se tratar sobre os impactos do turismo sobre a territorialidade dos povos tradicionais de modo 

homogêneo. Assim, a partir do trabalho de campo analisar-se-á a realidade local, tornando 

possível tratar acerca dos modelos turísticos implantados, seja o hegemônico, apropriado pelo 

capital, ou o comunitário, marcado pelo protagonismo dos sujeitos sociais da própria 

comunidade.  

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO  

                    

Para os objetivos do presente trabalho foi investigada a comunidade tradicional 

quilombola do Cumbe (4°29’ S;37°45’ O), composta por cerca de 600 habitantes, distribuídos 

entre 172 famílias. A comunidade foi certificada pela Fundação Palmares no ano de 2014, 

quando cerca de 95 famílias se autodeclararam quilombolas.  

O Cumbe fica localizado no Nordeste brasileiro, no município de Aracati, no Ceará 

(Figura 1). A comunidade pode ser acessada através de uma estrada com origem no centro do 

município, das dunas que rodeiam a localidade ou do Rio Jaguaribe. O território cumbense é 

constituído pelo ecossistema manguezal e por sistemas geomorfológicos formados pela praia, 

dunas, lagoas costeiras e interdunares, tabuleiro litorâneo, canais estuarinos do Rio Jaguaribe e 

pelas falésias (PINTO et al., 2014, p. 274). 

A partir da importância da história da ocupação da espacialidade retratada para 

compreensão da territorialidade (LITTLE, 2002, p. 4), faz-se necessário delinear sucintamente 

como ocorreu a ocupação do território cumbense. Para tal, o histórico da ocupação foi 

investigado a partir de documentos, tais como relatos de viajantes, narrativas de cronistas e 

historiadores. Posteriormente, a fim de levantar as histórias da ocupação do Cumbe que são 

guardadas na memória coletiva, foram consultados especialistas da memória. 

Deste modo, obteve-se que as primeiras ocupações da localidade foram dadas a partir 

do estabelecimento de condições ideais para ocupação humana, proporcionadas pela presença 

das florestas de mangue que surgiram na região, as quais tornaram o ambiente favorável a partir 

da diversidade de recursos alimentares presentes na zona estuarina do baixo Jaguaribe 

(PEREIRA XAVIER, 2013, p. 63). 
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Figura 1 - Mapa de localização da Comunidade Quilombola do Cumbe 

 

Fonte: Vagner Lacerda Vásquez, 2017. 

 

No entanto, a partir da extinção da floresta, a população da região, constituída por 

pescadores-marisqueiros se deslocaram para áreas mais interiores. Somente após a  

tropicalização do ambiente surgiram novas áreas de mangue e se instalaram populações 

indígenas na região (PEREIRA XAVIER, 2013, p. 21).  

Até o século XVII, tais populações eram as únicas que habitavam o Jaguaribe. A 

chegada dos colonizadores, dada por volta de 1681, foi realizada a partir da doação de um lote 

de terra ao Capitão Manuel de Abreu Soares e seus catorze companheiros, ao longo do Rio 

Jaguaribe, indo de Aracati, desde a Barra do Fortim ao Boqueirão do Cunha, no alto sertão 

Central (MOREIRA et al., 2013). Assim como em todo o território brasileiro, a invasão 

europeia nas terras cumbenses culminou na modificação no modo de vida e na utilização de 

recursos na região.  

O fenômeno foi intensificado quando mais tarde, já no século XVIII, o município de 

Aracati enfrenta um período de intenso crescimento econômico desencadeado pela instalação 

de um porto, o qual designou a ocupação da região aracatiense por grandes comerciantes. 

Alguns dos proprietários dos comércios de Aracati eram donos de sítios no povoado do Cumbe 
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dado que os terrenos da localidade eram propícios para o cultivo de cana (PEREIRA XAVIER, 

2013, p. 23).  

Deste modo, foi estimulada a construção de engenhos na localidade (Figura 2), os quais 

passaram a movimentar a economia local. A produção de aguardente era desenvolvida em nove 

engenhos de ferro, alimentados por um canavial que se estendia por cerca de 2 quilômetros 

(BEZERRA, 1901, p. 136).  

Nestas propriedades eram produzidos, ainda, elementos ligados à agricultura de 

subsistência. Os moradores arrendavam os terrenos pertencentes aos empresários a fim de 

produzir banana, manga, coco, mandioca, dentre outros produtos, nos quais os excedentes eram 

comercializados na feira do centro do município de Aracati. Além da agricultura, a comunidade 

cumbense baseava seu sustento na pesca artesanal, catação de crustáceos e extração de 

mariscos.  

Atualmente a agricultura não é mais uma prática comum na localidade, no entanto as 

demais práticas de subsistência continuaram a assegurar a soberania alimentar e territorial da 

comunidade. Dada a falência dos engenhos que movimentavam a economia da região, a 

promoção de renda às famílias cumbenses passou a ser atribuída por meio da inserção da 

comunidade no mercado através da venda de excedentes provenientes da pesca, mariscagem e 

catação de crustáceos e da compra de artigos que não são produzidos no Cumbe. 

Tais atividades são sustentadas pela provisão de recursos do ecossistema cumbense, 

destacadamente o manguezal. Conceitua-se tal ambiente como um sistema ecológico costeiro 

tropical, dominado por espécies adaptados a um solo com elevado nível de salinidade, 

periodicamente inundado pelas marés (CORREIA, 2005, p. 22). A classificação de tal 

ecossistema é atribuída a partir da distribuição das espécies arbóreas, dada de acordo com o 

solo e contato com a água do rio. No Cumbe destaca-se o mangue canoé1 (A. schaueriana), 

mangue ratinho (Conocarpus erectus), mangue sapateiro (Rhizophora mangle) e mangue 

manso (Laguncularia racemosa) (Figura 3).  

Dada a catação de crustáceos, a mariscagem e a pesca como principais práticas no 

Cumbe, destacam-se como recursos ambientais, inicialmente, os crustáceos, moluscos e os 

peixes do Rio Jaguaribe. A captura de crustáceos é voltada principalmente ao caranguejo-uçá 

(Ucides cordatus) e guaiamum (Cardisona guanhumi). O caranguejo-uçá garante o sustento de 

muitas famílias cumbenses e é a espécie que vem sendo explorada há mais tempo na região, 

                                                           
1 As categorias nativas são grifadas em itálico em reconhecimento à igualdade frente aos termos científicos, 

justificadas nos trabalhos de Lévi-Strauss (1989) e Berlin (1992).  
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datado o início na década 1970. O guaiamum é um caranguejo grande e um dos principais 

recursos econômicos do manguezal, dado seu custo mais elevado em comparação às outras 

espécies comercializadas. Tal característica implica, portanto, na baixa utilização dessa espécie 

para subsistência, dado que “essa qualidade não é para pobre comer, quem come são os 

turistas”2. Além destas espécies, são encontrados no Cumbe o aratu, camarão (geralmente 

jovens), maria-farinha, siris e tesoureiro.  

Figura 2 - Antigo engenho pertencente à família Correia localizado no Cumbe 

 

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

Os recursos ambientais referentes à mariscagem são compostos pela oferta de molucos 

no manguezal cumbense. Os “animais com casca e com miolinho dentro”2, como as 

marisqueiras caracterizam os moluscos, são representados pelo aruá (Pomacea sp.), a buzana 

(Teredo sp.), o búzio (Anomalocardia brasiliana), a intã (Tagelus plebeius), o sururu (Mytella 

sp.), a ostra (Crassostrea rhizophorae) e a taioba (Iphigenia brasiliana). Apesar da utilização 

de buzanas e aruás para alimentação em outras comunidades, estas não apresentam relevância 

na subsistência cumbense, sendo a relevância alimentícia e comercial atribuídas ao sururu e à 

intã (Figura 4).  

 

                                                           
2 Pescador cumbense em entrevista concedida a Pinto (2009, p. 94) 
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Figura 3– Estrutura do ecossistema manguezal do Rio Jaguaribe 

 

Fonte: Pinto, 2009. 

Figura 4 - Pescadoras cumbenses na prática tradicional de mariscagem 

 

Fonte: Livro “Sereias, mulheres do mar”, 2015. 

  

A pesca, principal prática de subsistência e economia cumbense, é atribuída à captura 

de bagres (Hexanematichthys proops), tainhas (Mugil brasiliensis), pescadas (Cynoscion 

acoupa), camurim (Centropomus, parallelus) e carapebas (Diapterus auratus). No entanto, o 

Rio Jaguaribe dispõe de cerca de 130 espécies registradas, sendo a região estuarina abrigo e 

berçário de 85 espécies (ALVES, 1996, p. 7). 

A subsistência cumbense remete, ainda, ao consumo de bichos pássaros, embora este 

seja incomum, principalmente quando comparado ao consumo dos supracitados recursos. São 

registradas na localidade a ocorrência de 40 espécies de aves, no entanto são relatadas, segundo 

Pinto (2009), como espécies comestíveis apenas o sibite do mangue (Conirostrum bicolor 
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Vieillot), carão (Aramus guarauna Linnaeus), galinha d’água (Gallinula chloropus Linnaeus), 

juriti (Leptotila verreauxi Bonaparte), rolinha (Columbina passerina Linnaeus), socó boi 

(Tigrisoma lineatum Boddaert) e tamatião (Nycticorax nycticorax Linnaeus).  

A provisão de recursos pode ser relatada também pela extração de madeira do mangue 

manso (Laguncularia racemosa) e sapateiro (Rhizophora mangle L.) para construção de canoas 

e currais, ambos utilizados na pesca. 

No entanto, os aspectos supramencionados fazem alusão, principalmente à dimensão 

econômica do território cumbense, ilustrado pela discussão dos recursos naturais 

disponibilizados para uso e exploração (HAESBAERT, 2011). Como discutido na seção 

“Territórios e povos tradicionais”, a caracterização territorial é dada por meio da combinação 

de aspectos econômicos, culturais e políticos de determinado ambiente.  

Os aspectos culturais da comunidade serão analisados a partir de três elementos: os 

saberes tradicionais que regem as práticas econômicas, o simbolismo empregado aos espaços 

significados do Cumbe e as festividades, especificamente a Festa do Mangue. 

Os saberes tradicionais estão estreitamente relacionados com os recursos ambientais, 

dado que a natureza é uma condicionante para a cultura (SAHLINS, 1968, p. 101). A 

biodiversidade pertence, portanto, ao domínio natural e cultural, dado que a cultura permite que 

os povos tradicionais possam entendê-la e manuseá-la. Assim, definidos como o “saber fazer”, 

percebe-se a intensa relação entre o natural e o social a partir da criação de técnicas de manejo 

a partir de tais saberes, transmitidos oralmente de geração a geração (DIEGUES, 2000, p. 30).  

A pesca e mariscagem são, portanto, regidas através de técnicas de manejo 

desenvolvidas historicamente em consonância com o meio a partir de noções precisas acerca 

do ecossistema. O conhecimento tradicional permite, assim, a retirada de recursos para 

sobrevivência, como abordado por Xavier (2013, p. 42): 

Para o catador de caranguejo, assim como para o pescador ou a marisqueira, é 

preciso ter noções precisas sobre a melhor hora de ir para o mangue, é preciso 

conhecer as espécies de caranguejo (uçá, guaiamum, aratu) e saber a melhor 

época para encontrá-los. É necessário entender que as fêmeas não devem ser 

capturadas, pois elas ajudam na preservação da espécie, bem como, é preciso 

deixar de catar caranguejo nos períodos de reprodução. As marisqueiras 

conhecem as boas marés para a cata do sururu, sabem onde e como encontrá-

los e, depois de pescados, conhecem o processo para extração da casca. 

Quanto aos simbolismos e significação dos ambientes cumbenses, destaca-se, por 

exemplo, a presença de cerca de 70 sítios arqueológicos na região. As primeiras populações, 

anteriores à invasão do colonizador europeu, deixaram diversos vestígios de ocupação, tais 
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como artefatos líticos, lascados e polidos. Adiante, os colonizadores enriqueceram tais sítios a 

partir de vestígios ilustrados por louças finas, moedas e vidros (XAVIER, 2013, p. 10).  

O simbolismo empregado ao território cumbense pode ser levantado, ainda, a partir do 

levantamento de lendas e memórias empregadas às dunas da região, as quais são o lócus da 

lenda do Rei Sebastião.  

O mito sebastianista teve início com a morte do rei português no norte da África, quando 

em meio a um combate contra os mouros, o Rei Sebastião desapareceu misteriosamente na 

batalha de Alcacér-Quibir. No entanto, por não ter sido encontrado o corpo, repercutia na 

Europa uma crença messiânica que acreditava no retorno do rei para libertar o povo português 

do domínio espanhol instaurado após sua morte (VALENSI, 1994, p. 11).  

O citado mito chegou ao Brasil no século XIX através dos padres jesuítas que se 

correspondiam com seus pares em Portugal, berço do sebastianismo. No entanto, tal mito foi 

assumindo novas configurações por meio do imaginário popular.  A folclorização da história 

sebastinista foi intensificada no sertão nordestino a partir da morte de Antônio Conselheiro, a 

qual se uniu ao mito quando seus seguidores passaram a acreditar que o líder ressuscitaria 

acompanhado de Sebastião. O sebastianismo passou, assim, a ganhar contornos sociais, 

separando-se do seu conteúdo político (VALENSI, 1994, p. 15). 

Especificamente no Cumbe, a lenda se resume a fortes estrondos e ruídos provenientes 

das cavalarias do Rei Sebastião as quais vagam ocasionalmente nos morros da região. 

Descrições do fenômeno em documentos da Comissão Científica do Império relatam a 

semelhança dos sons ao “(...) som do tambor dos pretos no seu camdomble” (ALEMÃO, 1961. 

p. 277). Ilustra-se, portanto, a possibilidade de tais sons serem provenientes de práticas culturais 

africanas na localidade.  

Ainda sobre os campos dunares, destaca-se a fixação da Santa Cruz, um monumento de 

cerca de 20 metros, construída com madeira de carnaúba. A fixação deste símbolo marca a 

passagem do século XIX para o século XX e deste modo, o morro se tornou um local de oração 

e promessas. Na Santa Cruz são, ainda, promovidas missas nos dias de finados e sepultamentos. 

O cemitério da comunidade foi lá fixado a fim de evitar que os corpos ficassem imersos nos 

períodos das grandes cheias que assolavam o território cumbense (PEREIRA XAVIER, 2013, 

p. 36). 

 As manifestações culturais são ilustradas, ainda, pelas festividades da região, 

destacando-se a Festa do Padroeiro do Nosso Senhor do Bonfim e a Festa do Mangue. Destaca-

se no presente trabalho a Festa do Mangue, devido à presença de um número maior de turistas 
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na comunidade, permanência por um período geralmente superior a 24 horas e utilização de um 

maior número de espacialidades, tendo em vista que a Festa do Padroeiro se restringe à capela.  

 A Festa do Mangue surgiu na escola da comunidade, como uma atividade extra classe. 

Inicialmente levando os alunos a trilhas ecológicas e mutirões de limpeza no mangue, o evento 

cresceu e recebe centenas de adeptos atualmente. A programação da festa é voltada atualmente 

para visitação do manguezal, do Rio Jaguaribe e das dunas, além da oferta de comidas típicas 

da região e fortalecimento de práticas folclóricas como danças e apresentações de histórias da 

comunidade através de fantoches. 

 Sumamente, portanto, o âmbito cultural do território denota a singularidade simbólica 

do Cumbe, na qual a percepção comunitária transcende o aspecto material. Neste sentido os 

espaços da comunidade são significados e representam um lócus no qual são projetadas e 

materializadas as representações sociais, imagens, símbolos e mitos. Assim, torna-se possível 

vivenciar experiências que deverão construir a identidade e o sentimento de pertença ao 

território, característico aos povos tradicionais.   

 As dimensões políticas são ilustradas pela existência de duas associações comunitárias. 

A Associação Quilombola do Cumbe, formada por cerca de 95 famílias, está à frente da 

resistência aos grandes empreendimentos e aos impactos negativos por eles ocasionados. Se 

opõe, portanto, ao modelo desenvolvimentista proposto pelos empresários, buscando afirmar-

se nos modos tradicionais. Em contraponto, a Associação dos Moradores do Cumbe e 

Canavieira apoia os empreendimentos devido à promoção de emprego e renda. Tal partidarismo 

implicou na paralisação da demarcação territorial da comunidade, a ser realizada pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

 Percebe-se, portanto, a instalação de conflitos sociais na comunidade a partir das 

pressões da sociedade urbana, ilustradas pela instalação de grandes empreendimentos. Tais 

pressões no Cumbe remontam à década de 1970, quando chega à comunidade a Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), instalada nos campos dunares (Figura 5). Posteriormente, 

nos anos 2000, as dunas próximas à CAGECE foram ocupadas por empresas de energia eólica. 

No manguezal foram instaladas fazendas carcinicultoras a partir dos anos 1990 (Figura 

6). O período coincide com a época em que a carcinicultura precisou migrar dos outros países 

latinos devido à destruição desencadeada pela atividade aos ecossistemas de manguezal.  

Portanto, ao chegar ao município de Aracati, espera-se que a atividade gere os mesmos 

impactos negativos ao manguezal da área, o que representaria precarização territorial. Além 

disso, a instalação deste e dos demais empreendimentos no território quilombola desencadeou 
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privação e exclusão da comunidade no gerenciamento territorial, permitindo investigação de 

fenômenos desterritorializantes.  

Figura 5- Companhia de Águas e Esgotos do Ceará implantada na região de dunas do Cumbe. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

Figura 6 - Tanques de carcinicultura instalados em manguezal e geradores eólicos nas dunas 

ao fundo da imagem 

 

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

Ademais, a justificativa para escolha da localidade é dada devido à proximidade a um 

dos maiores polos turísticos do estado do Ceará, a Praia de Canoa Quebrada. Compreende-se 

que, assim como as cidades são pontos focais de mudança e atuam como centros nas quais se 

exportam inovações tecnológicas (FOSTER, 1962, p. 36), os polos turísticos atuariam como 

centros exportadores de visitantes. 
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A Praia de Canoa Quebrada apresenta turismo de sol e mar (Figura 7). Sendo tal modelo 

turístico caracterizado pela combinação de praia e temperaturas quentes, justifica-se a 

instalação deste na praia em questão a partir da temperatura média de 27°C e uma paisagem 

construída por uma praia permeada por falésias.   

Figura 7- Praia de Canoa Quebrada 

 

Fonte: Website Portal Canoa Quebrada, 2017. 

Consagrou-se como destino turístico a partir da locação de filmes da Nouvelle Vague, 

nos anos 1960. Contou, ainda, com um grande avanço nas décadas posteriores mediante 

políticas de incentivo, as quais instituíram uma praia mundialmente conhecida. A economia do 

local, portanto, apresenta uma forte dependência da indústria turística e a construção imagética 

do paraíso feita pela indústria cinematográfica passou a ser uma fonte geradora de renda. A 

partir da promulgação de eventos locais e regionais e atenção midiática, o local passou a ocupar 

o segundo lugar como destino turístico cearense, recebendo cerca de 300 mil turistas 

anualmente (SOUZA NETO, 2015, p. 4).  

Estima-se que parte destes turistas visite a Comunidade do Cumbe devido à existência 

de pacotes turísticos em agências especializadas, as quais usam a comunidade como mais um 

atrativo ao público que fica hospedado em Canoa Quebrada e chegam à localidade geralmente 

por meio das dunas, utilizando bugres e veículos com tração nas quatro rodas.  

A inclinação turística do território cumbense é desencadeada a partir da constatação de 

paisagens formadas pelo manguezal (Figura 8), carnaubais, estuário, praia, dunas e lagoas 

periódicas somadas às suas particularidades culturais.  
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Figura 8 - Manguezal do Cumbe em passeio a barco pelo Rio Jaguaribe 

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

METODOLOGIA GERAL  

 

 

Inicialmente foi feito um levantamento acerca de pesquisas realizadas em territórios 

tradicionais, especificamente quilombolas, seguidos por trabalhos já realizados na localidade 

estudada. Destacam-se, respectivamente, os trabalhos de Little (2002), Schmitt et al.(2002), 

Pinto et al. (2009) e Pereira Xavier (2013).  

Posteriormente, foram consultados Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de 

Impacto Ambiental dos empreendimentos instalados na comunidade. Os materiais foram 

consultados na biblioteca da Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará 

(SEMACE). Assim, a partir da construção de um conhecimento prévio sobre o objeto de estudo, 

foi realizado o survive (BRANDÃO, 2007, p. 24). 

O primeiro trabalho de campo não foi efetivado com o objetivo imediato de 

levantamento de dados para a pesquisa, visando apenas a ambientação do pesquisador com o 

lócus. O conhecimento prévio de uma liderança local mostrou-se essencial neste processo. O 

contato foi feito inicialmente por redes sociais e permitiu a explanação dos objetivos e 

justificativa da pesquisa anteriormente ao primeiro fieldwork. Assim, a liderança nativa atuou 

como mediadora, conduzindo e apresentando a comunidade à pesquisadora.  
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A construção de vínculos com tal liderança possibilitou a inserção da pesquisadora no 

quotidiano da comunidade e consequente contato com os atores sociais, constituindo, assim, 

um instrumento de enfrentamento das desigualdades presentes nas relações 

pesquisadora/pesquisado.  

Tendo em vista que tais desigualdades podem inferir em informações inverídicas, 

objetivou-se no primeiro contato a construção de um diálogo entre tais atores a fim de 

desconstruir uma possível visão monológica que poderia resultar na simples usurpação do 

discurso do outro (BRANDÃO, 2007). Visando, portanto, o estabelecimento de vínculos de 

confiança e aceitação na comunidade (PIOTTO, 2011, p. 103), o diálogo inicial foi realizado 

por meio de entrevistas abertas, a fim de proporcionar maior conforto ao entrevistado.  

A partir da apresentação da pesquisadora e dos objetivos principais da pesquisa, os 

moradores expuseram aspectos que consideram relevantes ao tema, tais como o histórico da 

comunidade, dos conflitos e dos episódios de resistência aos grandes empreendimentos. As 

entrevistas abertas permitiram, ainda, destacar novos pontos de interesse e identificação dos 

agentes socioambientais, das relações sociais e da ocupação das terras cumbenses (LITTLE, 

2006, p.98). Diante da familiarização com os elementos e relações socioambientais do lócus e 

estreitamento dos objetivos da pesquisa, foi delineado o segundo fieldwork.  

Deste modo, a segunda vivência foi dada de modo mais focalizado nos fins propostos, 

voltado à análise dos processos desterritorializantes e impactos do turismo. Os dados levantados 

por vivência e observação foram registrados no diário de campo, onde foram incluídos, ainda, 

transcrições de trechos de conversas informais e impressões da pesquisadora. O registro de tais 

era precedido pela articulação dos dados às teorias levantadas na fase inicial da pesquisa. Foram 

constituídas, portanto, pré-articulações teóricas, as quais basearam as análises de dados 

realizadas após o trabalho de campo (BRANDÃO, 2007, p. 22). 

Os dados foram levantados por meio da participação em reuniões das associações, em 

festividades, no acompanhamento dos pescadores e marisqueiras em suas atividades, além da 

visitação a pontos turísticos e aos empreendimentos. As informações aferidas a partir da 

observação foram complementadas através de entrevistas semiestruturadas. Destaca-se que 

todas entrevistas foram precedidas pela aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido onde foram contextualizados os aspectos gerais da pesquisa e os principais 

objetivos. 

Diante das aproximações da temática da pesquisa e das reivindicações territoriais 

protagonizadas pelos membros da Associação Quilombola do Cumbe, esta foi inicialmente 
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contatada. A aproximação aos líderes da AQC permitiu a admissão da pesquisadora no 

quotidiano comunitário. A relevância das impressões das lideranças frente à pesquisa refletiu 

nas opiniões da comunidade, possibilitando a contribuição dos interlocutores cumbenses para 

o levantamento de dados que baseiam o presente estudo (WHYTE, 2005, p. 265).   

Além dos supracitados procedimentos de aproximação entre o entrevistador e os 

entrevistados dados a partir da construção de diálogos, buscou-se, ainda, proximidade social 

entre tais.  Com base nas reflexões de Bourdier (1997, p. 697), constata-se que conhecer alguém 

em comum pode garantir uma maior permutabilidade no diálogo e, consequentemente, a 

obtenção de dados mais fidedignos (PIOTTO, 2011, p. 107). Portanto, foi solicitado às 

lideranças comunitárias que indicassem novos participantes, os quais indicariam os próximos, 

caracterizando o método Bola de Neve (BAILEY, 2007).   

Mediante as questões a serem trabalhadas no diálogo com a comunidade, foram 

indicados quatro indivíduos que baseariam a formação de quatro distintos grupos a partir da 

indicação dos próximos entrevistados. Os grupos foram assim divididos: o primeiro foi 

constituído por especialistas da memória, o segundo por pescadores e marisqueiras, o terceiro 

por indivíduos que participaram ativamente dos protestos e demais lutas territoriais e o quarto 

pelos organizadores da Festa do Mangue.  

 Para direcionamento do diálogo e estruturação das entrevistas com tais grupos, foi 

elaborado um roteiro a partir da cosmografia de Little (2002, p. 4). Os vínculos afetivos 

desencadeados na inter-relação comunidade/meio e os regimes de propriedade foram assuntos 

comuns entre os quatro grupos investigados. No entanto, foi enfatizado no primeiro grupo o 

histórico da ocupação, assim como dos processos sociais e políticos. Quanto ao segundo grupo, 

tratou-se acerca dos usos sociais do território e conflitos decorrentes principalmente no acesso 

a este. O diálogo com o terceiro foi dado a partir das formas de resistência comunitária e 

principais episódios de luta territorial. O quarto grupo tratava acerca do turismo almejado pela 

comunidade e no que se distanciava do turismo convencional.  

Compreende-se que as fortes divergências sociopolíticas entre as associações poderiam 

resultar na falsa interpretação dos atores sociais quanto ao posicionamento da pesquisadora. 

Isto é, devido ao vínculo inicial ter sido empreendido com uma associação, a pesquisadora 

poderia predispor automaticamente os membros da outra associação contra sua pesquisa 

(FOSTER, 1962, p. 99). Para evitar tal imbróglio, as entrevistas com a Associação de 

Moradores de Cumbe e Canavieira (AMCC) foi realizado em um terceiro trabalho de campo, 

no qual apenas os associados à citada organização foram contatados.  
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À liderança da AMCC, também contatada anteriormente ao trabalho de campo através 

das redes sociais, foi solicitada a indicação de três indivíduos que também baseariam a 

formação de distintos grupos a partir da indicação dos próximos entrevistados. 

 O primeiro grupo, constituído por especialistas da memória tratou acerca das 

modificações no território diante da implantação dos grandes empreendimentos. Ao segundo 

grupo, constituído por trabalhadores de tais empreendimentos, foram direcionadas questões 

acerca dos impactos sociais, ambientais e econômicas destes. O terceiro era integrado por donos 

e trabalhadores de empreendimentos turísticos, os quais trataram acerca do acesso aos espaços 

utilizados para prática turística, relações entre residentes e turistas, número médio de visitantes 

e preocupações referentes aos aspectos ambientais e sociais alterados pela atividade (AKAMA, 

1996).   

 Contudo, a intensa relação entre os assuntos tratados desencadeou uma discussão pelo 

entrevistado acerca de temas tratados em outros grupos. Isto é, apesar das supracitadas divisões 

nos assuntos contidos nos roteiros, constataram-se abordagens de tópicos tratados em 

determinado grupo nas entrevistas de sujeitos pertencentes à outra categoria. No entanto, tais 

discussões eram encorajadas, visando compreender os aspectos que o entrevistado em questão 

considerava relevante para a compreensão de determinados assuntos.   

 A fim de investigar o turismo como instrumento de defesa territorial, um dos fieldworks 

foi realizado na terceira edição da Festa do Mangue, por ser a maior festividade organizada 

comunitariamente, a qual atrai um significativo número de turistas para espacialidade. Justifica-

se, ainda, a partir de características condizentes com o turismo comunitário, tais como a 

valorização das microeconomias, da cultura local, utilização de áreas em regime social, 

sustentabilidade da natureza, além da existência de espaços políticos (CORIOLANO & 

VASCONCELOS, 2014, p.13). Buscou-se analisar tal festa a partir dos aspectos levantados nas 

“teses de humanização do turismo” de Krippendorf, com destaque à diversidade econômica, 

cultivo do caráter local dentro das práticas turísticas, controle territorial comunitário e relação 

entre visitantes e visitados que ultrapasse a vertente econômica (2011, p. 133). 

 A pesquisadora participou de toda a programação da festa a fim de identificar as 

supracitadas características. Foram observadas, por exemplo, a presença de pescadores, 

marisqueiras e catadores de crustáceos nos espaços onde ocorrem as atividades, a inclusão de 

aspectos culturais na programação, a ocupação de espaços importantes para subsistência e 

ancestralidade (tais como o mangue e as dunas), as possíveis dificuldades nos acessos destas, a 

preocupação com a destinação de resíduos, a sobrexploração dos recursos do manguezal, o 
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envolvimento dos visitantes com a comunidade em geral, as discussões acerca dos conflitos 

territoriais e as contribuições dos visitantes em tais questões.   

 Anterior e posteriormente à festa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

organizadores. Estas englobaram questões referentes às adaptações comunitárias para 

promoção do turismo, a utilização de espaços, verificando como se dá o uso e ocupação dos 

espaços cumbenses para o turismo comunitário, inclusive nos espaços desterritorializados 

verificados no primeiro capítulo. Englobou, ainda, as contribuições da festa e do turismo 

comunitário em geral para o fortalecimento na construção identitária e nos processos de defesa 

territorial. Foram levantados aspectos acerca da distribuição de custos e benefícios, da 

complementaridade entre as atividades tradicionais e as práticas turísticas, além da percepção 

em relação às contribuições dos visitantes para a comunidade.   

 Quanto à consulta aos visitantes, esta foi dada através de um formulário disponibilizado 

na internet (Apêndice A). Foram consultados os visitantes da terceira e quarta edição da Festa. 

Visto que eles deveriam se inscrever na programação da festa através de uma plataforma online, 

na qual incluíram algumas informações de contato, a pesquisadora solicitou aos organizadores 

acesso às informações, a fim de aplicar um questionário aos inscritos através da mesma 

plataforma.    

 As questões foram baseadas nas “regras e conselhos para viajar respeitando o próximo”, 

desenvolvidas por Krippendorf (2011, p. 167). Deste modo, foi perguntado acerca dos 

conhecimentos dos visitantes sobre os hábitos e costumes locais, além de aspectos relacionados 

às inter-relações com a comunidade. As questões demandaram, ainda, que o visitante 

descrevesse algumas experiências vivenciadas na festa, destacando as suas percepções sobre a 

importância dos ambientes visitados e atividades desenvolvidas, sobre as eventuais dificuldades 

de acesso a alguns espaços e sobre a percepção dos visitantes acerca dos conflitos territoriais 

no Cumbe. 

As respostas dos questionários, assim como das entrevistas, foram interpretadas por 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Para tal, posteriormente ao trabalho de campo, as 

gravações das entrevistas foram transcritas pela pesquisadora.  

O ato de transcrição possibilitou a leitura flutuante e familiarização com as informações 

levantadas. Tais informações foram posteriormente separadas em quadros temáticos a partir dos 

contextos inseridos no diálogo do entrevistado. A sistematização das falas com os objetivos do 

estudo foi seguida pela articulação teórica das informações levantadas, mediante aproximações 

com teorias aplicadas nos estudos levantados.  
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CAPÍTULO 1: DESTERRITORIALIZAÇÃO E TURISMO: intensificação 

do conflito territorial na Comunidade Tradicional do Cumbe, Ceará, 

Brasil. 
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I, II Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/Rio Grande do Norte, Brasil. 

ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO ESTUDOS AVANÇADOS E, 

PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA 

REVISTA (vide http://www.iea.usp.br/revista/politica-editorial/normas) 

 

RESUMO 

Tendo em vista as pressões urbano-industriais que acometem os povos tradicionais e a 

inclinação turística de tais territórios, buscou-se compreender a desterritorialização e a 

influência do turismo nos processos desterritorializantes desencadeados nos territórios 

tradicionais. Para este fim, foram realizados três fieldworks e aplicação de entrevistas na 

Comunidade Quilombola do Cumbe/CE. Observou-se que a constatação de impactos 

decorrentes da atividade turística são resultados da mercantilização da prática e inclusão desta 

no modo capitalista de produção. Assim, visando exclusivamente a acumulação de capital, 

negligencia o desenvolvimento social e intensifica os processos desterritorializantes 

desencadeados na comunidade pelos grandes empreendimentos através da precarização 

territorial, além da exclusão e privação do povo tradicional no gerenciamento territorial.   

 

Palavras-chave: território tradicional; comunidade quilombola; impactos turísticos. 

 

ABSTRACT 

Due to the urban-industrial pressures that affect the traditional peoples and the tourist 

inclination of these territories, the article sought to understand the deterritorialization and the 

influence of tourism in this process unleashed in the traditional territories. To that end, the 

researcher did three fieldworks and applied interviews in the Quilombola Community of Cumbe 

/ CE. It was observed that the impacts arising from the tourist activity are the result of the 

commodification of the practice and its inclusion in the capitalist mode of production. Aiming 

exclusively at the accumulation of capital, it neglects social development and intensifies the 

deterritorialization in the community caused by large enterprises through territorial 

precariousness, besides the exclusion and deprivation of the traditional people in the territorial 

management. 

 

Key words: Traditional territory; Quilombola community; Tourism impacts. 

 

INTRODUÇÃO 

 

http://www.iea.usp.br/revista/politica-editorial/normas
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Embora o conceito de povos tradicionais abranja uma ampla gama de comunidades 

culturalmente heterogêneas, estas possuem algumas características em comum. Destacam-se, 

por exemplo, a constatação de terras em regime de propriedade comum, sentido de 

pertencimento a um lugar específico e profundidade histórica da ocupação guardada na 

memória coletiva (Little, 2002, p. 22). Possuem, portanto, formas próprias de uso e apropriação 

territorial, de acordo com o modo de vida estabelecido nas terras necessárias para sua 

reprodução física e simbólica (Almeida, 2004, p. 12).  

No entanto, frente à usurpação destas terras por parte do Estado e outros grupos sociais 

vinculados a este, o conceito de povos tradicionais foi ressignificado para englobar grupos que 

defendem seus respectivos territórios. A necessidade de resistência territorial destes povos é 

proveniente da ocupação das terras tradicionais por grandes empreendimentos característicos 

das sociedades urbano-industriais, a qual ilustra um processo de sobreposição de lógicas 

territoriais distintas.  

Este processo foi intensificado no Brasil a partir dos anos 1990, com o fortalecimento 

de uma política neoliberal que resultou em maiores esforços à modificação da estrutura 

socioeconômica brasileira em prol da construção de uma sociedade predominantemente urbana 

e dinamizada pelos circuitos da produção industrial (Little, 2002, p. 12). 

O confronto de lógicas territoriais distintas implica no destaque dos respectivos aspectos 

territoriais visando o contraste com características territoriais atribuídas aos membros de outros 

territórios com os quais estão em contato (Oliveira, 1998, p. 56). Dado que a identidade utiliza 

a distinção como organização social, os povos tradicionais passaram a afirmar uma identidade 

pública conservacionista e construir coletivamente formas de resistência territorial frente à 

usurpação das terras pelo Estado e por grupos econômicos (Cunha, 2009, p. 300; Little, 2002, 

p. 8).  

A resistência dos povos tradicionais frente às novas formas de ocupação territorial é 

justificada pela profunda alteração de relações ecológicas desencadeadas pela instalação de 

novas tecnologias industriais de produção, transporte e comunicação nos territórios tradicionais 

que, ao implicar riscos e impactos ambientais, representam a desestabilização das condições 

ambientais e consequente precarização das terras tradicionalmente ocupadas (Little, 2002, p. 

12; Beck, 2011, p. 26). Assim, decorre a inviabilização da continuidade do modo de vida 

tradicional, fundamentado no uso de técnicas ambientais de baixo impacto, respeito aos ciclos 

ecológicos e formas equitativas de organização social (Cunha, 2009, p. 300).  
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Além da precarização territorial designada através da maximização das lógicas e 

temporalidades humanas à natureza (Santos & Silveira, 2006, p. 52), os povos tradicionais são 

impactados a partir da privação e exclusão do gerenciamento territorial a partir da instalação do 

regime de propriedade privado empregado pelos empreendimentos. Dado que tal regime de 

propriedade atende a uma lógica individualista, este se contrapõe ao regime de propriedade 

comum estabelecido nos territórios tradicionais, no qual os recursos são gerenciados por regras 

consuetudinárias e privilegiam a solidariedade intra-grupal (Little, 2002, p. 7; Diegues, 2004, 

p. 66).  

Instaura-se, portanto, um processo desterritorializante em tais lócus. Define-se 

desterritorialização a partir do fenômeno de privação, exclusão ou precarização do território 

que ocorre quando determinado grupo é impossibilitado de exercer efetivo controle sobre seu 

ambiente biofísico (Haesbaert, 2011). No presente trabalho, este conceito é pautado sob a 

perspectiva da comunidade. Assim, a desterritorialização não remete ao esvaziamento do 

território, mas às modificações de uso e ocupação as quais designam precarização territorial, 

além da privação e exclusão dos povos tradicionais no uso e gerenciamento do território 

tradicionalmente ocupado. 

Os processos desterritorializantes dos povos tradicionais são, portanto, decorrentes da 

implantação de novas tecnologias industriais. No entanto, o estabelecimento de atividades que 

reorientam os usos do território podem intensificar este processo, tais como o turismo 

(Coriolano, 2006, p. 375).  

O destaque para esta atividade é justificado pela propensão dos territórios tradicionais 

ao desenvolvimento turístico diante das reconhecidas particularidades culturais dos povos que 

habitam os territórios tradicionais (frente à necessidade de expor aspectos contrastantes aos 

grupos urbanos) e à constatação de paisagens relativamente preservadas (produto da supracitada 

sustentabilidade que rege as práticas tradicionais). Isto é, mediante a busca dos turistas por 

características singulares nas espacialidades visitadas, a indústria turística se apropria dos 

recursos naturais e culturais destes territórios, convertendo-os em atrativos turísticos 

(Coriolano, 2006, p. 370). 

Tendo em vista a apropriação do fenômeno turístico pela sociedade industrial, 

compreende-se que este configura-se sob a dinâmica de tal e passa a constituir um mercado 

voltado à acumulação de capital, com a possível negligencia ao desenvolvimento social 

(Krippendorf, 2003). Deste modo, a atividade passa a ser pautada sobre a mercantilização das 

relações humanas, comercialização de paisagens, seres e culturas e distribuição desigual de 
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custos e benefícios, na qual a garantia de benefícios é restrita a uma pequena parte da população 

(Coriolano, 2005, p. 12).  

Portanto, diante de tais características, o mercado turístico desvincula-se das 

necessidades da comunidade receptora e reorienta os usos do território para usufruto dos 

visitantes, implicando na possível exclusão, e consequentemente privação, da própria 

comunidade nestes espaços.  

 Destaca-se, ainda, que o crescimento da atividade implica na necessidade da providência 

de infraestrutura para atendimento dos turistas, principalmente voltadas à acomodação e 

alimentação (Cooper et al., 2003). A construção de hotéis, restaurantes e demais 

estabelecimentos voltados para tal público desencadeia, além da privação territorial, a 

constatação de impactos ambientais. Tais impactos variam de acordo com o sistema ambiental 

no qual é estabelecido, no entanto, a verificação destes representariam uma possível 

precarização do território tradicional.    

Diante do exposto, o presente trabalho busca compreender como o turismo influencia 

nos processos desterritorializantes desencadeados nos territórios tradicionais. Buscando 

inicialmente investigar a desterritorialização dos povos tradicionais frente às pressões pela 

sociedade urbano-industrial e suas implicações no modo de vida comunitário, o objetivo é 

seguido pela análise dos impactos turísticos e sua influência sobre a territorialidade do povo 

tradicional investigado. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

 Para os objetivos do presente trabalho foi investigada a comunidade tradicional 

quilombola do Cumbe (4°29’ S;37°45’ O), localizada no Nordeste brasileiro (Figura 1). O 

território cumbense é constituído por cinco ecozonas, sendo estas representadas por manguezal, 

rio, dunas, praia e a vila do Cumbe (Pinto et al., 2014, p. 274) 

Figura 1 – Mapa de localização da comunidade quilombola do Cumbe 
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Fonte: Malha Digital do IBGE; Google Earth, 2017 (Criado por Vagner Lacerda Vasquez.) 

 

A comunidade foi certificada pela Fundação Palmares no ano de 2014, quando cerca de 

95 das 172 famílias da região se autodeclararam quilombolas. Na ocasião, designou-se 

partidarismo comunitário frente à heterogeneidade nas opiniões a respeito das prioridades e 

necessidades do Cumbe. Enquanto as 95 famílias que formam a Associação Quilombola do 

Cumbe (AQC) percebe a identidade étnica como meio de resistência do modo de vida 

tradicional, a Associação de Moradores de Cumbe e Canavieira (AMCC) atribui à identidade 

aspectos de retrocesso ao desenvolvimento da comunidade.  

Assim, parte da comunidade apoia o modelo desenvolvimentista proposto pelos 

empresários da região, estabelecido através da instalação de empreendimentos voltados à 

carcinicultura no manguezal e empreendimentos voltados à produção de energia eólica nas 

dunas. Pode ser relatada, ainda, a instalação da Companhia de Águas e Esgotos do Ceará 

(CAGECE) nos lençóis freáticos da região, a qual abastece o município. 

 Em contraponto, os quilombolas do Cumbe ressaltam a importância do uso tradicional 

de tais ambientes. Ilustram-se tais usos a partir da pesca e catação de crustáceos e mariscos 

realizadas no manguezal. Dado que o manguezal constitui berçário para 85 espécies de peixes 

das 130 registradas no Rio Jaguaribe e configura-se como habitat de mariscos e crustáceos, este 

ambiente assegura subsistência e inserção da maior parte das famílias cumbenses no mercado 

por meio da venda de excedentes das atividades tradicionais.  
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Quanto às dunas, atualmente ocupadas pela CAGECE e usinas eólicas, tem seus usos 

tradicionais fundamentados na reprodução simbólica da comunidade. Destaca-se, por exemplo, 

o simbolismo empregado aos 70 sítios arqueológicos da região. Constituídos por vestígios de 

ocupação das populações indígenas pré-colombianas, tais sítios foram enriquecidos 

posteriormente à invasão europeia com louças finas, moedas e vidros (Pereira Xavier, 2013, p. 

10)  

Nas dunas são projetadas, ainda, representações de mitos, mais especificamente 

provenientes do sebastianismo3. A lenda europeia que assumiu novas configurações no Brasil 

por meio do imaginário popular, é reproduzida no Cumbe através da crença na presença da 

cavalaria do Rei Sebastião, as quais vagam ocasionamente nos morros da região, provocando 

fortes estrondos e ruídos. Descrições do fenômeno em documentos da Comissão Científica do 

Império relata a semelhança dos sons ao “(...) som do tambor dos pretos no seu camdomble” 

(Alemão, 1961, p. 277).  

Ainda sobre os campos dunares, destaca-se a fixação da Santa Cruz, um monumento de 

cerca de 20 metros, construída com madeira de carnaúba. A fixação de tal símbolo marca a 

passagem do século XIX para o século XX e deste modo, o morro torna-se um local de oração 

e promessas (Nascimento, 2013, p. 5). 

Além de serem promovidas missas nos dias de finados, na Santa Cruz ocorrem 

sepultamentos. O cemitério da comunidade foi fixado em um dos maiores morros do Cumbe, a 

fim de evitar que os corpos ficassem imersos nos períodos das grandes cheias que assolavam o 

território cumbense (Pereira Xavier, 2013, p. 36). 

A justificativa de escolha da comunidade foi, portanto, baseada na sobreposição de 

lógicas territoriais frente à instalação dos empreendimentos em ambientes que asseguram a 

reprodução física e simbólica da comunidade, a qual permite investigação de processos 

desterritorializantes.  

A análise da intensificação destes processos pela atividade turística torna-se possível a 

partir da proximidade do Cumbe a um polo turístico que recebe fluxo médio de 300 mil 

visitantes anuais, a Praia de Canoa Quebrada (Souza Neto, 2015, p. 4). No polo podem ser 

contratados pacotes turísticos de visitação ao Cumbe em agências especializadas que acessam 

                                                           
3 O mito sebastianista é baseado em uma crença messiânica que acreditava no retorno do rei Sebastião para libertar 

o povo português do domínio espanhol instaurado após sua morte. Chegou ao Brasil no século XIX através dos 

padres jesuítas, que se correspondiam com seus pares em Portugal, berço do sebastianismo.  
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a comunidade pelas dunas que rodeiam a localidade por meio de bugres e veículos com tração 

nas quatro rodas. 

 Assim, a constatação do fluxo turístico somado à instalação de grandes 

empreendimentos no Cumbe remete ao objetivo do presente estudo, pautado na investigação da 

influência do turismo nos processos desterritorializantes desencadeados pela instalação de 

grandes empreendimentos no território tradicional. 

 

Levantamento de dados 

 

A fim de levantar dados acerca dos processos desterritorializantes e os impactos do 

turismo convencional na área de estudo, a pesquisadora buscou a inserção no quotidiano da 

comunidade por meio de três fieldworks, os quais permitiram a participação em reuniões das 

associações, em festividades, nas atividades de pescadores e marisqueiras, além da visitação a 

pontos turísticos e aos empreendimentos. Os dados levantados por vivência e observação foram 

registrados no diário de campo, onde eram incluídos, ainda, transcrições de trechos de conversas 

informais e impressões gerais da pesquisadora.  

No primeiro fieldwork, objetivou-se a ambientação da pesquisadora com o lócus a partir 

da observação participante e aplicação de entrevistas abertas com as lideranças comunitárias. 

Na ocasião, eram expostos os objetivos gerais da pesquisa e os entrevistados discorriam sobre 

aspectos que consideravam relevantes ao tema, tais como o histórico da comunidade, dos 

conflitos e dos episódios de resistência territorial. As entrevistas abertas permitiram, ainda, 

destacar novos pontos de interesse e identificação dos agentes socioambientais, das relações 

sociais e da ocupação das terras cumbenses (Little, 2006, p.98). Diante da familiarização com 

os elementos e relações socioambientais do lócus e estreitamento dos objetivos do trabalho, foi 

delineado o segundo trabalho de campo.  

Mediante a aproximação entre a temática da pesquisa e as pautas das lutas empreendidas 

pela Associação Quilombola do Cumbe (AQC), foram inicialmente contatadas as lideranças de 

tal organização. Visando a aplicação de entrevistas semiestruturadas por meio do método Bola 

de Neve (Bailey, 2007), foi solicitada a indicação de quatro indivíduos, nos quais cada 

entrevistado indicaria o próximo até a obtenção do ponto de saturação da amostra. Os 

entrevistados foram divididos em quatro grupos, sendo estes divididos em: especialistas da 

memória, pescadores e marisqueiras, indivíduos que participaram ativamente dos protestos e 
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demais episódios voltados às lutas territoriais e o último grupo era constituído por integrantes 

do projeto de turismo comunitário da comunidade.  

 Para direcionamento do diálogo com tais grupos foi elaborado um roteiro a partir da 

cosmografia de Little (2002, p. 4). Os vínculos afetivos desencadeados na inter-relação 

indivíduo/meio e os regimes de propriedade foram assuntos comuns entre os quatro grupos 

investigados. No entanto, foi enfatizado no primeiro grupo o histórico da ocupação, assim como 

dos processos sociais e políticos. Quanto ao segundo grupo, tratou-se acerca dos usos sociais 

do território e conflitos decorrentes principalmente no acesso a este. O diálogo com o terceiro 

foi dado a partir das formas de resistência comunitária e principais episódios de lutas territoriais. 

O quarto grupo tratava acerca do turismo almejado pela comunidade e nos aspectos que este se 

distanciava do turismo convencional.  

Devido ao vínculo inicial ter sido empreendido com a AQC, o pesquisador poderia 

predispor automaticamente os membros da outra associação contra sua pesquisa devido às 

divergências sociopolíticas entre tais. Para evitar tal imbróglio, as entrevistas com a Associação 

de Moradores de Cumbe e Canavieira foi realizado em um terceiro trabalho de campo, no qual 

apenas os associados a tal organização foram contatados. 

À liderança da AMCC foi solicitada a indicação de representantes de três grupos. O 

primeiro, constituído por especialistas da memória tratou acerca das modificações no território 

diante da implantação dos grandes empreendimentos. Ao segundo grupo, constituído por 

trabalhadores de tais empreendimentos, eram direcionadas questões acerca dos impactos 

sociais, ambientais e econômicas destes. O terceiro era integrado por donos e trabalhadores de 

empreendimentos turísticos, os quais trataram acerca do acesso aos espaços utilizados para 

prática turística, relações entre nativos e turistas, número médio de visitantes e preocupações 

referentes aos aspectos ambientais e sociais alterados pela atividade.   

Foram realizadas 28 entrevistas no total e os dados levantados através destas foram 

gravados com autorização concedida a partir da aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, onde foram contextualizados os aspectos gerais da pesquisa e os principais 

objetivos. Posteriormente ao trabalho de campo, tais gravações foram transcritas a fim de serem 

trabalhadas por Análise de Conteúdo (Bardin, 2011).  

O ato de transcrição possibilitou a leitura flutuante e familiarização com as informações 

levantadas. Assim, os dados foram separados em quadros temáticos a partir dos contextos 

inseridos no diálogo do entrevistado. Posteriormente, foi executada a articulação teórica das 

informações contidas nos quadros, relacionando-as às teorias contidas nas teses e artigos 
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levantados na fase inicial da pesquisa por meio do Periódicos Capes, Science Direct e Research 

Gates.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando-se os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental das empresas de 

carcinicultura e energia eólica, constatam-se justificativas de instalação embasadas em 

discursos desenvolvimentistas apoiados nos impactos positivos ligados ao crescimento de 

arrecadação do município e geração de emprego e renda. Tais discursos vão de encontro à 

vocação progressista do governo, o qual anuncia e legitima os empreendimentos junto à 

sociedade como fonte de progresso e crescimento econômico. Justifica-se, portanto, a anuência 

da instalação destas empresas em território tradicional a partir de uma aliança entre o Estado e 

os empresários.  

Tal aliança é percebida, por exemplo, por meio do financiamento das usinas eólicas pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento e das fazendas carcinicultoras pelos bancos públicos. 

Relata-se, ainda, a flexibilização nas legislações referentes ao licenciamento dos 

empreendimentos, discutida nos trabalhos de Pereira Xavier (2013) e Teixeira (2008).   

Frente ao controle do território por tais grupos, é dada a invisibilização do modo de vida 

e dinâmicas territoriais dos povos tradicionais, como ilustrado em uma entrevista a uma 

liderança comunitária a Pereira Xavier (2013, p. 74): “(...) É a questão da invisibilidade. Nós 

não existimos, é como se nós não tivesse nenhuma relação com esse espaço, quando eles 

fizeram esse RAS (Relatório Ambiental Simplificado que precedeu a instalação das empresas 

de energia eólica), nós nem aparecemos! A Comunidade do Cumbe... é como se não existisse.” 

A partir de tal invisibilização, dá-se a ausência de reconhecimento dos processos de 

organização interna da comunidade, implicando na desestruturação das dinâmicas territoriais 

existentes. 

Deste modo, torna-se possível a análise da desterritorialização no Cumbe. Isto é, a 

compreensão dos processos de privação, exclusão e precarização do território cumbense, dada 

inicialmente frente a aspectos econômicos e simbólicos impactados pela instalação dos 

empreendimentos.  
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Privação e precarização do território tradicional 

 

Apesar da existência de propriedades públicas e privadas no Cumbe, as áreas que 

asseguram subsistência são geridas pelo regime social. Tal forma de propriedade é dada, ainda, 

nas terras abandonadas pelos antigos proprietários dos sítios e engenhos, importantes para 

acesso da região ocupada pelo manguezal e pelas dunas.  

Constituindo importantes lócus de reprodução de modo de vida, tais áreas são geridas 

por meio de normas consuetudinárias baseadas na “lei do respeito”, comum em territórios 

tradicionais, tal como discutido por Diegues (1999, p. 20) e Little (2002, p. 7). Estas regiões, 

portanto, são percebidas pelos cumbenses mediante seu significado simbólico e de 

sobrevivência. Compreende-se, assim, que o uso e ocupação de tal ambiente é dado de modo 

livre para os comunitários e o controle da terra é feito grupalmente. 

No entanto, a chegada dos empreendimentos no território tradicional trouxe consigo a 

modificação dos regimes de propriedades e consequentemente, da dinâmica de uso e ocupação 

territorial. Representando a lógica da sociedade urbano-industrial, a percepção dos empresários 

sobre o meio é dada pelo caráter meramente mercantil do território e instituem uma nova lógica 

de ocupação, marcada pelo regime privado.  

Deste modo, permite-se constatar que a instalação e operação dos empreendimentos 

interferiram diretamente no domínio comunitário sobre os diferentes ambientes do território 

cumbense:  

Nós não temos mais autonomia pra gerenciar nosso território. Nós não temos 

autonomia de dizer que atividades queremos desenvolver, quais áreas serão 

destinadas pra nossas atividades tradicionais, para moradia, para criação de 

animais, para proteção, para lazer, entendeu? (...) Estamos submissos a meia 

dúzia de pessoas que dizem como devemos se (sic) comportar, como não deve 

se (sic) comportar, como é que deve viver (...). (Liderança comunitária em 

entrevista concedida à autora em janeiro de 2017).  

Inicialmente, destaca-se a instalação de fazendas carcinicultoras na área de manguezal, 

próximas ao Rio Jaguaribe. Tais empreendimentos foram instalados na década de 1990, através 

da venda das terras dos antigos donos de engenhos. Para viabilização da instalação destes, 

iniciou-se um processo de desmatamento do mangue e desvio de trechos do rio. Na fase de 

operação, constatou-se a intensificação de processos impactantes mediante descarte de 

efluentes com grande aporte de nutrientes e substâncias tóxicas nos canais de maré.  

Em meio a tais alterações, decorreram-se impactos negativos no estoque de recursos 

ambientais necessários para prosseguimento das práticas tradicionais. Isto é, tendo em vista o 
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ecossistema manguezal constitui berçário de peixes e habitat de crustáceos e moluscos, o 

desequilíbrio ambiental desta ecozona implicou em impactos negativos sobre a pesca, catação 

de crustáceos e mariscagem. 

Além da supracitada precarização territorial, relata-se a privação dos acessos ao 

manguezal e ao rio. A persistente utilização destes pelos pescadores, catadores e marisqueiras 

resultaram em ameaças e intimidações. Tendo em vista, portanto, a dificuldade de acesso e 

modificação nos estoques de recursos, parte da comunidade, que resiste nos meios tradicionais 

de produção, passou a executar as atividades tradicionais em áreas mais longínquas. Um 

pescador, em entrevista cedida à autora destaca que “a chegada dos viveiros dificultou a pesca 

aqui por perto. Os acessos que tinham foram tirados, é limitado. Onde meu pai e meus tios 

trabalharam eu não posso ir. O local é fechado, é proibido”.  

Mediante a salinização da água do Rio Jaguaribe devido ao supracitado descarte de 

efluentes, a atividade carcinicultora passou a ser desenvolvida também em áreas próximas às 

dunas, dado que estas possuem aquíferos com água doce. Destaca-se que tais aquíferos são 

explorados, ainda, pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE). A 

instalação da CAGECE, nos anos 1980, desencadeou na privatização da água no território 

cumbense. Além de perderem livre acesso à água, a comunidade passou a custear elevados 

valores para obtenção de tal recurso.  

As cobranças indevidas são decorrentes da aceleração do ponteiro do hidrômetro 

desencadeado pelo fornecimento ser executado diretamente das bombas. Apesar da mobilização 

comunitária demandar a construção de caixas d’água para solucionar este problema, a 

companhia atribui o alto valor ao desperdício de água pelos cumbenses.  

Não obstante, dado que os valores não condizentes com a realidade orçamentária dos 

moradores, implica-se que a privatização desencadeou na possível privação de tal recurso à 

comunidade. 

 A região de dunas é marcada, ainda, pela instalação de empresas eólicas. O 

estabelecimento de tais empreendimentos designou o assoreamento de lagoas interdunares e 

privação do acesso a estas. Impactaram, deste modo, a pesca decorrente neste local, como 

exposto por um pescador cumbense em entrevista cedida à autora: “Aterraram várias lagoas 

que a gente pescava peixe de água doce, instalaram 67 torres gigantes em cima do lençol freático 

e por último quiseram barrar o acesso à praia, o parque deles pegam todo o acesso à praia”. 

Percebe-se em tal discurso que a instalação das empresas de energia eólica 

desencadearam também o comprometimento da pesca marinha. Frente a tal imbróglio, os 
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pescadores se mobilizaram pelo livre acesso à praia do Cumbe a partir do acionamento da 

justiça. A mobilização resultou na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 

o qual responsabiliza os pescadores por todo e qualquer eventual risco ocasionados pelos 

aerogeradores que ocupam o caminho de acesso à praia.  Percebe-se, portanto, destinação dos 

riscos às classes economicamente mais vulneráveis. 

 No entanto, a privação e precarização do ambiente dunar não impacta apenas as práticas 

de subsistência. Dado que o território tradicional constitui lócus de projeção e materialização 

de símbolos e mitos, a instalação dos empreendimentos impactou, ainda, a vertente simbólica 

da comunidade.  

Justifica-se tal afirmação a partir da constatação da ocupação de sítios arqueológicos, 

dos lócus de reprodução do mito sebastianista e dos acessos à Santa Cruz pelas empresas de 

energia eólica.  

Situados nas dunas do Cumbe, os 70 sítios arqueológicos da região foram catalogados 

e 14 destes tiveram suas peças resgatadas. O projeto de prospecção e resgate de tais foram 

compatibilizados aos prazos de execução da obra do empreendimento eólico a ser instalado na 

região dunar. Faz-se necessário, assim, problematizar tais resgates, dado que “Em seu furor 

para ‘resgatar’ e preservar artefatos para o futuro, a arqueologia de contrato, animada por 

espírito salvacionista, tem se inclinado para a destruição planejada de sítios.” (Ferreira, 2008. 

p.86). 

Frente à impossibilidade de realização dos estudos arqueológicos em conformidade com 

os prazos estabelecidos pela obra, torna-se possível afirmar, portanto, que a instalação das 

empresas eólicas desencadeou na destruição de ambientes que retratam parte da história e dos 

vínculos ancestrais da comunidade.  

As narrativas fantásticas e mitológicas empregadas pela comunidade aos sítios 

arqueológicos são percebidas, ainda, quanto à lenda de Dom Sebastião. No entanto, mediante 

chegada das usinas, os sons e ruídos provenientes das dunas, anteriormente associados ao 

imaginário deslocamento da cavalaria de Rei Sebastião e seus soldados, resumem-se atualmente 

ao barulho das turbinas dos aerogeradores.  

Quanto à supracitada privação de acesso à Santa Cruz, esta é dada mediante privatização 

das dunas pelas eólicas e do manguezal pela carcinicultura:  

Hoje a gente tá delimitado de ir no próprio cemitério (Santa Cruz). Eles fazem 

uma exceção no dia de finados, mas depois desse dia colocam cadeados nos 

dois portões. Hoje nosso caminho antigo é dentro de uma fazenda de 

carcinicultura. Então por terra tem a carcinicultura e por cima tem a eólica. 
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Esses espaços tão sagrado e tão importante (sic) vem sendo tirado (sic) pelos 

empreendimentos (...). (Especialista da memória em entrevista cedida à autora 

em fevereiro de 2017). 

 Sumariamente, portanto, a instalação dos empreendimentos no Cumbe designaram a 

constatação de uma extensa lista de alterações nos geoambientes cumbenses, ilustradas pelo 

aterramento de lagoas interdunares, compactação e desmonte de dunas, destruição de sítios 

arqueológicos, possíveis alterações das rotas migratórias de aves, devastação de áreas de 

mangue, poluição do rio, dentre outras pressões que acarretaram impactos sobre a produtividade 

dos recursos e sobre o modo de vida tradicional. 

Destaca-se que os custos ambientais interferem diretamente na pesca, catação de 

crustáceos e mariscagem. Dados que tais práticas não atendem aos critérios de eficiência 

baseados na acumulação de capital, percebe-se vulnerabilização econômica dos “povos do 

mangue” frente aos empresários. Assim, diante da percepção da distribuição desigual dos riscos 

e impactos, caracteriza-se a injustiça ambiental no território cumbense.   

Torna-se possível, portanto, aferir sucintamente a precarização territorial do Cumbe 

pelos empreendimentos a partir dos impactos supracitados. Somado tal aspecto à privação 

territorial, fundamentada pelas privatizações e proibições de acessos a áreas utilizadas pela 

comunidade, ilustra-se a impossibilidade do exercício efetivo do controle comunitário sobre 

seu ambiente biofísico.  

Deste modo, institui-se o processo desterritorializante na comunidade do Cumbe, o qual 

implicou em prejuízos na cultura cumbense, tendo em vista os supracitados impactos sobre o 

modo de vida, formas de organização e sobre as expressões simbólicas das famílias que resistem 

a tais alterações.  

Percebe-se, ainda, os impactos da instalação dos empreendimentos sobre as práticas 

recreativas do Cumbe. Por meio de entrevistas e conversas informais foram relatadas 

complicações acerca das prática de “comer no mato” e usos das lagoas interdunares e da praia 

para atividades de lazer.  

 “Comer no mato” é uma antiga prática na qual as famílias reúnem-se para realizar 

refeições em pontos do manguezal próximos ao Rio Jaguaribe. Em tais lócus, os cumbenses 

extraem os pratos a serem servidos, tais como peixes, crustáceos e mariscos. As refeições se 

intercalam com banhos de rio e contação de histórias da comunidade. As dificuldades no 

prosseguimento da atividade é dada mediante a já discutida privação de acesso aos pontos onde 

a prática costumava ser realizada.  
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Quanto ao uso de lagoas interdunares, as principais dificuldades são resultantes da 

implantação da eólica. Em decorrência da instalação de condutos subterrâneos, os cumbenses 

tiveram seu acesso privado às lagoas situadas no território das usinas.  

O acesso à praia, designado inicialmente apenas aos pescadores em via do 

comprometimento através do TAC, foi aberto à comunidade após mobilizações. Por meio 

destas, os cumbenses conquistaram o direito de ir à praia mediante solicitação de permissão de 

acesso aos administradores dos parques eólicos. 

Entretanto, os bugres provenientes do núcleo turístico vizinho, a Praia de Canoa 

Quebrada, possuem rotas delimitadas no campo de dunas, a fim de facilitar o acesso ao Cumbe. 

A constatação de diferentes condições frente às formas de lazer da comunidade e dos turistas 

de Canoa Quebrada podem ser explicadas a partir das diferentes abordagens de lazer 

constatadas. Enquanto nos bugres é reproduzido o lazer mercantilizado, o lazer da comunidade 

cumbense remete ao ócio (Coriolano & Vasconcelos, 2014, p. 5).  

Tal fenômeno faz alusão à condenação do ócio pela sociedade urbano-industrial. Tendo 

em vista o padrão lento representado por tal aspecto, este seria uma ameaça ao capitalismo. 

Permanece, portanto, em grupos que se distanciam da dinâmica industrial, tais como as 

comunidades tradicionais.  

Assim, as práticas de ócio desenvolvidas por parte da comunidade que se autoreconhece 

quilombola são condenadas pelos empresários e pelos grupos que apoiam o discurso 

progressista, os quais reconhecem o lazer da comunidade como práticas associadas à preguiça, 

improdutividade e inutilidade. No entanto, o lazer associado ao turismo é percebido como uma 

importante prática social, principalmente quanto à importância econômica. Assim, percebe-se 

que há legitimação das formas de lazer quando estas são metamorfoseadas em consumo.  

Ademais, parafraseando Coriolano (2014, p. 7), pode-se afirmar que “o lazer antigo liga 

as pessoas à natureza e o moderno age a serviço do mercado, sem o obrigatório respeito pela 

natureza e pela vida.” Portanto, o lazer moderno desencadearia impactos socioambientais, os 

quais intensificariam os processos desterritorializantes. Dada a constatação do lazer como 

mercadoria a ser consumida nas atividades turísticas, torna-se necessária a análise dos impactos 

do turismo no território cumbense. 

     

Turismo e desterritorialização 
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A partir da observação em campo e entrevistas com os donos dos estabelecimentos 

turísticos, obteve-se que a oferta turística do Cumbe é concebida pela visitação às dunas, lagoas 

e ao Rio Jaguaribe. Destaca-se, ainda, a existência de clubes e restaurantes voltados ao 

atendimento turístico.  

No Rio Jaguaribe e nos clubes com pesques-pague, há reprodução da pesca artesanal, 

uma prática tradicional cumbense. Nos restaurantes há oferta de comida regional, tais como 

mariscos, peixes e crustáceos típicos da região.   

As dunas e lagoas são acessadas, geralmente, por meio de um clube e o acesso ao rio 

pelos visitantes é dado através de passeios de barcos e lanchas, no qual o embarque é feito em 

um outro empreendimento. 

Diante da apropriação de recursos ambientais e culturais do Cumbe para prática 

turística, designa a comercialização de paisagens e culturas e consequente formação de mercado 

turístico. 

 Portanto, por meio da característica mercadológica do turismo, abre-se precedente para 

instituição de viagens padronizadas. Dado que a territorialização turística ocorre a partir dos 

movimentos e paradas do turista pelo espaço, esta é dada a partir dos ambientes designados 

pelas agências para visitação. Assim, há fixação da prática turística em alguns espaços, tais 

como os supracitados clubes e restaurantes, enquanto os espaços comunitários são ignorados.  

Assim, são instituídas “bolhas turísticas” (Barretto, 2004, p. 142), definidas como 

espaços isolados do meio, no qual estão reunidos os interesses ambientais, equipamentos e 

serviços voltados ao turismo. Ilustra-se, por exemplo, a instalação dos pesque-pague, dado que 

a pesca como lazer é executada pelos turistas em clubes fechados, os quais refletem ambientes 

idealizados e isolados da comunidade.  

É possível observar a utilização de alguns dos espaços turísticos pelos cumbenses, tais 

como os clubes por onde são acessadas as dunas e as lagoas. No entanto, mediante constatação 

de preços abusivos na localidade, o uso de tais empreendimentos pelos nativos é inusual. 

Diante, portanto, dos altos valores empregados nestes espaços, são exaltadas as desigualdades 

socioeconômicas entre os atores, a partir da assimetria de poder de consumo. Este fato 

explicaria a baixa frequência de nativos nos clubes. 

As desigualdades socioeconômicas são intensificadas, ainda, a partir da prestação de 

serviços dos cumbenses para proporcionar lazer e bem estar para os turistas. Isto é, “A liberdade 

e o prazer de um são o fardo e o trabalho do outro” (Krippendorf, 2003, p. 87).  
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Dado que a relação entre tais atores é dada em lugares de uso voltado majoritariamente 

para atendimento turístico, os turistas se relacionam principalmente com àqueles que trabalham 

nestes espaços. Deste modo, as relações interpessoais fadam a relações puramente econômicas.  

Assim, para os que trabalham no mercado turístico, os turistas são percebidos como 

consumidores, enquanto os trabalhadores são vistos como portadores de uma função. Faz-se 

necessário, ainda, discussões acerca da qualidade dos empregos e da distribuição dos 

rendimentos.  

Neste sentido, percebeu-se que no Cumbe, empregabilidade turística marcada pela 

sazonalidade, além da constatação de poucos empregos formalizados. A maior parte dos 

funcionários dos empreendimentos são contratados por diárias, somente nos períodos de alta 

estação. 

Referente à distribuição dos rendimentos, esta é caracterizada pela desigualdade, a partir 

da destinação da maior parte destes para os proprietários das empresas turísticas, frente à baixa 

remuneração dos funcionários.  

Quanto às relações turísticas com a comunidade em geral, estas são marcadas pelo 

desinteresse pelo outro. Dado que por vezes os pacotes contratados tratam o Cumbe como parte 

de Canoa Quebrada, os turistas desconhecem a comunidade cumbense. Instituindo-se, portanto, 

o “turismo de ver”, definido como a visitação exclusiva dos atrativos turísticos, sem tomar 

conhecimento sobre a população local (Barretto, 2004, p. 144). Tal afirmação é ilustrada nas 

falas dos cumbenses, como relatado na entrevista de um pescador à pesquisadora: “O grupo de 

turismo que vem de Canoa (Praia de Canoa Quebrada) só passa pela comunidade e volta pra 

Canoa outra vez. Não conversa com os nativos, eles não tem nenhum interesse”. 

  Em decorrência a tal desinteresse, reflete-se na comunidade manifestações de 

indiferença quanto aos turistas. Os discursos cumbenses aproximam-se, assim, aos discursos 

levantados no trabalho de Turner e Ash (1991), ao considerar os turistas como sujeitos 

invisíveis, espectros. 

 Assim, a visão idealizada do turismo como instrumento de compreensão de diferentes 

comunidades e propulsor de inter-relações que geram enriquecimento interior e solidariedade 

entre povos (OMT, 2001), é transformada em uma atividade mercantil permeada por relações 

exclusivamente econômicas (quando se trata dos autóctones que trabalham no mercado 

turístico) e por contatos superficiais permeados pela indiferença pelo outro.  
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Tal fenômeno é desencadeado, portanto, pela mercantilização do lazer e do turismo. A 

padronização das viagens e construção de pacotes turísticos desencadearam impactos, 

principalmente sociais, na Comunidade do Cumbe.  

  Dentre tais impactos, destaca-se a supramencionada construção de “bolhas turísticas”, 

as quais promovem o distanciamento dos turistas à comunidade cumbense. A vulnerabilidade 

econômica da comunidade torna-se, portanto, instrumento de exclusão socioespacial, e 

consequente desterritorialização.  

No entanto, mediante análise de trabalhos com abordagens semelhantes à pesquisa 

desenvolvida, tais como a pesquisa de Matilde e Calvente (2016), percebe-se que a 

desterritorialização relacionada à indústria turística é designada, principalmente a partir da 

privatização de terras decorrentes da construção de infraestruturas de acomodação e casas de 

veraneio. 

Neste sentido, a partir do levantamento de Estudos de Impacto Ambiental na Secretaria 

de Meio Ambiente do Ceará, foi encontrado um projeto de resort a ser instalado na região. 

Apesar de ser um projeto datado de 2008, este não foi implantado até o momento. Todavia, há 

especulações e temor da comunidade quanto à instalação deste, tendo em vista a privação de 

parte da praia do Cumbe e desencadeamento de impactos ambientais decorrentes da ocupação 

de dunas móveis, o qual resultaria na precarização de tais regiões, já impactadas pela usina 

eólica.  

Quanto às casas de veraneio, a constatação destas no Cumbe aumenta 

concomitantemente ao crescimento da atividade turística. A construção destas residências 

implica na ocupação do território cumbense pelos “não comunitários”, os quais, como citado 

anteriormente, geralmente possuem maior poder aquisitivo. Isto é, tendo em vista a venda de 

terrenos por valores não condizentes com a realidade comunitária, o Cumbe passa a ser ocupado 

gradativamente pelos veranistas:  

Esses veranistas que mora (sic) hoje aqui estão tomando uma proporção muito 

grande. Já tem muitas pessoas que não são daqui construindo suas casas, o que 

não deixa de ser uma forma até de expulsar a comunidade (...) Hoje a gente tá 

perdendo nossos espaços, e os que restam são caros (...). Essas pessoas, elas 

têm recurso, têm dinheiro e compram as terras, onde aqueles da comunidade 

que não tem recurso para comprar terra (Liderança comunitária em entrevista 

cedida à autora em janeiro de 2017). 

 Diante de tais perspectivas, a constatação de indícios desterritorializantes provenientes 

de tal prática permite inferir que a intensificação desta na comunidade desencadearia na 

intensificação da exclusão e privação de espaços da comunidade.   
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Tendo em vista que o lazer e o turismo são componentes do sistema social industrial, 

este constitui um mercado. Portanto, assim como qualquer outro mercado, este visa aumentar 

seus rendimentos, deixando em segundo plano a contabilização de seus impactos 

socioambientais.  

 Deste modo, assim como a carcinicultura e as empresas eólicas, o turismo representa a 

lógica do sistema capitalista de produção. Dado que este pressupõe uma divisão desigual de 

riquezas e distribuição desigual de custos e benefícios, são acentuadas as desigualdades e 

exclusão sociais.  

 Assim, a partir da vulnerabilização econômica dos povos tradicionais e assimetrias de 

poder frente ao Estado, os empresários e os grupos associados a estes, os povos tradicionais 

ficam impossibilitados de construir e exercer controle efetivo sobre seus territórios.  

  

CONCLUSÃO 

 

Foram constatados no Cumbe que os processos desterritorializantes, isto é, aspectos que 

desencadearam na privação, exclusão ou precarização do território do povo investigado foram 

intensificados com a atividade turística.  

A instalação de empreendimentos com tecnologias modernas no território tradicional 

designou riscos distribuídos de acordo com a classe social. Assim, tendo em vista a 

vulnerabilidade socioeconômica da comunidade cumbense, os sistemas ambientais de 

subsistência e reprodução cultural foram precarizados a partir dos impactos ambientais 

provenientes da instalação e operação da carcinicultura e das usinas eólicas. Percebeu-se, ainda, 

a privação de acesso a parte do manguezal e das dunas mediante privatização de terras por tais 

empreendimentos.  

A privação territorial foi também constatada mediante crescente número de veranistas 

na região. No entanto, o principal aspecto desterritorializante decorrente do turismo é 

constituída pela exclusão da comunidade nos lócus turísticos. Dado que a o fluxo de visitantes 

é constatado em lugares pré-estabelecidos pelas agências de viagem, instituem-se guetos (ou 

bolhas turísticas), nos quais é inusual a presença da comunidade. A ausência dos cumbenses 

em tais espaços é explicado pela prática de preços desconcordantes à realidade comunitária. 

 Conclui-se, portanto, que a precarização e a exclusão territorial apresenta direta relação 

com a desigualdade social. Percebe-se que a assimetria socioeconômica no Cumbe foi 
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intensificada a partir da instalação da carcinicultura, das usinas eólicas e do turismo. Tal fato é 

decorrente de tais atividades serem componentes do sistema social industrial, que pressupõe 

uma distribuição desigual de custos e benefícios. 

Portanto, o turismo intensificaria a desterritorialização desencadeada na Comunidade 

do Cumbe pelos grandes empreendimentos, tendo em vista que este também constitui uma 

indústria. Destarte, como prevê Krippendorf (2003) , percebe-se que o problema não é o 

turismo, é o sistema. Dado que este é pautado na acumulação de capital e desenvolvimento 

como crescimento econômico. 

Faz-se necessário, assim, repensar o turismo da região de forma a estimular o 

desenvolvimento social e alinhar a atividade às expectativas e necessidades cumbenses. Tendo 

em vista o latente processo desterritorializante enfrentado pelo Cumbe, a defesa territorial 

torna-se sua principal necessidade.  

Compreende-se, assim, que a partir da apropriação do processo turístico pela 

comunidade, espera-se que o turismo atue como um instrumento de combate à 

desterritorialização, em contraponto ao turismo mercadológico empregado atualmente.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEMÃO, F. Passeio ao Cumbe. Anais da biblioteca nacional. 81. ed. Rio de Janeiro: Divisão 

de Publicações e Divulgação, 1961, p. 270–279.  

ALMEIDA, A. W. B. De. Terra tradicionalmente ocupadas: processos de territorialização e 

movimentos sociais. Revista de estudos urbanos e regionais, 2004. v. 6, n. 1, p. 1–30.  

BAILEY, K. Methods of social research. Free Press, 2007. 588 p.  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Brasil: Edições 70, 2011. 280 p. 

BARRETTO, M. Relações entre visitantes e visitados: um retrospecto dos estudos 

socioantropológicos. Turismo em análise, 2004. v. 15, n. 2, p. 133–149. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rta/article/viewFile/62663/65458>. Acesso em: 14 set. 2016 

BECK, U. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. 368 p 

COOPER, C. et al. Turismo: princípios e práticas. Porto Alegre: Artmed, 2003. 454 p.  

. 



51 

 

CORIOLANO, L. N. O turismo, a exclusão e a inclusão. Revista da casa da geografia de 

sobral, 2005. v. 6, n. 1, p. 181–190.  

CORIOLANO, L. N. Turismo: prática social de apropriação e de dominação de territórios. 

América latina: cidade, campo e turismo. São Paulo: Cromosete, 2006, p. 367–378.  

CUNHA, M.C. Cultura com aspas e outros ensaios. 1 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 440 

p. 

DIEGUES, A. C. et.al. Biodiversidade e comunidades tradicionais no brasil. São Paulo: 

Ministério Do Meio Ambiente, Dos Recursos Hídricos E Da Amazônia Legal, 1999. 211 p. 

______. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Editora Hucitec: NUPAUB/CEC, 

2004. 162 p. 

FOSTER, G. Traditional cultures: and the impact of technological change. New York: Harper 

and Brothers, 1962. 292 p. 

HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 

396 p. 

KRIPPENDORF, J. Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do lazer e das viagens. 

3. ed. São Paulo: Aleph, 2003. 184 p 

LITTLE, P. E. Territórios sociais e povos tradicionais no brasil. por uma antropologia da 

territorialidade. Série antropologia, 2002. p. 322, 1–22,. Disponível em: 

<http://vsites.unb.br/ics/dan/Serie322empdf.pdf.>.  

LITTLE, P. E. Ecologia política como etnografia: um guia teórico e metodológico. Horizontes 

antropológicos, 2006. v. 12, n. 25, p. 85–103.  

MATILDE, C.; CALVENTE, H. Questões sobre a desterritorialização de comunidades 

tradicionais e o turismo : o “ novo senhor do curral”. Geotextos, 2016. v. 12, p. 37–60.  

NASCIMENTO, J. L. Processos educativos: as lutas das mulheres pescadoras do mangue do 

Cumbe contra o racismo ambiental. Dissertação (Dissertação de Mestrado em Educação 

Brasileira) Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2014.  

PEREIRA XAVIER, P. Valorização e preservação do patrimônio arqueológico na 

comunidade do Cumbe – Aracati-CE. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

2013.  



52 

 

PINTO, M. et al. Quando os conflitos socioambientais caracterizam um território? Gaia 

scientia, 2014. v. 271–288.  

OLIVEIRA, J.P. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e 

fluxos culturais. Mana, 1998. v. 4, n. 1. 

SCHMITT, A.; ET AL. A atualização do conceito de quilombo: identidade e território nas 

definições teóricas. Ambiente & sociedade, 2002. n. 10, p. 129–136.  

SOUZA NETO, G. F.; CORIOLANO, L. N. As políticas públicas de turismo e estado: a 

produção do espaço urbano em Aracati-CE. Anais XVI encontro nacional dos geógrafos, 2010. 

p. 1–9.  

TEIXEIRA, A. C. De A. O trabalho no mangue nas tramas do (des)envolvimento e da 

(des)ilusão com “esse furação chamado carcinicultura”: conflito socio-ambiental no Cumbe, 

Aracati-CE. Dissertação (Dissertação em Educação Brasileira) Universidade Federal do Ceará, 

2008.  

TURNER, L.; ASH, J. La horda dorada: el turismo internacional y la periferia del placer. 

Madrid: Endymion, 1991. 461 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

CAPÍTULO 2: TURISMO COMO RESISTÊNCIA: reterritorialização na 

Comunidade Tradicional Quilombola do Cumbe, Ceará, Brasil.  

  

Anderlany Aragão dos Santos*  

Francisca de Souza Miller** 

* Mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Cientista ambiental pela Universidade Federal do Ceará. e-

mail: lanyaragao5@gmail.com 

** Possui Pós-doutorado em Antropologia pela Universidade de Lisboa, Doutorado em Ciências Sociais 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Mestrado em Antropologia pela Universidade 

Federal de Pernambuco. Atualmente é professor Associado III da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. e-mail: fransmiller56@yahoo.com.br 

 

ESTE ARTIGO SERÁ SUBMETIDO AO PERIÓDICO CADERNO VIRTUAL DE 

TURISMO E, PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS 

RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA 

(vide https://drive.google.com/file/d/0BxkMKEBGym8vdVlycFNnaDM2cEk/view) 

 

Resumo: O protagonismo comunitário na instituição do turismo viabiliza adaptação da 

atividade às necessidades locais. Assim, diante de pressões desterritorializantes nas terras 

tradicionalmente ocupadas, objetivou-se investigar se o turismo comunitário nos territórios 

tradicionais atua como instrumento reterritorializante. Para tal, foram identificados aspectos 

acerca do desenvolvimento da atividade e do fortalecimento das lutas territoriais da 

Comunidade do Cumbe (CE) a partir de observação participante, entrevistas semiestruturadas 

com organizadores e questionários com turistas. Obteve-se, assim, que o turismo comunitário 

no caso investigado estabelece aspectos que promovem desenvolvimento na escala humana. 

São fortalecidos processos que estabelecem controle territorial à comunidade a partir do reforço 

étnico instituído pelo cultivo do caráter local nas práticas turísticas, da instituição de condições 

que viabilizam coexistência da atividade turística e das práticas econômicas tradicionais, além 

da promoção de maior visibilidade acerca dos conflitos territoriais decorrentes na comunidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: turismo comunitário; resistência comunitária; conflitos territoriais.  

 

Abstract: Community involvement in the tourism institution makes it possible to adapt the 

activity to community needs. Thus, faced with deterritorializing pressures in the traditionally 
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occupied lands, the objective was to investigate the possibility of community tourism in 

traditional territories acting as a reterritorializing instrument. To this end, aspects were 

identified on the development of the activity and its influence on the strengthening of the 

territorial struggles of the Community of Cumbe (EC) through participant observation, semi-

structured interviews with organizers and questionnaires with tourists. It was obtained, 

therefore, that tourism in the community promotes development in the human scale, which 

strengthen processes that establish territorial control to the community from the ethnic 

reinforcement instituted by the cultivation of the local character in the tourist practices, of the 

establishment in conditions that allow the coexistence of the traditional economic practices and 

the promotion of visibility about the territorial conflicts in the community. 

 

KEYWORDS: community tourism; Community resistance; territorial conflicts 

 

Resumen: El protagonismo comunitario en la institución del turismo viabiliza la adaptación de 

la actividad a las necesidades locales. Así, ante presiones desterritorializantes en las tierras 

tradicionalmente ocupadas, se objetivó investigar si el turismo comunitario en los territorios 

tradicionales actúa como instrumento reterritorializante. Para ello, se identificaron aspectos 

acerca del desarrollo de la actividad y del fortalecimiento de las luchas territoriales de la 

Comunidad del Cumbe (CE) a partir de observación participante, entrevistas semiestructuradas 

con organizadores y cuestionarios con turistas. Se logró, así, que el turismo comunitario en el 

caso investigado establece aspectos que promueven desarrollo a escala humana. Se fortalecen 

procesos que establecen control territorial a la comunidad a partir del fortalecimiento étnico 

instituido por el cultivo del carácter local en las prácticas turísticas, de la institución de 

condiciones que viabilizan la coexistencia de la actividad turística y de las prácticas económicas 

tradicionales, además de la promoción de mayor visibilidad sobre los conflictos territoriales en 

la comunidad. 

 

PALABRAS CLAVE: turismo comunitario; resistencia comunitaria; conflictos territoriales. 

 

INTRODUÇÃO 

O turismo comunitário é pautado no processo de planejamento participativo, no qual os 

próprios moradores da comunidade passam a ser articuladores da prática turística, ou seja, é 

marcado pela autogestão do recursos patrimoniais comunitários. Deste modo,  as tomadas de 
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decisões e a execução das atividades voltadas aos visitantes são estabelecidas coletivamente 

pelos residentes do lócus turístico (CORIOLANO, 2003, p. 41). 

Esta forma de organização coletiva institui, segundo Maldonado (2009, p. 31), algumas 

características ao turismo comunitário. A autora cita, por exemplo, o estabelecimento de 

práticas de cooperação e equidade no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela 

prestação dos serviços turísticos. Destaca, ainda, a dimensão humana e cultural de tal eixo 

turístico, ilustrada por meio do incentivo ao diálogo e ao verdadeiro encontro da comunidade 

com os visitantes.  

Percebe-se, portanto, contrastes às características do turismo convencional, pautado na 

distribuição assimétrica de custos e benefícios (CORIOLANO, 2005 p. 12) e no desinteresse 

do turista no modo de vida característico da comunidade visitada, dado que são geralmente 

estabelecidas visitações exclusivas dos atrativos, sem tomar conhecimento da população local 

(BARRETTO, 2004, p. 144).  

Portanto, no turismo comunitário espera-se que o modo de vida se estabeleça como um 

importante atrativo turístico. Assim, dado que o uso das terras ocupadas pelos povos 

tradicionais são estabelecidos de acordo com seus próprios costumes e tradições (ALMEIDA, 

2004, p. 12), é instituída inclinação turística a tais lócus.  

No entanto, analisando a atual situação de tais povos, percebem-se crescentes pressões 

territoriais diante da instalação de grandes empreendimentos nas terras tradicionalmente 

ocupadas. A instalação de tais implicam na desestruturação do controle territorial comunitário 

baseado no estabelecimento de regras consuetudinárias criadas por meio do conhecimento 

tradicional, os quais apresentam forte ligação identitária com o território a partir do 

estabelecimento do sentimento de pertencimento a um lugar especifico (LITTLE, 2002, p. 22). 

Assim, a fim de garantir continuidade das formas de uso e ocupação tradicionais torna-

se um veemente desejo e necessidade de tais povos a defesa de suas terras. Verifica-se tal 

processo a partir da emergência de lutas pela posse da terra, pela preservação do meio ambiente 

e pelo direito ao modo de vida tradicional decorrentes nos territórios tradicionais 

(BARTHOLO, SANSOLO, BURSZTYN, 2009, p. 19).  

Sabendo-se que o protagonismo comunitário na instituição do turismo viabiliza a 

adaptação da atividade aos desejos e necessidades comunitárias (Krippendorf, 2003, p. 135), 

espera-se que, sob as supracitadas condições, o turismo gerido pelos povos tradicionais atue 

como um instrumento reterritorializante.  
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Reterritorialização é entendida no presente estudo como a retomada e defesa do 

território pelos grupos que tradicionalmente o ocupam, logo, se apresenta como o processo 

reverso à desterritorialização. Tais conceitos são, portanto, pautados sob a perspectiva da 

comunidade. Assim, a desterritorialização não remete ao esvaziamento do território, mas às 

modificações de uso e ocupação designadas pela precarização das condições ambientais, além 

da privação e exclusão dos povos tradicionais às terras tradicionalmente ocupadas.  

 Dado que a desterritorialização está diretamente ligada à desigualdade social, produto 

de um modelo desenvolvimentista sustentado por objetivos centrados no crescimento 

econômico e acúmulo de capital, demanda-se que o turismo comunitário seja pautado em uma 

forma de desenvolvimento que possibilite maior equidade social e melhoria efetiva das 

condições comunitárias. Coriolano (2003, p. 25) atribui a viabilização destas perspectivas a 

partir do estabelecimento de um desenvolvimento voltado à escala humana, um conceito 

desenvolvido nos trabalhos de Max-Neef (2012).  

O autor compreende tal eixo desenvolvimentista a partir da priorização do ser humano, 

em uma cultura de cooperação e parceria, o qual contribui para a realização das necessidades 

humanas de subsistência, proteção, afeto, entendimento, participação, ociosidade, criação, 

identidade e liberdade (MAX-NEEF, 2012, p. 35).  

 Assim, em contraponto ao turismo convencional, voltado à acumulação de capital, o 

turismo comunitário deve compreender objetivos para além das finalidades econômicas. Tal 

princípio é estabelecido nas “teses para humanização do turismo”, as quais fundamentam o 

conceito de turismo adaptado de Krippendorf (2003, p.136). O conceito foi criado a fim de 

estabelecer princípios que permitam que a atividade turística seja voltada ao desenvolvimento 

social a partir da satisfação das necessidades humanas aliadas à resiliência ecossistêmica e à 

valorização da ética e da cultura local (KRIPPENDORF, 2003, p.136). Isto é, compreende-se 

que as características empregadas ao turismo adaptado abrangem as necessidades levantadas 

por Max-Neef. 

 Krippendorf (2003, p.137) levanta, ainda, aproximações do conceito de turismo 

adaptado ao turismo comunitário ao estabelecer que este é marcado pelos esforços dos 

residentes em determinar seu próprio desenvolvimento visando a priorização dos interesses 

comunitários e satisfação das necessidades dos envolvidos.  

Deste modo, objetivou-se identificar princípios do turismo adaptado na construção do 

turismo comunitário a fim de analisar o desenvolvimento social promovido pela atividade, o 

qual atuaria contra esforços desterritorializantes. Neste sentido, buscou-se, ainda, o 
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levantamento de aspectos que viabilizem o fortalecimento e visibilidade das lutas territoriais 

desencadeadas na comunidade investigada, a qual enfrenta uma situação de conflito territorial.  

 

METODOLOGIA  

 

ÁREA DE ESTUDO  

 

Para os objetivos do presente estudo, foi investigada a Comunidade Tradicional 

Quilombola do Cumbe (4°29’ S; 37°45’ O), situada no município de Aracati, no estado do 

Ceará, nordeste brasileiro. Justifica-se a escolha do lócus a partir do conflito territorial 

estabelecido por meio da instalação de empreendimentos voltados à carcinicultura e à geração 

de energia eólica e pela recente mobilização comunitária em prol do desenvolvimento do 

turismo comunitário pautado sob a visibilidade da importância e dos riscos à continuidade do 

modo de vida tradicional.  

A comunidade é composta por cerca de 600 habitantes distribuídos em 172 famílias e 

pode ser acessada através de uma estrada com origem no centro do município, das dunas que 

rodeiam a localidade ou do Rio Jaguaribe.  

O território cumbense é constituído pelo ecossistema manguezal e por sistemas 

geomorfológicos formados pela praia, dunas, lagoas costeiras e interdunares, tabuleiro 

litorâneo, canais estuarinos do Rio Jaguaribe e pelas falésias (Pinto et al., 2014, p.274). Sendo 

o manguezal e as dunas os principais sistemas ambientais de subsistência e ancestralidade, estes 

terão destaque no presente estudo.  

Enquanto o manguezal constitui berçário e abrigo das espécies exploradas nas práticas 

econômicas comunitárias ilustradas pela pesca, mariscagem e catação de crustáceos, as dunas 

possuem importância mediante aspecto simbólico.  

Este sistema ambiental retrata parte da história e dos vínculos ancestrais do lugar por 

ser lócus de reprodução de lendas, além de serem constatados sítios arqueológicos e símbolos 

históricos. 

Referente às lendas, destaca-se o mito sebastianista. A lenda que chegou ao Brasil no 

século XIX iniciou-se na Europa, a partir da morte do rei português durante uma batalha no 

norte da África. Com o desaparecimento do corpo, acreditava-se no retorno deste para libertar 
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o povo português do domínio espanhol instaurado após sua morte (Valensi, 1994, p.11). No 

Brasil, tal mito foi assumindo novas configurações por meio do imaginário popular e, no 

Cumbe, manifestou-se através da crença de que as cavalarias do rei vagariam nos morros da 

região, fato que explicaria os fortes estrondos e ruídos ocasionalmente observados pela 

comunidade.  

Quanto aos sítios arqueológicos, estes são constituídos por vestígios de ocupação de 

populações indígenas de períodos pré-coloniais posteriormente enriquecidos com vestígios dos 

colonizadores. São encontrados, assim, artefatos líticos, lascados e polidos provenientes dos 

primeiros povos e louças finas, moedas e vidros dos europeus (Xavier, 2013, p.10).  

Referentes aos símbolos históricos, destaca-se a Santa Cruz. Trata-se de um monumento 

de cerca de vinte metros, feito em madeira de carnaúba e implantado em um dos morros mais 

altos da região. Este símbolo marca a passagem do século XIX para o século XX e tornou-se 

um local de oração e promessas. Na Santa Cruz são promovidas, ainda, missas nos dias de 

finados e sepultamentos, dado que o cemitério da comunidade foi ali instalado a fim de evitar 

que os corpos ficassem imersos nos períodos das grandes cheias que assolavam o território 

cumbense (XAVIER, 2013, p. 36). 

Ambos os ambientes, tanto o manguezal quanto as dunas, estão comprometidos devido 

à instalação de grandes empreendimentos. Enquanto o manguezal conta com fazendas 

carcinicultoras instaladas a partir da década de 1990, as dunas foram ocupadas a partir dos anos 

2000 por cerca de 67 aerogeradores para promoção de energia eólica.  

Visando defesa do território e, consequentemente, do modo de vida tradicional, 

observou-se um processo de emergência étnica liderado pela Associação Quilombola do Cumbe 

(AQC). Assim, a partir da adesão de 95 famílias a este movimento, em 2014 a comunidade foi 

certificada pela Fundação Cultural Palmares e a fase posterior seria a titulação e demarcação 

territorial pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). No entanto, tal 

fase encontra-se paralisada devido ao partidarismo comunitário. 

O partidarismo comunitário no Cumbe resultou na construção de duas associações. 

Assim, contrariando o processo de reconhecimento quilombola liderado pela AQC, surgiu a 

Associação de Moradores do Cumbe e Canavieira (AMCC). Deste modo, a AMCC defende o 

território privado e a instalação e operação dos empreendimentos, justificando tal 

posicionamento a partir de discursos progressistas pautados no crescimento de renda e provisão 

de empregos no Cumbe. 
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Frente a tal cenário, a AQC busca dar prosseguimento à luta pela demarcação territorial 

através de processos judiciais, participação em fóruns de universidades e na busca por aliados, 

como Organizações Não Governamentais e movimentos sociais.  

Dado que a Festa do Mangue é organizada pela AQC e conta com a participação de 

muitos destes agentes aliados, investigou-se a contribuição de tal festa nos esforços de 

reterritorialização.  

A Festa do Mangue atrai visitantes que permanecem por um período geralmente 

superior a 24 horas e apresenta valores baseados na valorização das microeconomias, da cultura 

local, utilização de áreas em regime social, sustentabilidade da natureza, além da existência de 

espaços políticos. Apresenta, portanto, características condizentes com o turismo comunitário. 

Assim, a investigação de tal festa possibilitará responder a questão central do presente trabalho.  

 A Festa do Mangue surgiu na escola da comunidade, como uma atividade extra classe. 

Inicialmente levando os alunos a trilhas ecológicas e mutirões de limpeza no mangue, o evento 

cresceu e recebe centenas de adeptos atualmente. A programação da festa é voltada atualmente 

para visitação do manguezal, do Rio Jaguaribe e das dunas, além da oferta de comidas típicas 

da região e fortalecimento de práticas folclóricas como danças e apresentações de histórias da 

comunidade através de fantoches. 

LEVANTAMENTO DE DADOS  

 

Inicialmente foi realizado um levantamento acerca de pesquisas realizadas em territórios 

tradicionais, especificamente quilombolas, seguidos por trabalhos realizados na localidade 

estudada. Destacam-se, respectivamente, os trabalhos de Little (2002), Schmitt et al.(2002), 

Pinto et al. (2009) e Pereira Xavier (2013).  

A partir da construção de um conhecimento prévio sobre o objeto de estudo, foi 

delineado o primeiro trabalho de campo, denominado survive (Brandão, 2007, p.24). No 

entanto, anteriormente à execução deste, a pesquisadora contatou uma liderança local através 

de redes sociais, explanando os objetivos e a justificativa da pesquisa. Ao realizar o survive, a 

liderança atuou como mediadora, conduzindo e apresentando a comunidade. 

Na ocasião, foram realizadas entrevistas abertas com organizadores da festa, sendo estes 

geralmente pescadores e marisqueiras. Optou-se por tal tipo de entrevista visando maior 

conforto dos entrevistados, possibilitando o estabelecimento de vínculos de confiança e 

aceitação na comunidade (Piotto, 2011, p.103).  
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Diante da familiarização com os elementos e relações socioambientais do lócus, foi 

delineado o trabalho de campo voltado à observação da Festa do Mangue, que estava em sua 

terceira edição. O trabalho de campo teve como objetivo levantar dados voltados à identificação 

da aplicabilidade das características do turismo comunitário na festividade. Buscou-se analisar 

a festa a partir dos aspectos levantados nas “teses de humanização do turismo” de Krippendorf  

(2003, p.133). Assim, foram observadas, por exemplo, a presença de pescadores, marisqueiras 

e catadores de crustáceos nos espaços onde ocorrem as atividades, a inclusão de aspectos 

culturais na programação, a ocupação de espaços importantes para subsistência e ancestralidade 

(tais como o manguezal e as dunas), as possíveis dificuldades nos acessos destas, a preocupação 

com a destinação de resíduos, a sobrexploração dos recursos do manguezal, o envolvimento 

dos visitantes com a comunidade em geral, as discussões acerca dos conflitos territoriais e as 

contribuições dos visitantes em tais questões.   

Os dados levantados por vivência e observação foram registrados no diário de campo, 

onde eram incluídos, ainda, transcrições de trechos de conversas informais e impressões da 

pesquisadora. O registro de tais era precedido pela articulação dos dados às teorias levantadas 

na fase inicial da pesquisa. Foram constituídas, portanto, pré-articulações teóricas, as quais 

basearam as análises de dados realizadas após o trabalho de campo (BRANDÃO, 2007, p. 22). 

As informações aferidas a partir da observação foram complementadas através de 

entrevistas semiestruturadas com os organizadores, realizadas anterior e posteriormente à festa. 

As questões englobavam assuntos referentes às adaptações comunitárias para promoção do 

turismo, ao uso e ocupação dos espaços cumbenses previstos na programação da festa, às 

contribuições da festa e do turismo comunitário em geral para o fortalecimento na construção 

identitária e nos processos de defesa territorial. Foram levantados, ainda, aspectos acerca da 

complementaridade entre as atividades tradicionais e as práticas turísticas, além da percepção 

em relação às contribuições dos visitantes para a comunidade.   

 Quanto à consulta aos visitantes, esta foi dada através de um formulário disponibilizado 

na internet. Visto que estes deveriam se inscrever na programação da festa através de uma 

plataforma online, na qual incluíram algumas informações de contato, a pesquisadora solicitou 

aos organizadores acesso às informações, a fim de aplicar um questionário aos inscritos na 

terceira e quarta edições da Festa através da mesma plataforma.    

 As questões foram baseadas nas “regras e conselhos para viajar respeitando o próximo”, 

desenvolvidas por Krippendorf (2003, p. 167). Deste modo, foi perguntado acerca dos 

conhecimentos dos visitantes sobre os hábitos e costumes locais, além de aspectos relacionados 
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às inter-relações com a comunidade. As questões demandaram, ainda, que o visitante 

descrevesse algumas experiências vivenciadas na festa, destacando as suas percepções sobre a 

importância dos ambientes visitados e atividades desenvolvidas, sobre as eventuais dificuldades 

de acesso a alguns espaços e sobre a percepção dos visitantes acerca dos conflitos territoriais 

no Cumbe. 

Destaca-se que todas entrevistas e questionários foram precedidas pela aplicação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde foram contextualizados os aspectos gerais 

da pesquisa e os principais objetivos.  

Todas os dados obtidos foram interpretados por Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 

Para tal, as respostas dos questionários foram separados em quadros temáticos, bem como as 

falas das entrevistas, transcritas posteriormente ao trabalho de campo. 

O ato de transcrição possibilitou a leitura flutuante e familiarização com as informações 

levantadas. Assim, após a organização nos quadros temáticos foi dada a sistematização das falas 

com os objetivos do estudo, seguida pela articulação teórica das informações levantadas 

mediante aproximações com teorias aplicadas nos estudos levantados.  

Os dados empíricos levantados são, ainda, comparados aos aspectos diagnosticados em 

outras comunidades rurais que estão em processo de construção e execução de turismo 

comunitário e tem suas experiências relatadas em artigos presentes na coletânea “Turismo de 

Base Comunitária: diversidade de olhares e experiências brasileiras”, realizada pelo Ministério 

do Turismo e organizado por Roberto Bartholo, Davis Gruber Sansolo e Ivan Bursztyn (2009). 

Têm destaque os trabalhos de Leal (2009), Mendonça (2009) e Oliveira & Marinho (2009), 

tendo em vista que os autores analisam comunidades tradicionais, sendo respectivamente, 

retratadas iniciativas turísticas de comunidades indígena, pesqueira e quilombola. 

.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O turismo comunitário é compreendido na Comunidade do Cumbe como uma forma de 

turismo baseada na autogestão da atividade pelos próprios moradores. É, segundo uma das 

organizadoras da Festa do Mangue, “um turismo que quem faz somos nós, comunidade”.   

Dado o recente processo de mobilização em prol da construção de tal eixo turístico na 

comunidade investigada, este é promovido atualmente principalmente pela Festa do Mangue, 
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por ser o evento organizado comunitariamente que estabelece o período de maior visitação da 

comunidade. Assim, dado que a Festa atua como um promotor do turismo comunitário, estima-

se que esta atue adaptando a atividade turística à realidade e necessidades locais 

(CORIOLANO; VASCONCELOS, 2014, p. 14). Esta característica, conceituada por Coriolano 

(2009, p. 287) como princípio das necessidades sentidas é exposto por uma das organizadoras 

da Festa: 

O objetivo da festa é dar essa visibilidade e o potencial turístico que a 

comunidade tem(...). As festas do mangue funcionam como uma forma de 

promover o turismo, (...) identificar nossa luta, nosso território e nosso modo 

de vida (Organizadora da Festa do Mangue em entrevista cedida à autora em 

setembro de 2016). 

 A construção do turismo comunitário sob tal princípio justifica o êxito da iniciativa em 

outras experiências do nordeste brasileiro. Mendonça (2009, p. 289), ao retratar a experiência 

de uma comunidade pesqueira no litoral leste cearense, a Prainha do Canto Verde, destaca que 

o turismo construído como expressão do desejo dos moradores resultou em uma solução local 

na busca de alternativas aos problemas enfrentados pela comunidade. Assim, o turismo 

comunitário na região se consolidou como ferramenta de enfrentamento à especulação 

imobiliária, grilagem de terras, expulsão dos nativos de suas terras e falta de participação efetiva 

dos moradores na tomada de decisão em instâncias diversas. 

No caso investigado, os problemas e necessidades locais da comunidade do Cumbe são 

ilustrados pelos conflitos territoriais decorrentes da instalação de empreendimentos voltados à 

carcinicultura e energia eólica devido aos processos de titulação e demarcação do território 

tradicional quilombola realizados pela INCRA. 

Estes processos contrariam os interesses dos empresários da região, assim a fim de evitar 

o controle territorial comunitário, os empresários obtém apoio de parte da comunidade ao 

associar o discurso quilombola a fraudes. No entanto, a identidade quilombola é compreendida 

como uma forma de resistência de modos de vida característicos num determinado lugar 

(SCHMITT et al., 2002), portanto, os movimentos de busca pela visibilidade da história de luta 

pela posse de terra e pelo direito ao modo de vida tradicional dos cumbenses que se 

autoreconhecem quilombolas permitem contrapor aos argumentos de fraude.  

Sendo, assim, desenvolvido em um contexto de conflito territorial e de deslegitimação 

da identidade étnica assumida por parte da comunidade, os objetivos da atividade turística 

comunitária (frente à predisposição do turismo comunitário à satisfação de necessidades locais) 

são voltados ao fortalecimento dos movimentos de resistência territorial sendo, assim, utilizado 

como instrumento reterritorializante.  
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 Por conseguinte, a atividade turística que está sendo construída pela comunidade se 

contrapõe às características do turismo convencional. Dado que o turismo convencional é 

voltado ao crescimento econômico e negligencia os aspectos socioambientais, o 

desenvolvimento do turismo convencional intensifica a desigualdade social, uma condicionante 

diretamente relacionada à desterritorialização.   

Portanto, a construção do turismo comunitário como estratégia de resistência territorial 

deve ser voltada ao desenvolvimento para uma escala humana, a qual viabilize maior equidade 

social. Faz-se necessário, assim, investigação de tal aspecto da Festa do Mangue a fim de 

identificar o eixo desenvolvimentista implementado na atividade turística comunitária.  

O desenvolvimento social aplicado à atividade turística deve atender às necessidades 

levantadas por Max-Neef (subsistência, proteção, afeto, entendimento, participação, 

ociosidade, criação, identidade e liberdade) (2012, p.35). Compreendendo que tais 

características baseiam a construção do turismo adaptado, será analisada a Festa do Mangue a 

partir dos princípios estabelecidos por Krippendorf (2003, p.135) sob quatro vertentes 

principais: diversidade econômica, cultivo do caráter local dentro das práticas turísticas, 

controle territorial comunitário e relação entre visitantes e visitados.  

A vertente econômica é analisada a partir das ações pensadas como uma forma de 

prevenção à monocultura turística, a qual deve ser evitada a fim de coibir a criação de uma 

dependência nociva da comunidade ao turismo, a qual comprometeria as atividades tradicionais 

de subsistência.  

Tal processo pode ser desencadeado a partir da substituição voluntária dos pescadores, 

marisqueiras e artesãos em prol de atividades diretamente ligadas ao atendimento dos visitantes. 

No entanto, pode-se evitar tal fenômeno por meio da promoção de atividades combinadas, isto 

é, em contraponto à substituição de atividades, a atuação do turismo seria pautada como um 

complemento às atividades tradicionais de subsistência da comunidade (CORIOLANO; 

VASCONCELOS, 2014, p. 14; KRIPPENDORF, 2003, p. 145).  

Neste intuito, observou-se na programação da Festa aspectos que viabilizem a 

participação das práticas econômicas tradicionais nas atividades turísticas a fim de observar 

estratégias da comunidade para evitar a monocultura turística a partir da efetiva instalação do 

turismo comunitário. Destarte, percebeu-se que a importância das principais práticas 

econômicas tradicionais na programação é ilustrada a partir das competições de captura de 

caranguejos-uçá, seguidas pela premiação dos mestres do mangue do Cumbe.  
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As capturas duram cerca de trinta minutos e são realizadas por meio da técnica de 

“braceamento”. Tal técnica consiste na extração manual por meio imersão completa do braço 

dentro da toca do caranguejo, a qual permite ao catador que segure o crustáceo pela parte dorsal 

da carapaça, pressionando as quelíceras de modo a imobilizá-las ao puxar o caranguejo para 

fora da toca. Legat et al. (2005) destacam que esta não é uma técnica predatória, tendo em vista 

que existe seletividade na escolha dos caranguejos e promove, ainda, elevadas taxas de 

sobrevivência, pois não causa ferimentos nos caranguejos capturados. 

Quanto à pesca e à mariscagem, estas são representadas a partir do estabelecimento de 

oficinas presididas por pescadores e marisqueiras. Na ocasião, os visitantes são levados aos 

ambientes onde ocorrem tais atividades, a fim de observar e vivenciar o cotidiano dos 

pescadores e marisqueiras da região. A partir destes momentos de interação e trocas de saberes, 

percebe-se horizontalidade na construção do saber, cabendo ao turista compreender, observar e 

perguntar em contraponto à atitudes pedantes regularmente observadas no turismo 

convencional (KRIPPENDORF, 2003, p. 170), como destacado na entrevista a um visitante que 

participou de tais atividades: 

Participei de uma oficina de mariscagem, na qual percebi quão forte é a relação 

daquelas mulheres e homens com o ecossistema de manguezal, percebi 

também que eles entendem profundamente a dinâmica do mangue, ao seu 

modo (Participante da Festa do Mangue em questionário online realizado em 

outubro de 2017). 

Enfatiza-se, portanto, a relação de tais atividades com o conhecimento tradicional. Este, 

construído a partir da vivência das marisqueiras e pescadores, permite o desenvolvimento de 

técnicas que visam uma menor interferência no meio devido à necessidade das práticas de 

subsistência. Assim, a realização das oficinas e da premiação de mestres do mangue denotam 

reconhecimento da importância do conhecimento tradicional, bem como das atividades dos 

pescadores, marisqueiras e catadores de crustáceos na conservação ecossistêmica.   

O papel na manutenção do ecossistema manguezal associada às marisqueiras permite, 

ainda, o empoderamento das mulheres frente ao reconhecimento da importância do seu 

trabalho, contrariando a noção geral de desprestígio da mariscagem dentro das atividades 

relacionadas à pesca (SANTANA; ANDRADE, 2017). 

A hierarquização de tais atividades denota invisibilidade da participação feminina nas 

atividades de subsistência nas comunidades pesqueiras, como relatado na entrevista com uma 

liderança comunitária:  

As mulheres que trabalham no mangue não são vistas, essas pessoas que são 

tão desrespeitadas, um trabalho que não são valorizados e a Festa do Mangue 
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é pra contribuir com isso (Pescadora quilombola do Cumbe em entrevista 

cedida à autora em setembro de 2016). 

Deste modo, a promoção das oficinas, especificamente de mariscagem, atua na 

contramão de tal sistema a partir da construção de espaços nos quais estas mulheres são 

protagonistas nos diálogos e demonstrações da importância de seus conhecimentos.  

Portanto, juntamente aos pescadores e catadores de crustáceos, estas mulheres sentem 

seu modo de vida valorizado pelo turista. Logo, torna-se desnecessária a estilização das 

atividades locais para a promoção de práticas turísticas (CORIOLANO; VASCONCELOS, 

2014, p. 13).  

Isto é, dado que a pesca, catação de crustáceos e mariscagem constituem um importante 

atrativo turístico, a efetiva instalação da atividade turística não designaria o abandono de tais 

práticas para o exercício de funções ligadas diretamente ao atendimento dos visitantes. Em 

contraponto à desestabilização das práticas tradicionais, o turismo atuaria como um instrumento 

de valorização e reconhecimento destas.   

Fenômeno semelhante ocorre com a experiência de turismo comunitário construída na 

Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio, no Mato Grosso. Oliveira & Marinho (2009, 

p. 343) destacam que o turismo, ao impulsionar a fabricação de produtos artesanais derivados 

da cana, da mandioca e do leite designa o resgate à história e identidade local, fortalecendo a 

cultura e a autoestima da comunidade.  

A articulação de experiências de turismo comunitário em parceria com as atividades 

preexistentes é também relatada na comunidade Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, onde os 

modos tradicionais e artesanais da agricultura familiar foram transformados em produto 

turístico e isso, segundo Blanco (2009, p. 351) reverteu positivamente para o resgate do 

patrimônio ambiental e cultural da cidade.  

Mais especificamente no nordeste brasileiro, a experiência turística da comunidade 

pesqueira da Prainha do Canto Verde surge para agregar valor às principais atividades 

econômicas, não com o objetivo de substituí-las. Mendonça (2009, p. 295) destaca que o projeto 

turístico valoriza a cultura litorânea cearense influenciada pelo mar, destacando rituais e 

aspectos simbólicos da comunidade.  

 No entanto, destaca-se que não somente a partir da desvalorização das práticas 

tradicionais é estabelecida a monocultura do turismo. Esta pode ser designada, ainda, mediante 

especulação imobiliária para instalação de infraestrutura turística. Entendendo que a 

infraestrutura turística é constituída por construções designadas ao atendimento da satisfação 
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das principais necessidades dos visitantes, destaca-se a instalação de estruturas voltadas à 

acomodação e alimentação (KRIPPENDORF, 2003).  

No turismo convencional, ao serem alocadas tais estruturas são promovidas mudanças 

no uso e ocupação do território tradicional, as quais promovem impactos socioambientais que 

comprometem a continuidade das economias primárias. Tais modificações desencadeiam, 

ainda, na expulsão de pescadores das terras a serem implantadas tais estruturas (CORIOLANO; 

VASCONCELOS, 2014, p. 14)  

Fez-se necessário, portanto, a análise das condições atuais e as expectativas quanto às 

estruturas de acomodação e alimentação designadas aos visitantes provenientes do turismo 

comunitário: 

Não queremos aquele turismo que especula, compra nosso território, faz 

grandes estruturas e começa a vir o pessoal de fora e faz um turismo que vá 

degradar nosso território. Estamos pensando em cada casa ter um quarto e 

então fazer um rodízio e ser nas casas mesmo (...). Na Festa as dormidas são 

solidárias, não vem através daquele objetivo de uma coisa bem estruturada, 

mas sim de barracas e redes e é muito valioso isso porque eles (os visitantes) 

vem de acordo com o nosso modo de vida e de acolhimento (Pescadora 

quilombola em entrevista cedida à autora em setembro de 2016). 

Portanto, a fim de evitar os impactos decorrentes da hospedagem, a comunidade do 

Cumbe adotou o que é classicamente conhecido como bed and breakfast. Tal modalidade de 

hospedagem domiciliar, é caracterizada pela sua tradução literal: o hóspede, mediante 

pagamento, acomoda-se em residências privadas habitadas e dispõem de um lugar para dormir 

e de café da manhã (PIMENTEL, 2009, p. 222). 

Quanto à alimentação, são realizadas refeições coletivas preparadas na sede da 

Associação Quilombola do Cumbe por senhoras da comunidade. Destaca-se, ainda, o “comer 

no mato”, uma antiga prática na qual as famílias reúnem-se em pontos do manguezal para 

realização de refeições intercaladas a banhos de rio e contação de histórias do Cumbe.  

Na Festa do Mangue, o “comer no mato” ocorre posteriormente às oficinas, utilizando 

os peixes e mariscos extraídos em tais atividades, bem como frutos e outros alimentos trazidos 

pelos organizadores e visitantes. 

Compreende-se, deste modo, que tal modelo turístico contrapõe-se ao turismo 

convencional quanto à especulação e ao caráter luxo (KRIPPENDORF, 2003, p. 155), dado que 

o centro de interesse dos atrativos turísticos é a própria comunidade. Exaltando, portanto, a 

simplicidade, a infraestrutura de atendimento aos visitantes não contrastam com o modo de vida 

comunitário, possibilitando a continuidade das práticas tradicionais ao destacar e cultivar o 

caráter local: 
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 A gente quer voltar nossos costumes que estão sendo descaracterizados com 

projetos que fortalecem o que já fazíamos antes e que fortalecem a cultura da 

comunidade, que hoje é certificada como quilombola (...). Eles são atraídos 

pela cultura quilombola e de resistência (Organizadora da Festa do Mangue em 

entrevista cedida à autora em setembro de 2016). 

Entendendo cultura como modo de vida (SAHLINS, 1968, p. 101), o destaque ao modo 

de vida tradicional dentro das atividades voltadas ao turismo comunitário delineia uma seleção 

de itens particulares da cultura. À tal seleção, Barth (2005, p. 24) atribui como um veículo de 

reforço à etnicidade em situações de confronto.  

Isto é, a partir da invasão do território cumbense por grupos que instituem distintas 

relações com a terra, instituiu-se reivindicação identitária pelo grupo que está em posição de 

subordinação e carência (SANTOS, 2000) a fim de estabelecer instrumentos políticos que 

garantam gerenciamento e controle de tais terras comunitariamente.  

Assim como no caso da identidade quilombola, retratado no presente estudo, percebe-

se tal fenômeno no acionamento de outras identidades. Leal (2009, p. 243) traz o caso indígena. 

No trabalho, a autora relata que no caso investigado o acionamento da cultura ocorre não 

somente como marcador de identidade indígena, mas também como mecanismo político de 

retomada do controle da própria autonomia.   

No Cumbe, este fenômeno é ilustrado a partir do direito de demarcação do território 

tradicional pelo INCRA mediante acionamento da identidade étnica quilombola. Por sua vez, a 

emergência identitária desencadeia o destaque a elementos do modo de vida tradicional, 

reforçando a necessidade e legitimidade do processo de demarcação territorial.  

Deste modo, o fortalecimento identitário promovido pelo turismo comunitário auxilia 

no estabelecimento de tal instrumento de defesa territorial frente à desterritorialização 

desencadeada pelos empreendimentos, evitando, ainda, as supracitadas ameaças de especulação 

espacial provenientes do turismo convencional.   

À invasão territorial na comunidade do Cumbe, é designado o conceito êmico de 

“cercamento expulsivo”. Entende-se como a ocupação nas regiões ao redor da vila por grandes 

empreendimentos, os quais se distanciam do modo de vida comunitário e, portanto, impactam 

a reprodução física e cultural dos quilombolas do Cumbe. 

 O cercamento expulsivo é perceptível a partir da visitação das dunas. As trilhas, 

planejadas de acordo com os acessos autorizados pela usina eólica, permitem uma visão 

panorâmica da comunidade e consequente ilustração da ocupação do território cumbense pelos 

viveiros de carcinicultura:  
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Subir as dunas é uma experiência interessante, pois muda sua percepção do 

local. Lá de cima você tem uma ideia melhor de como a carcinicultura de fato 

domina a região, é assustador (Participante da Festa do Mangue em 

questionário online realizado em outubro de 2017) 

 Portanto, a partir de tal visão, é enriquecida a vivência no manguezal proporcionada aos 

turistas por meio das supracitadas atividades turísticas em tal sistema ambiental: 

Eles viveram e sentiram junto com a gente as experiências no nosso território. 

A vivência do mangue foi bloqueado e as pessoas veem o que a gente relata. 

Quando elas sobem nas dunas veem os viveiros nos cercando, os parques 

eólicos... E a gente não tá só contando, eles estão vendo. O público que vem 

sente e vivencia com a gente, assim dá uma ideia melhor que a gente passa 

(Organizadora da Festa do Mangue em entrevista cedida à autora em setembro 

de 2016). 

A importância da visitação das dunas é evidenciada, ainda, por este ser um lócus de 

ancestralidade, dotado de vínculos simbólicos e rituais. A inclusão de trilhas nas dunas na 

programação da festa, com idas aos sítios arqueológicos e à Santa Cruz, evidenciam a 

valorização do patrimônio cultural material e a efetiva participação da comunidade local na 

fruição de tal patrimônio e nos esforços para democratização do acesso a tais.   

Destaca-se, ainda, a ocupação da Santa Cruz em oposição ao “vazio aparente”. Segundo 

Diegues (DIEGUES, 2004, p. 84), as terras utilizadas de forma descontínua incidem na falsa 

prerrogativa de inutilização destas pelas populações tradicionais. Assim, devido à demanda de 

visitação da comunidade ser maior em uma data específica, no caso no dia de finados, institui-

se que a privação do acesso à Santa Cruz é aceitável desde que seja liberado em tal ocasião.  

No entanto, em entrevistas com os moradores, percebe-se intenso descontentamento 

frente à proibição da entrada, especialmente dos mais idosos. Assim, a partir da crescente 

demanda de visitação da Santa Cruz pelos turistas, seriam intensificadas as pressões 

comunitárias pela restituição do livre acesso a tal símbolo.   

Diante do exposto, percebe-se que as visitações aos sistemas ambientais de subsistência 

e ancestralidade são voltadas à demonstração da importância das terras tradicionalmente 

ocupadas à reprodução física e cultural da comunidade do Cumbe a fim da formação de 

multiplicadores a partir da sensibilização dos visitantes frente a tais questões. Este intuito é 

reforçado por meio da construção de espaços políticos dentro da programação da Festa.    

Neste sentido, ilustra-se o viés turístico voltado à busca pela melhoria da realidade local 

(MATTOS, 2009, p. 303). A partir do protagonismo de sujeitos sociais envolvidos com os 

problemas da comunidade, tais como as lideranças da AQC, decorrem organizações 

participativas voltadas ao fortalecimento da militância comunitária:  
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Uma das questões que nós queremos passar para o visitante é a importância 

que aquele ecossistema tem pra nós, comunidade. (...) É uma forma de dar 

visibilidade a uma luta de resistência pela defesa do território e continuidade 

de modo de vida. Para que a pessoa possa chegar ser uma defensora e quando 

souber que no Cumbe esteja acontecendo um conflito relacionado à defesa do 

território, do modo de vida e do ecossistema, essa pessoa possa retornar e vir 

se juntar a nós, que possa ser um difusor dessas ideias que queremos propagar 

(Liderança comunitária em entrevista cedida à autora em outubro de 2017). 

No entanto, para alcançar tais expectativas, torna-se necessária a construção de relações 

que desencadeiem formas de colaboração e solidariedade entre visitantes e visitados, como 

sugerido por Krippendorf (2003, p. 144).  Tal fenômeno foi também diagnosticado por 

Mendonça (2009, p. 296) no turismo comunitário da Prainha do Canto Verde. Na relatada 

experiência “(...) A forma de relacionamento entre os membros da comunidade e seus visitantes 

(..) parece criar um laço de amizade muito forte entre estes atores”.  

Ultrapassando, portanto, relações comerciais diagnosticadas no turismo de massa, as 

relações entre turistas e moradores na experiência do turismo comunitário devem estruturar 

relações que transformam “(...) estranhos em conhecidos, inimigos em amigos, amigos em 

melhores amigos, forasteiros em pessoas íntimas, não parentes em parentes” (SELWYN, 2004, 

p. 26).Para alcançar tal resultado, as relações devem ser estabelecidas em contraponto às 

construídas a partir do “turismo de ver”, comumente observado no turismo convencional.  

O “turismo de ver” é pautado na visitação exaustiva aos atrativos turísticos sem o 

conhecimento da população local. Assim, as relações no Cumbe são construídas a partir da 

instituição de atividades turísticas nos ambientes utilizados quotidianamente pela comunidade 

e do diálogo promovido nas mesas redondas e rodas de conversa que constroem o espaço 

político da Festa.  

As discussões em tais espaços são voltadas à importância e dificuldades da continuidade 

do modo de vida tradicional. Abordam, ainda, os principais episódios das lutas territoriais e 

conquistas dos quilombolas. São enriquecidas com vídeos e fotos dos protestos e da 

comunidade anteriormente à instalação dos empreendimentos. Os visitantes participam 

relatando experiências de outras comunidades e expondo suas percepções acerca da vivência 

no Cumbe obtida no decorrer da Festa.     

Ao observar a construção de tais espaços e analisar as formas de contribuição relatadas 

nos questionários dos visitantes, percebe-se apoio às lutas dos quilombolas cumbenses: 

Consegui levar mais pessoas para conhecer a resistência da 

comunidade quilombola do Cumbe e o amor que existe nela. Trouxe 

sorrisos, apoio, dancei coco, agradeci, ouvi, entendendo que toda 

forma de participação fortalece o espírito da luta em cada um que está 

nessa construção (Participante da Festa do Mangue em questionário 

online realizado em outubro de 2017). 
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As contribuições dos visitantes atingem, portanto, às expectativas dos organizadores. 

Além da valorização do modo de vida tradicional, como discutido anteriormente, estes trazem 

propostas para fortalecimento do movimento de resistência, tais como projetos de petições 

online, trabalhos científicos que possibilitam levar tais discussões à academia e projetos 

audiovisuais para alcance de maior público. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Festa no Mangue, como um promotor e representante do turismo comunitário no 

Cumbe estabelece aspectos que promovem desenvolvimento voltado às condições humanas ao 

atender os princípios do turismo adaptado a partir da instituição de condições que viabilizam 

coexistência das práticas tradicionais com a atividade turística, do fortalecimento à legitimidade 

processos de demarcação territorial, além do aumento da visibilidade do conflito territorial.  

A valorização e reconhecimento da importância do modo de vida tradicional são 

construídas por meio da vivência dos visitantes nos ambientes de subsistência e ancestralidade 

do Cumbe, além das discussões nos espaços políticos da festa. Tais aspectos desencadeiam a 

construção de relações entre visitantes e visitados permeadas por formas de colaboração e 

solidariedade, as quais instituem a formação de multiplicadores e aliados às lutas territoriais 

comunitárias.  

Assim, a Festa atua como uma forma de dar visibilidade ao conflito territorial 

estabelecido na comunidade, fortalecendo as lutas daqueles que se autoreconhecem 

quilombolas e instituindo maior pressão sobre o processo de demarcação e titulação do território 

tradicional.  

Estas pressões são ilustradas, ainda, mediante ao reforço à etnicidade estabelecido por 

meio do destaque de elementos culturais por meio do cultivo ao caráter local instituído nas 

atividades turísticas. Evidenciando-se, portanto, um modo de vida característico, reafirma-se 

legitimidade à identidade étnica quilombola, contrapondo-se às críticas que a associa a fraudes.  
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CONCLUSÕES GERAIS  

 

A relação do turismo com a territorialidade dos povos tradicionais foi abordada a partir 

de duas perspectivas. No primeiro capítulo compreendeu-se como a prática intensifica 

processos desterritorializantes decorrentes em um território tradicional. Obteve-se, assim, que 

a precarização territorial ocorre mediante a desigual distribuição de custos e benefícios, no qual 

os custos provenientes dos empreendimentos e da indústria turística recaem majoritariamente 

sobre o grupo tradicional estudado, enquanto os benefícios são usufruídos pelos “não 

comunitários”, sejam estes empresários ou turistas. Tais custos são ilustrados pelos impactos 

socioambientais negativos sobre as porções territoriais que asseguram reprodução simbólica e 

de subsistência, implicando na precarização de tais ambientes.  

Quanto à privação territorial, esta é atribuída à privatização de acessos dada mediante 

compra de terras por empresários e veranistas e, ainda, à exclusão dos cumbenses em espaços 

voltados às práticas turísticas justificadas pela assimetria socioeconômica entre a comunidade 

e os visitantes.  

Percebe-se, assim, que o mercado turístico desvinculou-se das necessidades da 

comunidade receptora ao voltar seu desenvolvimento ao benefício do mercado enquanto 

ignorou a resiliência ecossistêmica e a valorização da ética e da cultura local. Portanto, frente à 

intensificação da segregação socioespacial, concentração de renda e de problemas 

socioambientais fez-se necessária a construção de uma nova cultura de viagem, objetivando o 

atendimento das necessidades de todas as pessoas envolvidas.  

Assim, a inserção da comunidade e das pessoas excluídas do turismo convencional na 

cadeia produtiva do turismo permitiu voltar os impactos da atividade à melhoria da realidade 

local a partir do alinhamento entre as demandas da comunidade e o usufruto do prazer da 

viagem pelos turistas. Portanto, o protagonismo comunitário na gestão turística trouxe eixos 

defendidos por Krippendorf (2003) na construção de um turismo humanizado, isto é, voltado à 

satisfação das necessidades humanas para além do eixo econômico.  

 Neste sentido, foi trabalhado no segundo capítulo o turismo comunitário desenvolvido 

no Cumbe, o qual apesar de coexistir com o turismo convencional pode ser analisado 

individualmente por acontecer em espaços ignorados pelos turistas provenientes de Canoa 

Quebrada. Assim, foi analisada conceitualmente a atividade turística comunitária a fim de 

compreender se esta, de fato, representa um eixo turístico idealizado pelo supracitado autor. 
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Isto é, buscou-se a análise dos elementos que compreendem a construção da atividade turística 

protagonizada pela comunidade como uma ferramenta de melhoria efetiva da realidade local.  

Percebeu-se, assim, que o turismo comunitário no Cumbe, mais que um promotor de 

renda, representa uma forma de resistência territorial frente à desterritorialização exposta no 

primeiro capítulo. Assim, o envolvimento da população local permitiu a construção de um 

turismo que gera impactos positivos à coletividade. 

Os processos reterritorializantes fortalecidos com o turismo comunitário são 

promovidos a partir do cultivo do caráter local nas práticas turísticas (o qual legitima e fortalece 

os processos de titulação e demarcação territorial que designam controle das terras à 

comunidade), da instituição de condições que viabilizam coexistência da atividade turística e 

das práticas econômicas tradicionais, além da promoção de maior visibilidade acerca dos 

conflitos territoriais decorrentes na comunidade.  

Tal visibilidade é aferida, principalmente, devido às relações construídas entre visitantes 

e visitados. Diante da construção de vínculos que possibilitam intercâmbio entre tais agentes, 

os turistas participam mais ativamente do cotidiano comunitário (tendo em vista que as 

atividades ocorrem nos ambientes de subsistência e ancestralidade ignorados no turismo 

convencional), permitindo formar turistas mais informados quanto à destinação. Contrapõem-

se, assim, aos turistas provenientes do turismo convencional, os quais ao contratarem pacotes 

de viagem com agências especializadas desconhecem a realidade local ao limitar sua visitação 

às “bolhas turísticas”.    

Percebeu-se, portanto, que na construção do turismo comunitário ao tornar-se 

diretamente responsável pelo planejamento das atividades e pela gestão das infraestruturas e 

dos serviços turísticos, a população local possui o controle efetivo sobre o desenvolvimento da 

atividade turística. Desta forma, viabilizou-se a instituição de uma atividade orientada por 

princípios que buscam garantir a sustentabilidade socioambiental, a exemplo da relação ética e 

solidária construída entre a população local e os visitantes, da distribuição equitativa de trabalho 

e renda e da valorização do modo de vida e da identidade local. 

Necessita-se, assim, fortalecimento a iniciativas semelhantes à diagnosticada no Cumbe 

através de apoio governamental. No entanto, para tal é necessário modificação das prioridades 

dos programas institucionais do governo para o desenvolvimento do turismo, dado que o apoio 

governamental é historicamente voltada ao turismo convencional. Ilustra-se tal aspecto a partir 
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da análise dos programas vigentes4, os quais são voltados ao financiamento da implantação de 

infraestrutura de suporte ao turismo através da concessão de crédito e incentivo à iniciativa 

privada para implantação, melhoria, conservação e manutenção de empreendimentos turísticos.  

Apesar da existência de programas voltados ao fomento do turismo comunitário, os 

editais lançados configuram uma concepção reducionista deste segmento turístico para 

satisfazer a visão mercadológica e beneficiam diversas instituições com forte apelo à 

capacitação profissionalizante voltada à atuação no mercado, transformando a experiência 

turística distinta objetivada pela comunidade em simulacros das experiências turísticas 

convencionais. Além disso, os editais permitem o enquadramento de experiências diversas 

como sendo de turismo comunitário, permitindo-se a participação de qualquer projeto que se 

auto intitulasse desenvolvedor do turismo local. Assim são beneficiadas diversas instituições 

que não se consolidam como desenvolvedoras de turismo comunitário após o fim do apoio 

governamental. Destaca-se, ainda, a grande incidência de Organizações Não-Governamentais 

frente aos projetos. A intermediação das ONGs resulta em um menor grau de envolvimento 

popular (Brandão, 1981) e no desenvolvimento do turismo comunitário segundo uma 

perspectiva exógena, em contraponto ao protagonismo das populações locais5.  

Assim, concordamos com o terceiro estilo de participação segundo Brandão (op. cit), 

que ocorre quando há um maior grau de envolvimento popular, onde os projetos são pensados, 

elaborados, intermediados, executados e gerenciados pelas entidades populares sem a 

intermediação do Estado ou de ONGs. É uma batalha a ser conquistada diante da conjuntura 

histórica e política da nossa sociedade, marcada pela exploração e desigualdades sociais 

Necessita-se, assim, de aumento da representatividade das próprias comunidades na 

gestão do turismo comunitário, visando a instituição de um caráter endógeno à atividade. O 

aumento da representatividade, e consequente fortalecimento do eixo turístico contra 

hegemônico, pode ser desenvolvido a partir da atuação de processos associativos (como redes 

de turismo comunitário). Os processos associativos possibilitam uma proposta de integração 

local, regional ou nacional de projetos turísticos de pequena escala. Deste modo, possibilita-se 

o intercâmbio de experiências e a articulação para o fortalecimento das comunidades na 

construção de uma atividade turística contra hegemônica, além do aumento da visibilidade 

                                                           
4 Destaca-se o Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), o Programa Nacional de Municipalização do Turismo 

(PNMT) e o Programa de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Turismo (PRODETUR).  
5 O Programa do Ministério do Turismo voltado ao fomento do Turismo de Base Comunitária foi analisado no 

trabalho de Brandão (2014).  
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destes projetos e uma inserção mais competitiva nos mercados turísticos (dominados 

atualmente pela oferta do turismo convencional).  

Diante de tais concepções, expostas nos dois capítulos da dissertação, ilustrou-se a 

importância do protagonismo comunitário nas decisões sobre o desenvolvimento da atividade 

turística, bem como nos demais projetos a serem instalados nos territórios tradicionais. Destaca-

se, ainda, a necessidade da efetiva participação da comunidade no controle e no uso dos recursos 

naturais do território, dada a importância destes para a reprodução física e cultural de tais povos. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos visitantes da IV Festa do Mangue 

 
Percepções dos visitantes sobre a IV Festa do Mangue da Comunidade do Cumbe/CE 

 

Olá! Desenvolverei um trabalho que vai falar sobre as contribuições do turismo comunitário 

para a defesa de territórios tradicionais, então se puder responder a algumas perguntas sobre o 

que você vivenciou na Festa do Mangue da Comunidade do Cumbe, serei muito grata!    

 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas por e-mail 

(lanyaragao5@gmail.com). 

 

 

1. Você já conhecia o Cumbe? 

 

2. O que você sabia sobre a comunidade antes de visitá-la pela primeira vez? 

 

3. Quais os motivos que o/a levou a participar da Festa do Mangue? 

 

4. Você participou de alguma atividade no manguezal? 

 

5. Descreva um pouco sua experiência no manguezal, destacando sua percepção sobre a 

importância de tal ambiente para a comunidade. 

 

6. Você participou de alguma atividade nas dunas? 

 

7. Descreva um pouco sua experiência nas dunas, destacando sua percepção sobre a 

importância de tal ambiente para a comunidade. 

 

8. Algum outro lugar visitado chamou sua atenção? Por que? 

 

9. Você teve dificuldade em acessar algum lugar no Cumbe? Como essa dificuldade foi 

contornada? 

 

mailto:lanyaragao5@gmail.com
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10. Você participou de alguma roda de conversa com a comunidade? O que foi discutido? 

 

11. Você já conhecia o conflito territorial decorrente na comunidade? 

 

12. Como a festa contribuiu para sua percepção sobre o conflito? (Caso não tenha 

conhecimento acerca do conflito, passe para a próxima questão). 

 

13. Como você descreveria a sua relação com a comunidade? 

 

14. Descreva brevemente suas contribuições para a comunidade durante sua vivência. 

 

15. Me fala um pouco sobre você. (Você estuda? Trabalha? Qual a sua área de atuação? 

Participa de algum movimento social?) 

 

16. Qual sua faixa etária? 


