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RESUMO 

 

Na perspectiva humana, o desenvolvimento leva em consideração a rede de pertencimento na 

qual o indivíduo encontra-se inserido. Essa rede é formada por diferentes instrumentos ou 

objetos, que dependem uns dos outros para alcançar sua própria razão de ser e deve estar 

unida às melhorias sociais e às liberdades de que desfruta a totalidade da sociedade, 

refletindo-se na qualidade de vida dos indivíduos e no seu bem-estar. Este estudo busca por 

novos paradigmas centrados na concepção de desenvolvimento local que complementa a 

noção do eu coletivo. Para tanto, alimenta-se da realidade local, da participação, cooperação 

dos sujeitos, instituições públicas e privadas, da efetivação de políticas públicas, além dos 

fatores econômicos e ambientais. No Turismo Comunitário, o processo de desenvolvimento 

das comunidades trabalha de forma cooperada e compartilhada para tal. O Diagnóstico 

Rápido Participativo permite apontar as potencialidades e vulnerabilidades apresentadas pelas 

comunidades que realizam atividades de turismo de base comunitária. O presente trabalho tem 

como cerne, dessa forma, a análise do turismo comunitário praticado na Rede Tucum com o 

uso do DRP. Apesar dos conflitos e das dificuldades encontradas na comunidade, turistas e 

pesquisadores são atraídos à Prainha do Canto Verde e Batoque pela história de luta e 

resistência à especulação imobiliária que vem ocorrendo há mais de trinta anos no lugar. Este 

trabalho, portanto, defende a importância da solidariedade e da economia solidária no turismo 

e não busca contrapor às práticas que já existem, mas se preocupa em revelar suas limitações 

e mostrar que existem alternativas. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Diagnóstico Rápido Participativo. Eu Coletivo. Economia 

Solidária. Turismo de Base Comunitária. Prainha do Canto Verde. Batoque. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Development in the human perspective takes into account the network of belonging in which 

the individual is inserted, formed by different instruments or objects, that depend on each 

other to reach their own reason for being. It should be embedded in the social improvements 

and freedoms enjoyed by society as a whole, reflecting the quality of life of individuals and 

their well-being. This study searches for new paradigms centered on the concept of local 

development that complements the notion of the collective self. In order to do so, it feeds on 

local reality, participation, cooperation of the subjects, public and private institutions, the 

implementation of public policies, as well as economic and environmental factors. In 

Community Tourism, the community development process works in a cooperative and shared 

manner. The Rapid Participatory Diagnosis allows to point out the potentialities and 

vulnerabilities presented by communities that carry out community-based tourism activities. 

The present work has as center the analysis of the community tourism practiced in the Tucum 

Network with the use of DRP. Despite the conflicts and difficulties encountered in the 

community, tourists and researchers are attracted to Prainha do Canto Verde and Batoque for 

the history of struggle and resistance to real estate speculation that has been taking place for 

more than thirty years. This work therefore defends the importance of solidarity and solidarity 

economy in tourism and does not seek to counteract existing practices, but is concerned with 

revealing its limitations and showing that there are alternatives. 

 

Keywords: Development. Participatory Rapid Diagnosis. Eu Collective. Solidarity Economy. 

Community Based Tourism. Prainha do Canto Verde. Batoque. 
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1 CARRETILHAS, MOLINETES E VARAS: A PESCA COMO CAMINHO PARA O 

TURISMO COMUNITÁRIO 

Na contemporaneidade, observa-se que o turismo massificado vem sendo 

valorizado e desenvolvido em países do norte e do sul com o objetivo de gerar superávit na 

balança comercial. Essa situação é justificada por uma premissa baseada na geração de 

emprego e renda para a população local, além de ser norteada pela busca do aumento 

constante nos diversos fluxos, sobretudo, de turistas para esses destinos.  

Nesse contexto, vale inferir que é raro encontrar iniciativas públicas ou privadas 

que visem, prioritariamente, minimizar problemas socioeconômicos, entre eles, o desemprego 

e o subemprego, a informalização do trabalho, a inserção da população local nos postos de 

trabalho, seu empoderamento e a geração de renda, na perspectiva de induzir o 

desenvolvimento local. Tudo isso vem, ao longo dos anos, se mostrando incipiente e pouco 

eficaz, no que diz respeito ao alcance dos objetivos traçados como justificativa para as 

inversões públicas no setor do turismo.  

Entretanto, as experiências as quais tornam a população local gestora dos meios 

de produção, comercialização e afins, a tornam, principalmente, protagonista de suas 

histórias, sujeitos ativos das mudanças desejadas. Iniciativas como as da Rede de Turismo 

Comunitário, Rede a Bodega, o movimento caiçara, entre outros, tem demonstrado força, 

articulação e coragem para mudar o que está posto, como desigualdade, especulação de terras, 

exclusão social etc, e, assim, ganhando fôlego quando desenvolvidas em consonância com os 

princípios da Economia Solidária, a saber: autogestão, cooperação na realização das 

atividades, solidariedade, equilíbrio financeiro e ambiental, comércio justo entre produtores e 

compradores.  

Neste sentido, na interface do turismo com o movimento da economia solidária, 

há uma preocupação com as realidades vivenciadas pelas comunidades que compõem a Rede 

Cearense de Turismo Comunitário - Rede Tucum -, pois, em seus territórios, elas 

desenvolvem a atividade turística em consonância com as atividades tradicionais, como: 

pesca, agricultura familiar, artesanato e a criação de animais de pequeno porte. Portanto, em 

face da produção, do escoamento e de outros meios de subsistência que inspiraram a 

investigação, como mecanismo técnico científico, cabe identificar e analisar as dificuldades e 

vulnerabilidades bem como as soluções exitosas construídas cotidianamente.  
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Diante do exposto, pode-se observar que o diagnóstico participativo constitui uma 

estratégia essencial para que comunidades da Rede Tucum, envolvida com a atividade 

turística, possam compreender as relações sociais, econômicas e institucionais que 

determinam os limites da construção do desenvolvimento local. Esse diagnóstico é 

compreendido como um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem às comunidades 

fazerem seu próprio diagnóstico e iniciarem a autogestão do seu planejamento e 

desenvolvimento (Verdejo, 2006). 

A necessidade de compreensão e valorização da justiça social não pode estar 

distante das vidas que as pessoas podem, de fato, viver. Assim sendo, é de fundamental 

importância que as experiências, os modos de vida bem como as realizações humanas, não 

sejam substituídos por informações sobre instituições que as representam, tampouco pelas 

regras sobre as quais operam. As realizações, de fato, vão além do esquema organizacional e 

incluem as vidas que as pessoas conseguem ou não viver (Sen, 2011).  

A liberdade de escolha entre os diferentes tipos de vidas pode contribuir, 

significativamente, para nosso bem-estar, além de ser importante para a vida dos sujeitos. 

Pois, quando a liberdade não existe, o ser humano passa da condição de sujeito para sujeitado 

às imposições, tanto dos agentes externos, como capital financeiro divisão do trabalho, 

organizações sociais e ou políticas; quanto de agentes internos que tentam impor suas 

perspectivas e modo de ver a vida (Sen, 2011).  

Desse modo, é justo que uma comunidade, mesmo que pensando no bem coletivo, 

imponha seu modo de ver à realidade social na qual está inserida? Sen (2011) argumenta que 

não importa quão corretas as organizações estabelecidas possam ser se um peixe grande ainda 

puder devorar um pequeno. 

Então isso é, necessariamente, uma evidente violação da justiça humana no 

pensamento indiano, que divide a justiça entre as escolas de Niti e Nyaya. A primeira 

compreende justiça por meio da visão contratualista, que enfatiza a necessidade de haver 

instituições responsáveis pela justiça. Já a percepção de Nyaya aproxima-se da visão 

smithiana de inclusão ― que considera importante avaliar as realizações que advêm dessas 

decisões. Ou seja, o que realmente acontece com as pessoas não pode deixar de ser uma 

preocupação central de uma teoria da justiça (Sen, 2009). 

Analisando o argumento proferido por Sen (2000), em seu texto sobre a Ideia de 

Justiça, observa-se que as tentativas dos pescadores da Prainha do Canto Verde de criarem sua 

reserva extrativista marinha e, posteriormente, reivindicarem a inclusão das terras 

continentais, tinham como objetivo a proteção das espécies marinhas - em especial a lagosta, 
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que se encontrava em processo de extinção, em decorrência da pesca predatória com uso de 

cilindros de ar.  

Além das questões ambientais, outro ponto relevante, nesse contexto foi, e 

continua sendo, a luta pela posse da terra para usufruto dos nativos e seus descendentes. Essa 

luta tem sido marcada por acirradas discussões, conflitos internos e externos e processos 

judiciais, e até mesmo por luta armada, desencadeada por volta dos anos de 1970, quando um 

jornal que circulava na sede do município, Beberibe, divulgou que as terras da Prainha tinham 

sido vendidas para um grupo imobiliário. 

Qual seria a questão central dessa discussão envolvendo os moradores de Canto 

Verde? O problema é que já existia uma colônia de pescadores, com várias famílias, que 

tiravam seu sustento do mar e viviam há décadas nesse local, uma região de grande valor 

imobiliário e alto valor comercial. O fato é que o grupo imobiliário em questão usou da 

grilagem de terras e da falsificação de documentos para, ilegalmente, tomar posse de terras 

devolutas ou de terceiros em Canto Verde. A decisão judicial, que cedeu a posse de terras ao 

grupo ―Z‖, foi publicada em jornal de circulação da época, chegando ao conhecimento da 

população, que deu início à luta pela terra, num conflito que teve tanto caráter judicial, quanto 

armado (Souza, 2015). Naquelas circunstâncias, a colônia de pescadores contou com o apoio 

da Arquidiocese do Ceará e de toda a população de Canto Verde. 

Esse cenário de lutas começa a ser desvendado por meio da criação da Reserva 

Extrativista, no ano de 2009, que incluía a Prainha do Canto Verde, no município de 

Beberibe, e Batoque, outra reserva extrativista no município de Aquiraz. Estas reservas 

contam, atualmente, com o apoio do Instituto Chico Mendes para a gestão das terras, que hoje 

não pertence mais ao povo, e sim, ao governo federal, tendo em vista a criação da RESEX 

(Reserva Extrativista). Porém, seu uso é permitido pelo governo federal. 

A reserva foi criada objetivando a proteção das terras contra o poder hegemônico 

e contra a posse e uso por pessoas externas ao lugar. Neste sentido, foi criada a RESEX 

(Reserva Extrativista), sob coordenação do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade 

(ICMBIO) - objetivando a fiscalização e regulamentação ambiental -, que passou a proibir, 

tanto os nativos, quanto pessoas externas à comunidade, de construir, reformar e/ou ampliar 

suas casas, fato que gerou conflitos internos, já que parte da população pretendia vender suas 

terras. Assim, anteriormente, a luta era de toda a comunidade contra uma entidade externa; 

agora, o conflito é entre os habitantes locais, agravado pelo apoio de um grande grupo 

empresarial para uma parte deles. 
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Essa divergência interna tem gerado conflitos entre os moradores e o capital 

imobiliário, provocando o enfraquecimento da comunidade enquanto grupo. Face ao exposto, 

questiona-se: até que ponto a criação da reserva extrativista se consolidou como mecanismo 

capaz de garantir legalmente as liberdades e garantias básicas dessa população? (Refiro-me, 

por exemplo, ao direito de optarem culturalmente pelos seus modos de vida (uma vez que a 

crescente atividade turística proporciona trocas de experiências entre nativos e visitantes), 

afetando seus estados de espírito quanto à autossatisfação) e, em última análise, ao direito à 

cidadania, ao direito de ir e vir, ao trabalho, ao lazer, etc. 

Então, torna-se desafiador analisar esse contexto de relações complexas, tendo em 

vista que, antes da criação da RESEX, a população de Canto Verde não possuía nem a terra, 

nem o direito a ela. Assim como a população também enfrentava o poder do capital 

imobiliário, por meio do loteamento da Prainha e venda para casas de veraneio ou construções 

hoteleiras.  

Na atualidade, os problemas são outros. Os moradores têm direito à terra, mas não 

as podem usar em sua plenitude, pois são impedidos legalmente, dada a normativa da 

RESEX. Então, questiona-se: como chegar a um consenso diante de uma sociedade marcada 

por um jogo de relações desiguais e injustas? Se, por um lado, foi justa e necessária a criação 

da RESEX, por outro lado, com sua formalização, o uso é garantido para os que nela vivem e 

para seus descendentes? Nesse caso, onde e como essa população se insere?  

Segundo Sen (2011), podemos fazer o correto e, mesmo assim, não alcançar êxito, 

ou seja, o propósito inicial. Dificilmente seria apropriado concentrar-se, apenas, no que, de 

fato, acontece, ignorando completamente os processos, os esforços e as condutas. Observa-se, 

pois que o marco temporal desse cenário é a luta tanto pela posse de terra, quanto pela 

preservação das espécies marinhas da qual esse povo tira seu sustento. Embora a 

complexidade da vida envolva as esferas da vida prática, intelectual, cultural, além da 

autorrealização, como indivíduos no microcosmo de uma comunidade tradicional, inserida no 

macrocosmo de uma sociedade ocidental moderna, desenvolvem a escala humana numa 

perspectiva do ―eu coletivo‖? 

Diante das considerações acima, a questão que norteou o presente trabalho é a 

seguinte: em que medida a economia solidária, associada ao turismo comunitário, pode 

contribuir para o desenvolvimento das comunidades de Canto Verde e Batoque na perspectiva 

do ―eu coletivo‖? 

Para a obtenção dos resultados, se fez necessário traçar objetivos mais específicos, 

para contribuir com o direcionamento das ações que levaram ao desenvolvimento da tese. Os 
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objetivos foram: apontar as características do turismo de base comunitária e seu diferencial 

em relação aos demais segmentos de turismo do território turístico do Ceará; identificar em 

que medida o turismo de base comunitária se conecta com o turismo de forma geral no Estado 

do Ceará; avaliar em que medida a economia solidária contribui para o processo de 

desenvolvimento do turismo de base comunitária na Rede Tucum (Rede de Turismo 

Comunitário Cearense); e identificar e explicar as potencialidades e vulnerabilidades 

apresentadas pelas comunidades que realizam atividades de turismo de base comunitária na 

Rede Tucum. 

As coleta de dados ocorreram de três maneiras distintas, a saber: execução de 

oficinas que objetivaram a realização do diagnóstico participativo, respondendo, dessa 

maneira, aos objetivos um e quatro; entrevistas semiestruturadas, embasadas na perspectiva da 

Análise do Discurso do Sujeito Coletivo que caracterizaram uma análise social das falas com 

o objetivo de responder aos objetivos dois e três; e, por fim, a aplicação de questionário nas 

comunidades de Batoque e Canto Verde e, também, com os turistas que já haviam estado 

nessas comunidades. 

A presente pesquisa foi realizada em períodos distintos durante os quatro anos de 

doutorado, o que corresponde ao seguinte tempo cronológico: de 15 a 17 de junho de 2015, 

visita de observação e articulação para a realização das oficinas diagnósticas; nos dias 12, 13 

e 14 de junho de 2017, aplicações de questionários na comunidade de Canto Verde, além da 

realização da primeira etapa da oficina diagnóstica; de 16 a 19 de novembro de 2017, foram 

realizadas as demais etapas do diagnóstico participativo na comunidade de Canto Verde; no 

período de 23 a 27 de novembro de 2017, foram realizadas as quatro etapas do Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP) da comunidade de Batoque, assim como também a aplicação dos 

questionários com os membros da comunidade que não estavam presentes nas oficinas.  

No que se refere à realização das entrevistas com os secretários de turismo de 

Aquiraz, Beberibe, a gestora da Rede Tucum e os coordenadores do grupo de turismo da 

prainha do Canto Verde, foram realizadas nos dias 15, 17 e 22 de novembro de 2017.  

Os questionários aplicados aos turistas ficaram disponíveis na internet no período 

de 24 de março a 02 de setembro de 2018 com o seguinte título ―Pesquisa com turistas da 

Rede Tucum / Batoque e Canto Verde‖. 

A divisão da tese foi feita da seguinte maneira: na primeira parte, foram 

organizados os pré textuais, seguidos da caracterização socioeconômica dos municípios de 

Aquiraz e Beribere; no segundo momento, foram abordadas as questões inerentes à pobreza, 

vulnerabilidade social e as contribuições das políticas públicas para o desenvolvimento dos 
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sujeitos; adiante, na terceira parte, ocorreu o aprofundamento das discussões acerca do 

desenvolvimento da escala humana; na quarta parte, as questões norteadoras da economia 

solidária e suas contribuições para o desenvolvimento do turismo comunitário nas 

comunidades estudadas foram contempladas; os últimos capítulos apresentaram os resultados 

da pesquisa, as considerações finais acerca das discussões e contribuições da coletividade para 

o desenvolvimento coletivo, assim como também foram abordadas as lacunas do trabalho e 

indicações para pesquisas futuras. 

Tabela 1 - Quadro metodológico 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

1.1 OS CAMINHOS QUE ME CONDUZIRAM À TESE 

A fim de caracterizar os municípios onde estão inseridas as comunidades de Canto 

Verde e Batoque, foram selecionadas diversas informações referentes aos aspectos sociais e 

econômicos disponibilizadas em fontes secundárias, que, além disso, associavam esses 

indicadores a uma discussão sobre as formas de ocupação territorial, seja na sua dimensão 

econômica ou cultural. 

Problema/ 

Questão 

Objetivo  

Geral 
Objetivos específicos Técnica de coleta 

Técnica de 

análise 

A questão que 

norteará o 

desenvolvimento 

do presente 

trabalho é: a 

economia 

solidária, em 

consonância 

com o turismo 

comunitário, 

contribui para o 

desenvolvimento 

de Canto Verde 

e Batoque na 

perspectiva do 

eu coletivo? 

Como a 

economia 

solidária em 

consonância 

com o turismo 

comunitário, 

contribui para o 

desenvolvimento 

de Canto Verde 

e Batoque na 

perspectiva do 

eu coletivo? 

Apontar as características do 

turismo de base comunitária 

desenvolvido nas praias de 

Batoque e Cabo Verde e seu 

diferencial em relação aos 

demais segmentos do 

turismo praticado no Ceará 

Entrevistas 

semiestruturadas e 

oficinas 

Análise 

do discurso 

Identificar em que medida o 

turismo de base comunitária 

se conecta com o turismo de 

forma geral no Estado do 

Ceará; 

DRP 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Aplicação de 

questionários 

Análise 

do discurso 

 

Análise de 

conteúdo 

Tabulação 

de dados 

Avaliar em que medida a 

economia solidária contribui 

no processo de 

desenvolvimento do turismo 

de base comunitária na Rede 

Tucum (Rede de Turismo 

comunitário cearense); 

Entrevistas 

semiestruturadas 

com 

representantes da 

Rede Tucum. 

Análise 

do discurso 

Identificar e explicar as 

potencialidades e 

vulnerabilidades 

apresentadas pelas 

comunidades que realizam 

atividades de turismo de 

base comunitária na Rede 

Tucum. 

Realização das 

oficinas com a 

comunidade 

 

DRP 

Análise 

do discurso 
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No que diz respeito à ocupação laboral da população alvo desta pesquisa, foram 

reunidas estatísticas sobre setores da economia e mercado de trabalho, sua distribuição 

geográfica, participação etária, População Economicamente Ativa (PEA) e sua inserção 

formal e informal no mercado. Assim como sobre o desempenho de cada um desses 

municípios no espaço de tempo entre os dois últimos censos demográficos (2000/2010). 

Quanto à caracterização geográfica desses municípios, foram obtidos acesso a três 

séries históricas relativas à última década do século XX, a partir do Censo de 1991, e a 

primeira década do século XXI. 

Além da coleta dos indicadores citados, a metodologia utilizada neste estudo 

contou, ainda, com a aplicação de questionários junto aos moradores das comunidades que 

são objeto da pesquisa; e realização de entrevistas com gestores municipais de turismo dos 

municípios de Beberibe e Aquiraz, e da Rede Tucum, além dos próprios turistas. 

Para proceder ao levantamento e à análise dos dados empíricos desta pesquisa, 

buscou-se os conceito de metodologia participativa, de Max-Neef (1993), autor que explica a 

práxis das comunidades em busca do desenvolvimento e do bem coletivo por meio do 

sentimento de confiança, cooperação, reciprocidade, pertencimento, partilha e valores 

culturais e econômicos, além da rede de conexões internas (na própria comunidade) e externas 

(com o poder público, as empresas e o capital financeiro imobiliário). 

A primeira etapa do trabalho empírico foi constituída por visitas de campo e 

aplicação de questionário com os moradores das comunidades caiçaras. A partir desses 

métodos, foi possível identificar os perfis socioeconômicos de cada núcleo familiar, sendo o 

interlocutor da unidade amostral o ente de maior idade. Essa etapa serviu, também, de suporte 

quantitativo para nortear as discussões sobre Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) de cada 

município e suas respectivas comunidades, permitindo conhecer mais detalhadamente o modo 

de vida das partes e suas relações com o modo da vida da coletividade. 

A técnica de aplicação dos questionários foi efetiva para a observação de diversos 

aspectos de infraestrutura das moradias e suas correlações com os aspectos ambientais, e de 

vertentes, como água, esgotamento sanitário e lixo. Para proceder à caracterização das 

comunidades, foram levantadas as seguintes informações: identificação, composição e perfil 

familiar; aspectos da qualidade de vida, como habitação, saneamento básico e saúde; renda 

proveniente do trabalho formal, informal e familiar, e formas de uso da terra nuclear e 

comunitária; informações sobre a integração social, cultural e o exercício da cidadania; e, por 

fim, aspectos de determinados serviços, entre eles: equipamentos e segurança da vida 

comunitária. 



 

19 

Na sequência, o questionário levantou dados sobre aspectos relacionados à 

atividade turística e seu desenvolvimento pelas comunidades em questão. Não menos 

importante, os respondentes foram interpelados sobre aspectos culturais e ambientais bem 

como sobre a existência de políticas públicas voltadas às comunidades de Canto Verde e 

Batoque. As respostas a essas questões serviram de base para as entrevistas realizadas com os 

secretários de turismo dos municípios de Aquiraz e Beberibe, objetivando analisar a coerência 

entre o dito e o concretizado em suas administrações. 

Entretanto, apenas essa forma de investigação não seria suficiente para 

compreender o cotidiano destes lugares, seu modo de ser e de viver. Desta maneira, utilizou-

se da metodologia participativa como instrumento de investigação, pois parte do princípio de 

que o cidadão é quem melhor pode falar sobre a realidade vivida por eles.  

Sendo assim, as metodologias participativas ―estão situadas na encruzilhada que 

resulta das demandas e necessidades da população em relação à vida cotidiana, incluindo 

lugares e territórios com suas correspondentes relações com a natureza e o meio ambiente‖ 

(Alió, 2013, p. 1). 

As metodologias citadas estão divididas em duas formas de participação, quais 

sejam: uma onde a população objetiva participar dos processos de tomada de decisão acerca 

de seus problemas, assim como a construção de possíveis soluções, como, por exemplo, no 

orçamento participativo municipal que parte da apresentação de argumentos para os gastos 

públicos priorizando suas necessidades por parte da população. A segunda forma está 

relacionada com as demandas do sistema político-administrativo que estabelece o caminho 

para a participação da cidadania também conhecida como governança (Alió, 2013). 

Nesse sentido, utilizou-se como estratégia de investigação e proposição as 

necessidades vivenciadas pelas populações de Canto Verde e Batoque e o diagnostico 

participativo, pois, compreende-se que este instrumento possibilita não apenas o retrato da 

população investigada, mas o que está para além dos olhos por meio dos olhares atentos dessa 

população. 

Porém, se faz necessário compreender melhor as metodologias participativas, 

neste sentido recorre-se a Alió (2013, p. 2), que argumenta: 

[...] que as metodologias participativas vêm de diferentes frentes e circunstâncias. 

Alguns vêm do campo das políticas públicas, mas também existem aqueles que têm 

sua origem nas mobilizações e nas necessidades dos cidadãos. E há também aqueles 

que são gerados em um contexto decididamente acadêmico. Um bom número de 

cientistas, e não apenas das ciências sociais, dedicou atenção considerável a 

metodologias participativas. O que por sua vez também gerou entusiasmo entre os 

segmentos da sociedade que querem se envolver no debate e nas propostas sobre 
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questões que lhes dizem respeito mais ou menos diretamente. Como é o caso das 

alterações climáticas, espaços verdes e equipamentos em bairros ou cidades, entre 

outros. O que não significa que não devamos reconhecer que a participação cidadã 

também tem sido objeto de grandes decepções e desapontamentos. 

A metodologia participativa utilizada nesta tese esteve ancorada na experiência 

cognitiva dos participantes. A partir do DRP (Diagnóstico Rápido Participativo), algumas 

ações foram deliberadas em conjunto com as comunidades, visando à elaboração de um plano 

estratégico de ações. Antes da criação deste plano, foram eleitas metas prioritárias, elencando-

se, juntamente com seus membros das comunidades, uma matriz de prioridades, contendo os 

principais problemas (os mais emergentes) detectados por eles.  

Após a criação desta matriz de prioridades, foi criada outra contendo as seguintes 

questões: o que buscamos? Onde buscar? O que fazer? Quais os responsáveis (nas 

comunidades e parceiros externos) pela execução e monitoramento? Esta matriz serviu para 

nortear a busca de soluções para os problemas apontados pelos comunitários.  

Segue, a seguir, uma descrição das etapas do desenvolvimento das oficinas com a 

comunidade que foram realizadas em cinco momentos distintos, após uma primeira dinâmica 

de apresentação. Para isso, foi utilizada a técnica do novelo de lã, com o objetivo de formar 

uma teia e demonstrar que fazemos parte da rede da vida e que nossas ações (ou omissões) 

afetam as vidas dos que estão ao nosso redor. 

 Elaboração da matriz geral – formaram-se três grupos homogêneos - um com 

as mulheres, outro com os homens e outro com os jovens, com o objetivo de se 

conhecer a visão de cada um desses segmentos sobre os problemas, as realidades, as 

vontades e as perspectivas de transformação de suas realidades concretas. A discussão 

foi norteada por quatro perguntas básicas: a) O que somos? b) O que temos? c) O que 

queremos? d) Como alcançar o objetivo (processo de mobilização, demandas e 

possibilidades de efetivação destas à luz da percepção dos envolvidos)? Em seguida, 

cada grupo registrou, nas tabelas, o que foi discutido por meio da atribuição de notas 

aos problemas. Ao final, cada grupo apresentou, aos demais participantes, o resultado 

dessa discussão, atribuindo uma nota para cada problema relatado e argumentos que 

indicassem o grau de prioridade da demanda. 

 Definição da matriz de prioridades – Na sequência, outros grupos, agora 

heterogêneos, confeccionaram a matriz de prioridades da comunidade, atribuindo 

categorias (forte, fraco e moderado) aos problemas da matriz geral. De posse dessa 

matriz elaborada pelos participantes, foi calculada a média aritmética, por meio do 

gráfico de Pareto, com a finalidade de estabelecer as prioridades entre os problemas de 
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maior expressividade elencados pelos diversos grupos. Porém, antes da definição das 

ações a serem priorizadas, houve nova discussão com o grupo para que se chegasse a 

um denominador comum. 

 Formação do comitê mobilizador – Esse foi outro passo fundamental para o 

desenvolvimento das ações nas comunidades. Para isso, foram esclarecidos os seguintes 

temas: o que é uma mobilização; o que é o papel do mobilizador (composto de 5 ou 6 

pessoas, sendo apenas 1 representante da associação); o que é o comitê mobilizador; e 

quais são as suas principais funções.  

 Construção do plano de ação - Fase de preparação para construção do plano 

de ação: dependeu do exercício de identificação das ações subsequentes, na investigação 

de campo, e da resolução dos problemas elencados. A partir do aprofundamento dos 

problemas, essa sistematização permitiu promover o empoderamento da organização 

social (associações de moradores) e a busca de soluções, em parceria com a associação 

de pescadores local. 

 

A etapa final foi constituída de uma Oficina de Monitoramento, a fim de avaliar e 

monitorar o andamento do Plano de Ação. O objetivo era estabelecer uma matriz de 

planejamento dos processos de monitoramento e avaliação participativa, que envolvesse 

responsabilidades e cronograma. Esse processo necessitava ser interativo, pois implicava na 

sua repetição, em intervalos determinados, e em diferentes etapas do plano de ação, por meio 

da observação dos indicadores, reflexão e análise dos resultados, reajustando-o, quando 

necessário. 

A realização das oficinas favoreceu a construção de um diagnóstico das 

comunidades investigadas, ainda que com resultados limitados, razão pela qual se optou pela 

estratégia da aplicação dos questionários. No total, foram aplicados 15 questionários com a 

comunidade de Canto Verde, 10 com moradores de Batoque e 21 questionários on line com 

pessoas que visitaram as duas comunidades. Por meio deste instrumento de pesquisa, foi 

possível obter uma visão mais ampla sobre a percepção dos sujeitos ligados direta e 

indiretamente à gestão, à organização e ao desenvolvimento desses lugares, de suas práticas 

sociais e econômicas.  

Além das técnicas supracitadas também foi utilizado como instrumento de análise 

o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefèvre e Lefèvre (2003), que diz o seguinte: 

A técnica do Discurso do Sujeito Coletivo busca justamente dar conta da 

discursividade, característica própria e indissociável do pensamento coletivo, 
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buscando preservá-la em todos os momentos da pesquisa, desde a elaboração das 

perguntas, passando pela coleta e pelo processamento dos dados até culminar com a 

apresentação dos resultados. 

Esse instrumento de análise foi utilizado nas entrevistas com os secretários de 

turismo do município de Aquiraz e Beberibe, sedes das comunidades de Batoque e Canto 

Verde, respectivamente, assim como as realizadas com a gestora da Rede Cearense de 

Turismo Comunitário – Rede Tucum e com os representantes do Grupo de Trabalho do 

Turismo de Canto Verde, a fim de dar sustentação teórica e referencial para a interpretação do 

material colhido em campo. A elaboração das entrevistas teve como base a obra de Lefèvre e 

Lefèvre (2003) que diz: 

Antes de mais nada, [...] é preciso fazer perguntas abertas para um conjunto de 

indivíduos de alguma forma representativos dessa coletividade e deixar que esses 

indivíduos se expressem mais ou menos livremente, ou seja, que produzam 

discursos. Ou seja, para se saber o que uma pessoa ou um conjunto de pessoas 

pensa, é preciso perguntar de modo a ensejar que as pessoas expressem um 

pensamento, ou seja, um discurso, que só pode ser feito através de questões abertas. 

Para esses sujeitos, foram criados o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) que é 

uma ―proposta de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos 

de depoimentos entre outras maneiras de coleta de dados‖ (Lefèvre & Lefèvre, 2003, p. 15). 

Para a concretização deste instrumento, foi necessário adotar alguns critérios pré-

estabelecidos: 

A proposta consiste, basicamente, em analisar o material verbal coletado extraindo-

se de cada um dos depoimentos as idéias centrais e/ou ancoragens e as suas 

correspondentes expressões-chave. Com as expressões-chave das idéias centrais ou 

ancoragens semelhantes compõe-se um ou vários discursos-síntese na primeira 

pessoa do singular. (Lefèvre & Lefèvre, 2003, p. 16). 

O Discurso do Sujeito Coletivo se distingue por gerar discursos individuais em 

uma representação social significativa tanto para os sujeitos depoentes, quanto para os 

leitores. Como compreendido por Lefèvre e Lefèvre (2003, p. 19): 

Com o DSC, os discursos dos depoimentos não se anulam ou se reduzem a uma 

categoria comum unificadora já que o que se busca é fazer é reconstruir, com 

pedaços de discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos discursos-

síntese quantos de julgue necessários para expressar uma dada ―figura‖, ou seja, um 

dado pensar ou representação social sobre um fenômeno. 

Para a confecção do Discurso do Sujeito Coletivo foi necessário um trabalho 

analítico de decomposição das ideias centrais presentes em cada um dos discursos individuais, 

para, assim, poder reunir e construir a representação social que as falas proferidas evidenciam. 

A respeito dos resultados, o Discurso do Sujeito Coletivo de acordo com Lefèvre e Lefèvre 
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(2003, p. 32): ―dá como resultado um painel de discursos de sujeitos coletivos, enunciados na 

primeira pessoa do singular, justamente para sugerir uma pessoa coletiva falando como se 

fosse um sujeito individual de discurso.‖.  

Face ao exposto, a pesquisa em discussão adaptou-se ao cerne do DSC criado por 

Lefreve e Lefreve. Sendo assim as entrevistas foram divididas em 3 momentos de acordo com 

três objetivos específicos, então em vez de um discurso para cada pergunta foi elaborado um 

discurso para cada objetivo específico da pesquisa. Portanto, após essas explicações, tem-se 

uma base fundamentada para compreender os resultados encontrados.  
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2 CAIÇARAS E JANGADEIROS: DESVENDANDO AQUIRAZ E BEBERIBE 

(CEARÁ – BRASIL) 

Tempos e espaços  

Os tempos se encontram, 

 desencontram e se abraçam, 

 se arranham, se enlaçam abrigando 

 a torrente do heterogêneo existir. 

  

 É, o existir, pluralidade dos tempos 

 conviventes no regaço 

 das correntes performáticas, 

 animadas e enfáticas 

dos inúmeros espaços.  

  

O espaço é testemunha 

 dos tempos complexos e banais 

 que se aproximam, se definem, se afetam,  

 se alinham nas fronteiras relacionais. 

  

 Os tempos se animam, 

 ou afastam seus frontais, 

 se encaixam, desencaixam, 

 se alastram pelo mundo 

 transpassando todos portais. 

  

São, os espaços, descontínuos, 

seus regaços, nada formais, 

em figuras que se alargam 

se esfregam, se embargam 

sob formas desiguais 

 

(Flávio, 2019)  

 

No presente capítulo, apresento uma série de indicadores socioeconômicos sobre 

os municípios cearenses de Aquiraz e Beberibe, os quais mantêm jurisdição sob as reservas 

extrativistas de Canto Verde e Batoque, a fim de identificar as potencialidades e as 

vulnerabilidades apresentadas pelas comunidades que realizam atividades de turismo de base 

comunitária na região. 

Esses indicadores também irão subsidiar a análise da relação entre economia 

solidária e turismo comunitário praticados, nessas reservas, além de complementar o 

diagnóstico participativo realizado por meio das oficinas, entrevistas e aplicação dos 

questionários. 
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O levantamento desses dados é de fundamental importância, tendo em vista que a 

implementação de qualquer projeto que venha a promover alguma alteração ambiental ou 

cultural numa dada comunidade somente poderá se dar se tivermos conhecimento das 

situações concretas e da realidade vivida pelos seus habitantes. 

A discussão está embasada na ideia do geógrafo Milton Santos, segundo a qual o 

mundo é uma latência, um conjunto de essências, um universo de meios ainda não realizados, 

o que cria diversas possibilidades. São essas possibilidades que abrem as portas para as 

realidades locais, como as vividas pelos grupos que formam a Rede Tucum, e que veem no 

turismo comunitário a chance de agregar valor econômico às suas atividades tradicionais, tais 

como a pesca e a agricultura, por meio do apoio de organizações como o Instituto Chico 

Mendes, que coordena e regulariza as reservas extrativistas citadas, assim como a própria 

Rede Tucum - que regulamenta e organiza o turismo comunitário no Estado do Ceará. 

2.1 PESCADORES E ARTESÃOS DESVENDANDO AQUIRAZ  

Inserido na região metropolitana de Fortaleza, numa área de 482,69 km², Aquiraz 

passou à condição de município no ano de 1933. Sua densidade demográfica de 150,51 

hab./km² é considerada elevada em relação à média nacional, que era de 22 hab./km² no ano 

de 2013.  

Historicamente, a densidade demográfica no Brasil é avassaladora. Enquanto os 

municípios da faixa litorânea concentravam maior volume de investimentos, no que concerne 

à saúde, educação, habitação, acesso aos meios de transporte, lazer, empregos, entre outros, as 

áreas interioranas contavam com escassez de investimentos públicos e privados, levando sua 

população a procurar alternativas em busca de dignidade. É fato que, no período de 2003 a 

2011, durante o Governo do Partido dos Trabalhadores (PT), verificou-se uma sensível, mas 

positiva mudança no tratamento dado ao sertão. Essa mudança se deu quando se passou a 

contemplar de forma mais efetiva os espaços da hinterlandia
1

, que receberam mais 

investimentos em infraestrutura e educação, sobretudo, no ensino superior e técnico. 

No censo de 2010, a população de Aquiraz correspondia a 72.628 habitantes, com 

IDHM equivalente a 0,641, o que situava este município na faixa de Desenvolvimento 

Humano Médio. Entre as características que favoreciam esta posição, estavam a longevidade 

populacional, com índice de 0,788, seguida da renda, com índice de 0,608, e da educação, 

com 0,550.  

                                                 
1
 Refere-se à parte menos desenvolvida de um país, menos dotada de infraestrutura e menos densamente 

povoada, sendo também sinônimo de sertão ou interior.  
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Entretanto, ao analisar a série histórica, de 1991 a 2010, pergunta-se: como esses 

índices se comportaram ao longo das três décadas? Houve, de fato, desenvolvimento humano 

ou apenas crescimento dos números ao longo do período? 

Tabela 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Município - 

Aquiraz – CE 

IDHM E COMPONENTES 1991 2000 2010 

Educação  0,126 0,321 0,55 

% de pessoas com 18 anos ou mais com ensino fundamental complete 8,19 19,78 40,25 

 % de pessoas entre 5 a 6 anos na escola 49,62 88,98 96,29 

% de pessoas entre 11 a 13 anos nos anos finais do ensino fundamental, regular 

seriado ou com fundamental completo. 9,28 49,21 76,52 

% de pessoas entre 15 a 17 anos com ensino fundamental complete 2,81 14,74 49,85 

% de pessoas entre 18 a 20 anos com ensino médio completo 0,84 10,32 34,05 

Longevidade 0,59 0,708 0,788 

Esperança de vida ao nascer 60,41 67,48 72,27 

Renda 0,469 0,548 0,608 

Renda per capita (em R$) 147,8 242,56 352,6 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

Ao longo das décadas citadas, pode-se observar que o hiato entre o índice 

máximo, que é um, reduziu em 53,34%. Nesse período, o componente que impulsionou a 

elevação do IDHM de Aquiraz foi a educação, com índice de 0,424, seguido da longevidade e 

renda.  

Essas mudanças acompanharam o cenário nacional, em termos percentuais, pois, 

o país, como um todo, obteve melhorias significativas nos campos da Educação, Longevidade 

e Renda. O IDHM brasileiro passou de 0,493 para 0,727 ao longo das três décadas, e, como 

em Aquiraz, o índice que alavancou os dados estatísticos nacionais foi o índice da educação, 

que atingiu 0,358.  

Conjectura-se, dessa forma, que o avanço educacional ocorrido em Aquiraz 

refletiu a política nacional de educação, que trouxe melhorias significativas ao sistema 

educacional brasileiro, com diminuição da evasão escolar e aumento do tempo médio dos 

sujeitos no espaço escolar.  

Entretanto, observa-se que ainda se faz necessário políticas públicas estruturantes 

no que diz respeito à continuidade dos estudos dessa população, pois, como apresentado na 

Tabela 2, a maioria dos sujeitos com faixa etária correspondente à educação básica contava 

apenas com o ensino fundamental completo ou estava matriculada nos anos iniciais desse 

nível. Isso implica em poucas chances de inserção no mercado formal de trabalho, de 

obtenção de bons salários e de liberdade de escolhas na idade adulta. 
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No que concerne à renda, pode-se constatar exatamente o que foi conjecturado, 

apesar do significativo aumento da média salarial, que passou de R$ 147,80, em 1991, para 

R$ 352,60, em 2010 (ou seja, abaixo do salário mínimo nacional, que, neste período, era de 

R$ 510,00).  

Será que a hipótese levantada faz sentido? Uma população com baixo índice de 

escolaridade resulta numa média salarial reduzida? Essa possibilidade é concreta, pois, quanto 

mais anos de estudo, maior será a capacidade de inserção desses sujeitos no mercado formal 

de trabalho e de terem seus direitos trabalhistas assegurados. A capacidade de escolha surge 

quando as liberdades são asseguradas, como, por exemplo, o acesso a escolas de boa 

qualidade, à saúde, educação, moradia, etc. Só com essa liberdade de escolha os sujeitos são 

reais protagonistas de suas histórias.  

No que concerne ao aspecto demográfico, o cenário posto em Aquiraz, entre 1991 

e 2000, mostra que sua população cresceu a uma taxa média anual de 3,01%, enquanto, no 

restante do país, no mesmo período, o crescimento populacional anual foi 1,63%. 

Já entre os anos de 2000 e 2010, o cenário seguiu uma tendência mundial, com 

declínio da taxa de natalidade, uma vez que a população feminina passou a contribuir ainda 

mais com a renda familiar, a ocupar postos de trabalho e permanecer mais tempo na escola. 

Por essas razões, a capacidade de reprodução diminuiu, e, consequentemente, o número de 

filhos por mulher. Assim, o crescimento da população do município analisado baixou de 

3,01% para 1,85%, enquanto, no Brasil, a média foi de 1,17%.  

No tocante à composição populacional de Aquiraz, em 2010, os homens 

constituíam maioria, representando 51,12% dos habitantes do município, índice pouco abaixo 

do encontrado em 2000, equivalente a 51,69%, e em 1991, que correspondia a 51,59%. 

Apesar da diferença relativamente baixa, os homens representavam a maioria entre os 

nascidos, assim como entre os que cresciam no munícipio de Aquiraz.  

Esses dados, no entanto, contrastam com a realidade nacional, cuja população 

feminina é relativamente maior que a masculina. No ano de 2010, havia 1,5% a mais de 

mulheres no Brasil, em relação aos homens.  

Quanto à estrutura etária, nos anos de 1990 a população aquirazense seguia a 

tendência nacional, cujos jovens, constituíam maior número na base da pirâmide 

populacional, o que representava 40,01% da população local. Nas décadas seguintes, houve 

um decréscimo dos jovens no município, atingindo o percentual de 35,72% no ano 2000, e de 

25,90%, em 2010. Portanto, ao longo desse período, a composição populacional de Aquiraz 

passou de eminentemente jovem para adulta, com maioria na faixa etária dos 15 aos 65 anos.  
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Além disso, houve um aumento da população idosa, que, em 1991, representava 

4,83% da população do município, elevando-se para 5,47% no ano de 2000 e 6,62% em 2010. 

Esses dados demonstram, por conseguinte, que o envelhecimento da população resulta da 

melhoria das condições de vida. Objetivando a melhor compreensão dos dados acima, serão 

especializados por meio de figura gráfica, o que facilitará sua interpretação.  

Figura 1 - População de Aquiraz  

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (como citado em Atlas de desenvolvimento humano, 2010). 

Outros aspectos que merecem ser abordados, no que concernem ao IDHM de 

Aquiraz, são a longevidade, a mortalidade e a fecundidade (Figura 1), elementos fundantes na 

discussão sobre qualidade de vida, pois, servem de parâmetro para investimentos e políticas 

públicas estruturantes, nas áreas de saúde, educação, habitação, trabalho, renda, entre outras.  

Nesse sentido, no ano de 1991 a mortalidade infantil, de crianças com menos de 

um ano de idade, era de 88,5 óbitos por cada mil nascidos, portanto, uma taxa elevada e acima 

dos padrões brasileiros que, naquele mesmo período, girava em torno de 45,3 óbitos por mil 

nascidos. Porém, o índice de mortalidade infantil de Arquiraz, no período citado, seguia a 

mesma tendência da região Nordeste que era de 72,9 óbitos por mil nascidos.  

Esses números demonstram a falta de políticas públicas de combate à desnutrição 

infantil e materna. Nesse sentido, pode-se constatar que se as altas taxas de mortalidade 

infantil sofreram uma significativa redução, tal mudança se deu, em parte, às medidas de 

atenção básica à saúde, como o estímulo à amamentação e ao pré-natal.  

Dentre outros fatores, os Programas Saúde da Família (PSF) e renda mínima, 

ligados ao Programa Bolsa Família, foram significativos para a redução da mortalidade 

infantil, dos altos patamares registrados em 1991, para 20,2 óbitos a cada mil nascidos, no ano 

de 2010, cifra muito próxima à meta estabelecida pelo Programa de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas para o ano de 2015, que era de 17,0 óbitos por mil nascidos.  
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Medidas de promoção à saúde pública também contribuíram para reduzir a 

mortalidade de crianças de até cinco anos de idade e para aumentar a esperança de vida ao 

nascer. Os índices de mortalidade infantil, nessa faixa etária, por mil nascidos, eram de 88,9 

em 1991; de 54,1 em 2000 e de 21,7 no ano de 2010. Em relação à esperança de vida ao 

nascer, em duas décadas, ela passou de 60,4 anos para 72,3 anos, em média.  

A redução da mortalidade infantil, no âmbito municipal, estadual e nacional, dá-se 

através de políticas públicas exitosas por parte do governo federal. Em 1998, o país registrava 

33,8 mortes por cada mil crianças nascidas vivas, índice reduzido para 13,8 óbitos, em 2015. 

Esta redução ocorreu em decorrência da melhoria de programas de assistência às gestantes no 

período do pré-natal, com ofertas de exames e acompanhamento à mulher, além da instituição 

do calendário de vacinação na rede pública de saúde, que, na atualidade, representa mais de 

12 vacinas à disposição dos recém-nascidos, das crianças de até cinco anos de idade e dos 

jovens até os 13 anos. Ações essas que fazem a diferença na vida desses sujeitos (Ertel, 2018). 

Figura 2 - Indicadores sobre Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Município - Aquiraz 

– CE 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

No que diz respeito à educação das crianças e dos jovens, que cenário se 

apresentava no município de Aquiraz na série histórica analisada? Em relação a esse 

indicador, analisamos a proporção de crianças e jovens em idade escolar que frequentavam ou 

concluíram determinado ciclo de estudos. 

Em 1991, o percentual de crianças entre 5 e 6 anos que frequentava a escola era de 

49,62%; entre as crianças de 11 a 13 anos, o índice equivalia a 9,28%; entre os jovens de 15 a 
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17 anos, apenas 2,81% deles estavam em sala de aula ou concluíram o ensino fundamental. 

No que se refere à população jovem, entre 18 e 20 anos, que concluiu o ensino médio, o 

percentual era de 0,84%.  

De modo geral, em 2010, 76,79% da população aquirazense, entre 6 e 17 anos, 

cursavam o ensino básico regular (que contempla educação infantil, ensino fundamental e 

médio), embora apresentando até dois anos de discrepância entre idade e série. Esse índice é 

superior ao do ano 2000, que era de 66,71% da população e, ainda mais acima do percentual 

de 1991, que equivalia a 58,64% dos escolares da faixa etária citada.  

Em relação ao ensino superior, os índices são ainda mais preocupantes, por 

contemplar apenas uma parcela ínfima da população economicamente ativa do município. Em 

2010, esse percentual representava 4,63% dos jovens adultos entre 18 e 24 anos, a despeito do 

acréscimo em relação ao ano de 2000, que era de 1,91%, de 1991 e de 0,56%. 

Dado que estamos nos referindo ao Índice de Desenvolvimento Humano e, de 

modo geral, esse índice sinaliza para dados favoráveis, Aquiraz apresentava um índice 

considerado mediano. Quando se faz referência a médias, em geral, tende-se a julgar 

favorável, uma vez que está entre a média da população brasileira. É importante, porém, 

cruzar esse resultado com outros dados, antes de julgá-los satisfatórios, lembrando que, em 

2010, 76,79% da população entre 6 e 17 anos cursava o ensino básico. Sem contar que, a 

maior parcela desses jovens, apenas mantinham seus nomes nas listas de presença, mas não 

frequentavam a escola, estando matriculados na educação infantil e/ou no ensino fundamental, 

como pode ser observado na Figura 3. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que a maioria da população jovem de Aquiraz, no 

que concerne à educação formal escolar, está cursando apenas a educação infantil e/ou o 

ensino fundamental? 
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Figura 3 - Indicadores de Fluxo Escolar por Faixa Etária – Aquiraz – CE 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

Esses dados refletem, ainda, um contexto não escolar vivido pela população 

adulta, acima de 25 anos. Em 1991, este público era representado por analfabetos ou 

alfabetizados funcionais, ou seja, aqueles que foram às escolas e sabem, ao menos, escrever 

seu nome, correspondendo a 51,2% da população. O restante da população dessa faixa etária 

(41,4%) era formado por pessoas com o ensino fundamental incompleto ou apenas 

alfabetizado. Portanto observa-se que mais de 90% desta população têm baixíssima 

escolaridade, e também autoestima.  

Esse indicador apresenta pequenas variações no início dessa série histórica, em 

decorrência de um passado descomprometido com as políticas educacionais, levando as 

gerações passadas a esvaziarem os bancos escolares. Porém, entre 2000 e 2010, o percentual 

de jovens do município com ensino fundamental completo passou de 19,78% para 40,25%. 

Números que representam um aumento de mais de 50% na escolarização dos adultos.  

Cabe ressaltar que programas como o ―Pro Jovem urbano‖ e o ―Pro Jovem 

trabalhador‖ possibilitaram o retorno de diversos pais e mães aos bancos escolares, pois, além 

das aulas regulares, eles participavam de oficinas e cursos direcionados ao mercado de 

trabalho, recebendo um auxílio financeiro no valor de cem reais mensais.  

Avanços existiram, em especial na equiparação entre os excluídos e 

historicamente vulneráveis, como mulheres, negros e mestiços, como se pode observar nos 

estudos realizados pelo PENUD 2010. A população jovem brasileira entre 15 e 25 anos de 

idade vem aumentando em maior número seu nível de formalização educacional, com 

destaque para o nível fundamental e o ensino médio entre os negros.  
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O aumento do nível educacional também teve reflexo na melhoria dos empregos e 

das condições de trabalho dessa população de jovens, melhorando seus salários, suas 

condições de vida, dignidade a suas moradias, maior segurança alimentar e melhores dias.  

 

Figura 4 - Avanços na educação de pretos e pardos no Brasil. 

 

Fonte: BING, 2018. 

A educação de crianças e jovens é o caminho para sanar a violência e a morte 

prematura em ―Vidas Severina‖
2
. Por essa razão, na última década, o Brasil vem investindo 

recursos na educação básica, técnica e superior, objetivando reduzir as desigualdades 

socioeconômicas que levam a essa mesma violência e morte de brasileiros, especialmente, da 

população mais vulnerável: homens negros e pobres entre 15 e 24 anos de idade. 

Ao cruzar os dados de trabalho e renda, chegamos à conclusão de que a 

escolaridade é, de fato, um dado de suma relevância para que tanto os jovens quanto os 

adultos de Aquiraz ou de qualquer município brasileiro, possam ter, além de expectativa e 

qualidade de vida, liberdade de escolha para não se tornarem sujeitos do acaso, ou seja, 

marginalizados, relegados à exclusão social ou a longas jornadas de trabalho, com baixa 

remuneração, carência nutricional, fisiológica e cultural, e morando em habitações indignas.  

                                                 
2
 Baseado na obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e vida Severina.  
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Quando se faz referência à dignidade, não se quer dizer luxo, mas salubridade, 

acesso à água potável em casa, acesso ao esgotamento sanitário, além de dignidade existencial 

e saúde. 

Nesse sentido, Sen (2000, p. 150) argumenta que o problema da desigualdade se 

materializa, 

Quando a atenção é desviada da desigualdade de renda para a diferença na 

distribuição de liberdades substantivas e capacidades. Isso ocorre principalmente 

devido à possibilidade de algum ―acoplamento‖ de diferença de renda de um lado, e 

vantagens desiguais na conversão de renda em capacidades de outro. Este último 

aspecto tende a intensificar o problema da dessemelhança social, já refletido na 

distinção de renda. Por exemplo, uma pessoa incapacitada, doente, idosa ou que 

apresenta alguma outra desvantagem pode, por um lado, ter dificuldade para auferir 

uma renda apropriada e, por outro, também enfrenta dificuldades ainda maiores para 

converter renda em capacidades e em uma vida satisfatória. Os próprios fatores que 

podem impossibilitar uma pessoa de encontrar uma boa ocupação ou obtenção de 

qualidade de vida até mesmo com um bom emprego ou boa renda. 

Ainda em Sen (2000), há uma relação direta entre as liberdades e as capacidades 

concedidas aos sujeitos, o que pode ser convertido em melhor emprego e renda, podendo 

suprir as necessidades dos mesmos. Entretanto, questiona-se: as mudanças ocorridas no 

município de Aquiraz, no que diz respeito à renda, têm contribuído para a redução da 

vulnerabilidade social e para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes?  

A renda per capita média de Aquiraz cresceu 138,57% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 147,80, em 1991, para R$ 242,56, em 2000 e para R$ 352,60, em 2010. A 

taxa média anual de crescimento ao longo das duas décadas foi de 4,68%, tendo sido de 

5,66%, entre 1991 e 2000 e de 3,81%, entre 2000 e 2010.  

Nesse período, houve uma redução significativa das condições de pobreza. A 

população pobre, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, passou de 68,98%, 

em 1991, para 52,28%, em 2000 e para 24,19%, em 2010.  

A desigualdade, no que concerne à renda nestas duas décadas, pode ser mais bem 

compreendida por meio do Gini (coeficiente usado para medir o grau de concentração de 

renda em determinado grupo), que passou de 0,49, em 1991, para 0,57, em 2000 e para 0,48, 

em 2010. 

A Tabela 3 permite uma melhor compreensão dos dados da renda, pobreza e 

desigualdade no município de Aquiraz.  
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Tabela 3 - Indicadores sobre Renda, Pobreza e Desigualdade em Aquiraz/CE. 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 147,80 242,56 352,60 

% de extremamente pobres 34,41 19,70 8,09 

% de pobres 68,98 52,28 24,19 

Índice de Gini 0,49 0,57 0,48 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

Apreciando os dados referentes à renda per capita, extrema pobreza e coeficiente 

Gini, observa-se que o fator de maior declínio entre a população aquirazense foi o da extrema 

pobreza, ou seja, que vivia com menos de R$ 70,00 reais ao mês. Essa taxa representava, em 

1991, cerca de um terço da população do município, mas, nas duas décadas seguintes, sofreu 

significativa redução, possibilitada por políticas públicas de transferência de renda, como o 

Programa Bolsa Família, além de políticas estruturantes no que concerne à educação básica e 

ao ensino superior brasileiro. 

As transformações citadas só foram possíveis mediante lutas históricas, 

encampadas por movimentos e atores sociais, que travaram verdadeiras batalhas contra a 

desigualdade humana e social, de gênero e contra o combate à pobreza e à vulnerabilidade 

social (Azevedo, 2016). No que diz respeito aos aspectos ambientais, como, por exemplo, a 

criação das Reservas Extrativistas, havia uma tentativa de preservar o meio ambiente e suas 

espécies. 

Nesse contexto, vale inferir que esses movimentos não se restringiram ao 

território brasileiro. Em diversas partes do mundo, incluindo a América Latina e o continente 

Africano, também foi possível perceber a articulação dos movimentos sociais, objetivando 

reduzir a desigualdade na escala humana. Esses movimentos refletem diretamente na vida da 

população brasileira, logo, também no município de Aquiraz.  

Apesar de constatarmos a redução da pobreza e da extrema pobreza em Aquiraz, é 

notória a vulnerabilidade socioeconômica deste município. Em 1991, mais de 90% de seus 

habitantes ou eram pobres ou extremamente pobres. Já em 2000, houve uma redução de 20%, 

mas 72% da população ainda refletiam essa precarização da vida humana.  

A partir dos anos 2000, em especial com os governos do Partido dos 

Trabalhadores – PT, esse cenário ganhou novos rumos - a pobreza e a extrema pobreza 

tiveram reduções consideráveis. Em 1991, a população encontrava-se quase que totalmente 

mergulhada na miséria. A partir de 2010 esses indicadores foram reduzidos para 31% do total.  

Apesar de as políticas de transferência de renda terem contribuído para mudanças 

naquele aspecto, observa-se que a distância entre ricos e pobres não mudou muito. O 
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coeficiente Gini era de 0,48 em 1991, passou para 0,57 em 2000 e para 0,49 em 2010 - 

bastante distante de um cenário justo no que concerne à renda, já que, quanto mais próximo 

de um (1), há mais desigualdade no seio da população.  

Quanto aos aspectos relacionados ao trabalho, pode-se conjecturar que o caminho 

para as mudanças estruturais ainda é longo e depende, não só das políticas emergenciais, mas 

de ações concretas para a construção da liberdade de escolha desses sujeitos.  

No ano de 2000, a população economicamente ativa e com mais de 18 anos 

representava 62,31%. Na década seguinte, houve uma redução de dois pontos percentuais 

entre a população ocupada, como pode ser observado na Figura 5. 

Com relação à situação trabalhista, o quadro posto em 2000, para a população 

com 18 anos ou mais, indicava que apenas 28,18% dos ocupados tinham carteira de trabalho e 

todos os direitos trabalhistas assegurados. Os demais exerciam atividades informais. 

Entretanto, em 2010, esta percentagem avançou para 45,28% da população com trabalho 

formal.  

 

Figura 5 - Composição ocupacional da população com 18 anos ou mais de idade em 2010. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de desenvolvimento humano, 2010). 

 

A conquista do trabalho formal é fruto de políticas públicas de criação de trabalho 

e renda, mas o nível educacional da população também contribui para a sua inserção em 

postos de trabalhos formais, com acesso a direitos trabalhistas, carteira de trabalho, férias 

remuneradas, 13º salário, seguro desemprego, salário família, entre outros. A elevação do 

nível educacional não contribui apenas para a inserção no mercado formal de trabalho, mas 

também para a melhoria salarial. 
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Figura 6 - Nível de ensino, população de Aquiraz – CE. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

A Figura 5 mostra que o nível de ensino da população aquirazense, no tocante ao 

ensino fundamental, mais que dobrou, e, no que concerne ao ensino médio, o índice quase 

triplicou, na década de 2000 a 2010, seguindo uma tendência histórica nacional.  

Neste mesmo período, 14,62% da população economicamente ativa do município 

trabalhava no setor agropecuário; 0,46% na indústria extrativa; 20,67% na indústria de 

transformação; 9,71% no setor de construção; 0,90% nos setores de utilidade pública; 10,20% 

no comércio; e 37,57% no setor de serviços.  

Observa-se, a partir disso, que o setor que mais empregava era o de serviços, com 

destaque para o Beach Park Resort, instalado há mais de 30 anos em Aquiraz, contando, além 

de um vasto complexo hoteleiro, com outros hotéis e pousadas em seu entorno.  

Entretanto, isso não quer dizer que a elevada percentagem de trabalhadores 

inseridos no setor de serviços, em especial no turismo, tenha contribuído para a melhoria de 

vida da população local, nem tampouco para a melhoria da renda, uma vez que existe uma 

elevada rotatividade entre os postos de trabalho correspondentes ao setor turístico, bares, 

restaurantes, hotéis, pousadas, albergues, entre outros, uma vez que o setor sofre com a 

sazonalidade, ou seja, o período de alta e baixa estação, correspondendo aos meses onde tem 

mais ou menos turistas na cidade. Por essa razão, esses trabalhadores não conseguem ter vidas 

dignas, pelo contrário, saúde, educação e moradia são bem precárias. 

Nesse sentido, quando se faz referência ao desenvolvimento humano, merecem 

destaque os aspectos relacionados à habitação, já que os sujeitos dependem de instalações 

seguras e salubres para viver e habitar. Sendo assim, analisaremos as condições de habitação 

da população de Aquiraz, entre 1991 e 2010, quanto ao abastecimento d‘água, à energia 

elétrica, ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo.    

Médio Fundamental

2000 11,97 22,83

2010 31,05 47,85

0

10

20

30

40

50

60



 

37 

Tabela 4 - Indicadores sobre Habitação - Município - Aquiraz – CE. 

 
1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 20,02 35,22 77,76 

% da população em domicílios com energia elétrica 59,82 92,72 98,90 

% da população em domicílios com coleta de lixo 17,61 57,62 76,04 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2010). 

Observa-se, a partir das informações apresentadas na Tabela 4, que, tanto a água 

encanada quanto a coleta de lixo, constituía um problema para a população aquirazense. Por 

essa razão, também havia um elevado índice de mortalidade infantil no ano de 1991. Além de 

água encanada, 81,27% da população citada não tinha banheiro em casa neste mesmo ano. A 

partir de 2000 e 2010, houve melhora nos resultados: 34,18% e 59,31%, respectivamente, 

embora esses índices tenham estado muito aquém das necessidades básicas que deveriam 

atingir 100% da população para erradicar as doenças causadas pela falta de saneamento 

básico, como cólera, dengue, difteria, diarreia, entre outras. Dessa maneira, teríamos um alto 

índice de crianças vivas, ao invés de elevados índices de mortalidade infantil e infanto-

juvenil.  

Tabela 5 - Indicadores sobre Vulnerabilidade Social - Município - Aquiraz – CE. 

CRIANÇAS E JOVENS 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 67,72 41,94 20,20 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 61,24 56,00 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 31,55 6,24 3,46 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 

vulneráveis, na população dessa faixa 
- 22,08 20,45 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 4,40 4,54 2,82 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 6,16 4,54 

Família 
   

% de mães chefes de família sem ensino fundamental e com filho 

menor, no total de mães chefes de família. 
14,27 19,38 26,51 

% de pessoas vulneráveis e dependentes de idosos 3,74 5,23 4,66 

% de crianças extremamente pobres 45,14 28,15 12,41 

Trabalho e Renda 
   

% de pessoas vulneráveis à pobreza 90,14 80,10 56,63 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e 

em ocupação informal 
- 70,32 50,09 

Condição de Moradia 
   

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 18,73 34,18 59,31 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2010).   
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Sobre vulnerabilidade social no município de Aquiraz (Tabela 5), diversos fatores 

foram levados em consideração, entre eles a mortalidade infantil, já bastante discutida neste 

capítulo. Porém, outros merecem ser analisados, como a percentagem de crianças de 0 a 5 

anos de idade fora da escola. Em 1991, estes dados não eram computados, já que só em 1996, 

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), passou a se 

pensar na educação infantil.  

Nas décadas seguintes, 61,24% das crianças da referida faixa etária estavam fora 

das escolas, número que, em 2010, sofreu um pequeno declínio, passando para 56%. Mesmo 

assim, apenas 46% do total de crianças com idade escolar estavam matriculadas em Centros 

Municipais de Educação Infantil – CMEI.  

Em relação às crianças de 6 a 14 anos de idade, elas representavam um público de 

31,55% fora das salas de aula. Em 2000, esse índice baixou para 6,24% e, em 2010, essa 

população jovem em idade escolar fora da escola era de apenas 3,46% - números excelentes, 

representando quase a totalidade das crianças matriculadas e/ou que cursavam as aulas. 

No ano de 2000, 22,08% da população da cidade, entre 15 a 24 anos, não 

estudavam e nem trabalhavam. Por isso, estavam em situação de vulnerabilidade social. Já em 

2010, houve uma pequena redução no que se refere à falta de inserção desses jovens nas 

escolas e/ou em postos de trabalho, passando para 20,45%. Entretanto, são argumentos 

teóricos e absolutos, tendo em vista o baixo nível de educação oferecido pelo poder público 

bem como a falta de recursos para a oferta de aulas de qualidade, como, também, a utilização 

do mesmo transporte para todos os alunos das áreas rurais.  

Essa realidade compromete o desenvolvimento humano desses sujeitos e sua 

capacidade de levar uma vida digna, ao contrário do que ocorre com os filhos das classes mais 

abastadas dos municípios em questão, que estudam em escolas particulares nos polos mais 

próximos e, por essa razão, têm maiores condições de escolhas sócio-políticos e econômicas, 

assim como de inserção no mercado de trabalho, na esfera macroeconômica.  

Outro dado preocupante, no tocante à vulnerabilidade social, está relacionado às 

mulheres de baixa escolaridade, com filhos menores de 15 anos, sendo responsáveis legais 

pelo sustento da família. Esses dados se apresentam em processo inverso das demais taxas 

apresentadas pela série histórica. Em 1991, por exemplo, apenas 14,27% delas se 

encontravam nessa situação, porém, ao invés de redução das taxas, houve um acréscimo de 

aproximadamente 5% no ano de 2000, e mais de 50% no ano de 2010, passando para 26,51% 

as mulheres tidas como ―chefes de família‖.  
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Outro aspecto que chama a atenção é que, além de viverem em domicílios 

vulneráveis à pobreza, com renda igual ou inferior a meio salário mínimo, essas mulheres 

eram dependentes economicamente dos idosos domiciliados em suas casas. 

A taxa de atividade entre as crianças e jovens de 10 a 14 anos de idade também 

representava um dado preocupante, uma vez que elas deveriam estar estudando e se 

desenvolvendo com o intuito de, no futuro, serem livres para escolher que caminho seguir. No 

entanto, ao que tudo indica, exerciam atividades laborais mal remuneradas. Do ano de 1991, 

não há registros desse indicador, contudo, isso não quer dizer que não havia crianças e jovens 

trabalhando, apenas tal informação não foi registrada como parte da pesquisa. Já no ano 2000, 

6,16% desse público encontravam-se entre a população economicamente ativa. Em 2010, esse 

cenário foi reduzido em 2%, indicando que 4,54% desse grupo ainda exerciam atividades 

laborais.  

Considerando a taxa de crianças extremamente pobres, o município conseguiu 

equacionar esforços e reduzir os altos índices de pobreza que, no ano de 1991, chegava a 

quase 50% desse grupo, baixando para 45,14%. Em 2000, essa taxa representava 28,15% das 

crianças e, no ano de 2010, foram registrados apenas 12,41% dessa população. Pode-se 

conjecturar que as políticas de transferência de renda tiveram um papel relevante neste e nos 

demais cenários de extrema pobreza, não só em Aquiraz, como também no Brasil de um 

modo geral.  

As políticas de transferência de renda exercem um impacto elevado nessas 

comunidades, na mesma medida que impactam outros municípios no Brasil. Esta realidade 

reduz as desigualdades, entretanto, não é suficiente para enfrentar os problemas gerados pela 

vulnerabilidade social e pela ausência das políticas públicas em diversas esferas, tais como: 

educação, moradia, meio ambiente, saúde, moradia e turismo.  

No contexto em questão, a população investigada afirma que as ações 

governamentais que assistem à comunidade são apenas as obrigatórias, como educação, em 

que, por intervenção dos profissionais que fazem a escola, há um conhecimento construído 

para a emancipação dos sujeitos, para a politização das crianças e jovens, o que acaba 

reverberando na vida em comunidade e na forma como a sociedade de Canto Verde de 

geração em geração vem exercendo sua cidadania e a participação na construção de um lugar 

melhor para todos, que a referida localidade seja um espaço sem problemas.  

Ao contrário, este lugar merece atenção e investimento público no tocante a 

infraestrutura, saúde, educação, comunicação, distorções ambientais, tais como avanço do mar 

e das dunas, precariedade das moradias, uma parcela das casas são de pau a pique, sem acesso 
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a água tratada e energia elétrica. Além dos investimentos ditos obrigatórios, a população canto 

verdense também faz referência ao programa bolsa família e a bolsa verde, como políticas 

públicas de maior impacto em sua comunidade. 

2.2 BARCOS, REDES, MALAS E BAGAGENS: DESVENDANDO BEBERIBE  

Partiremos, agora, para a apresentação e análise dos indicadores socioeconômicos 

do município de Beberibe, ao qual está ligada a reserva da Prainha do Canto Verde.  

Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) desse município era de 

0,638, o que o situava na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (entre 0,600 e 0,699). Os 

indicadores que mais contribuíram para esse IDHM médio, de Beberibe, foi a Longevidade, 

cujo índice era de 0,778, seguido da Renda, com índice de 0,585, e da Educação, com 0,571. 

Porém, cada um desses elementos possui suas variáveis, apresentadas na sequência.  

Tabela 6 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Município - 

Beberibe – CE e Brasil. 

IDHM E COMPONENTES 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,087 0,267 0,571 0,450 0,593 0,694 

% de pessoas com 18 anos ou mais com 

ensino fundamental completo 
4,35 14,19 38,01  38,75 59,04 

% de pessoas 5 a 6 anos na escola 33,69 86,02 96,91 15,5   

% de pessoas 11 a 13 anos nos anos finais 

do ensino fundamental REGULAR 

SERIADO ou com ensino fundamental 

completo 

8,36 43,85 86,68  54,96 77,34 

% de pessoas 15 a 17 anos com fundamental 

completo 
5,86 9,63 58,93    

% de pessoas 18 a 20 anos com ensino 

médio completo 
1,41 6,78 37,65    

IDHM Longevidade 0,611 0,735 0,778 0,730 0,791 0,838 

Esperança de vida ao nascer 61,68 69,11 71,67 66,9 69,8 73,9 

IDHM Renda 0,428 0,481 0,585 0,627 0,641 0,679 

Renda per capita (em R$) 115,07 159,43 304,61 855.19 1.855,66 2.690,12 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, IBGE (1991, 2010), UNDP (2013) e DATASUS (2014).  

A educação no município de Beberibe, no universo populacional com 18 anos ou 

mais, ainda representa preocupação, tanto para o poder público, quanto para as famílias, pois, 

a referida educação divide essa responsabilidade com o Estado, segundo a Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (LDB).  

A LDB exige que as famílias exerçam a tutela de seus filhos e que garantam seu 

acesso à educação formal de maneira assídua. Para atender a essa exigência, os pais precisam 
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garantir a alimentação da família sem a ajuda dos filhos, mesmo que, muitos deles, tenham 

baixo nível de escolaridade e baixa remuneração, o que não lhes proporcionam uma condição 

ideal de vida. 

Nessa perspectiva, temos uma população vulnerável e pobre em sua maioria, ao 

ponto de o IDHM médio não representar mudanças significativas, embora estivesse em 

constante evolução, o que em si é um ganho social. 

Assim sendo, os aspectos relacionados à educação da população, igual ou maior 

de 18 anos, tiveram mudanças significativas, apesar de insuficientes. Em 1991, apenas 4,35% 

deste grupo possuíam o ensino fundamental completo, ou seja, menos de 5% dessa parcela da 

população correspondia a aproximadamente 53,29% da população total de Beberibe naquele 

ano.  

Na década seguinte, o cenário melhorou, com um acréscimo de 10%, passando 

para 14,19% o percentual de jovens acima de 18 anos com ensino fundamental completo. Em 

2010, essa cifra correspondia a 38,01% dessa parcela da população, embora ainda distante de 

atingir o caminho da redução da desigualdade social.  

Apesar de, entre os jovens e adultos, ser baixa a taxa da população beberibense 

com o ensino fundamental completo, as crianças do município caminham no sentido inverso, 

o que, a longo e médio prazo, contribui para a reversão da pobreza e da vulnerabilidade social.  

Nessa perspectiva, as crianças de 5 a 6 anos de idade que frequentavam a escola 

no ano de 1991 correspondiam a 33,69%; na década seguinte, esse índice equivalia a 86,02% 

e, em 2010, a 96,91%. Ou seja, praticamente 100% desse grupo frequentava a escola. 

Em relação à população de 11 a 13 anos de idade, matriculada nos anos finais do 

ensino fundamental ou com fundamental completo, também houve uma expressiva mudança, 

passando de 8,36% em 1991 para 43,85% em 2000 e 86,68% no ano de 2010, atingindo quase 

90%, desse grupo. Números bastante significativos se comparados aos dados, do mesmo 

período, de jovens e adultos com 18 anos ou mais com ensino fundamental completo que 

chegavam a apenas 1/3 dessa parcela da população.  

A escolaridade entre a população de 15 a 17 anos de idade também teve impacto 

positivo, mas ainda estava aquém do necessário à redução da pobreza e da desigualdade 

social. No ano de 1991, esse público representava 8,36% dos jovens do município, em idade 

escolar, frequentando as escolas.  

Em 2000, as cifras ainda eram bastante ínfimas: 9,63% deles tinham o 

fundamental completo, e, embora na década seguinte, esse número tenha se elevado a 

58,93%, a taxa ainda era preocupante, uma vez que, nessa faixa etária, os escolares deveriam 
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estar terminando o ensino médio. Porém, se compararmos com os índices de escolaridade da 

população beberibense, o salto foi significativo e importante para um futuro menos desigual.  

Outra mudança significativa nos indicadores educacionais foi registrada entre os 

jovens com idade entre 18 e 20 anos. No ano de 1991, apenas 1,41% deste grupo tinham 

concluído o ensino médio; nas décadas seguintes, o cenário mudou para 6,78%, em 2000, e 

37,65%, em 2010.  

São números relativamente baixos, porém relevantes, já que apenas alguns anos 

antes, em quase em sua totalidade, a população jovem não possuía sequer o ensino 

fundamental completo. 

No tocante ao aspecto da longevidade, verifica-se que seguia os padrões 

brasileiros, com média acima de 71 anos, em 2010. Nas décadas anteriores, os índices 

chegavam a 69,11 anos em 2000 e 61,68 em 1991.  

No que diz respeito a renda per capita em reais, o cenário era bem diferente: em 

média, a população beberibense não recebia sequer um salário mínimo. Nos anos de 1991, 

2000 e 2010, os valores pagos a esses trabalhadores correspondiam a R$ 115,07, R$ 159,43 e 

R$ 304,61, respectivamente. De 1991 a 2000, a população do município recebia, em média, 

um salário mínimo proporcionalmente; em 2000, chegava a quase o valor do mínimo 

nacional, que era de R$ 151,00 reais; já em 2010, quando o país pagava R$ 510,00 reais de 

salário mínimo, a população de Beberibe recebia, em média, R$ 304,61 reais. Ou seja, um 

pagamento que não supria as necessidades humanas básicas, de alimentação completa e 

segura, moradia, saúde, educação, lazer, entre outros. 

Pode-se observar na série histórica, que, em termos evolutivos, o IDHM de 

Beberibe se comportou da seguinte forma: de 1991 a 2010, passou de 0,283, para 0,638, 

crescimento maior que o IDHM do Estado do Ceará, no mesmo período, que passou de 0,493 

para 0,727. Isso significa uma taxa de crescimento de 125,44% para o município e de 47% 

para o estado. Nesse sentido, houve uma redução da lacuna entre o desenvolvimento humano, 

que foi de 50,49% para o município e de 53,85% para o Ceará.  

Quando há uma redução nos índices de pobreza, logo temos uma melhor condição 

de vida para a população, e o IDMH sobre longevidade representa essa estatística. Entretanto, 

em que medida a melhoria no IDMH corresponde à realidade? Quando a população passa a 

viver mais, quer dizer que ela está vivendo, de fato, melhor? É certo que algumas medidas, 

como o acesso a medicamentos de controle da pressão arterial ou do diabetes, contribuem 

muito para o aumento da expectativa de vida, mas e quanto às políticas públicas para tratar as 
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causas desencadeantes dessas doenças, como obesidade e sedentarismo? Essas, sim, deveriam 

ser o foco da questão, a existência de políticas públicas de prevenção.  

No município de Beberibe, o aspecto cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos, foi a Educação (em 0,484), seguido da Longevidade e Renda. A mesma lógica de 

crescimento que ocorreu no Estado do Ceará, em termos absolutos, vindo, em primeiro lugar, 

a Educação (com crescimento de 0,358), seguida da Longevidade e da Renda, no intervalo 

entre 1991 a 2010. 

A tabela 7 a seguir apresenta as características demográficas da população do 

município, no que tange ao percentual de residentes homens e mulheres e à distribuição dos 

moradores entre as zonas urbana e rural de Beberibe. Entre os anos de 1991 e 2000, a 

população de Beberibe cresceu menos de 2% ao ano, correspondendo a 1,57%, abaixo dos 

padrões apresentados tanto pelo seu estado, o Ceará, quanto pelo Brasil, cujos índices de 

crescimento equivaleram, respectivamente, a 1,73% e 1,63%.  

Para a gestão pública municipal, a consequência do resultado desses números é a 

redução dos gastos necessários com políticas estruturantes, como as relacionadas à moradia, 

que, no ano de 2015, apresentava um déficit de 7,7 bilhões, conforme estudo realizado pela 

Fundação Getúlio Vargas, tendo como base a PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (FGV, 2018). Dessa maneira, quanto menor for a população de uma cidade, em 

tese, menor seriam os gastos com ampliação de programas habitacionais.  

A redução do número de habitantes também pode representar um maior controle 

da natalidade, como política pública assistencial, pois, quanto menor for o número de filhos 

em uma família, maiores são as possibilidades de as mulheres se inserirem no mercado de 

trabalho e contribuírem com a renda domiciliar, o que possibilita uma vida melhor para a 

família.  

Nessas duas décadas, a taxa de urbanização municipal passou de 28,59% para 

46,52%, um acréscimo de aproximadamente 40%. Porém, uma grande parcela da população 

ainda vivia em áreas rurais e tirava seu sustento da agricultura ou da pesca. Em toda a série 

história percebe-se que a população beberibense era predominantemente rural, informação 

que se confirma quando comparada aos dados da ocupação laboral (PNUD, 2010). Nesse 

período, mais de 35,56% da população exercia atividade econômica no setor agropecuário, 

que só perdia espaço para o setor de serviços, em dois pontos percentuais.  
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Tabela 7 - População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Município - Beberibe –CE 

População 
População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População total 36.801 100,00 42.343 100,00 49.311 100,00 

População residente 

masculina 
18.700 50,81 21.386 50,51 24.857 50,41 

População residente 

feminina 
18.101 49,19 20.957 49,49 24.454 49,59 

População urbana 10.520 28,59 19.697 46,52 21.611 43,83 

População rural 26.281 71,41 22.646 53,48 27.700 56,17 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2010). 

Os aspectos relacionados à estrutura etária se apresentam da seguinte forma: em 

1991, a relação de dependência dos mais jovens para com os mais velhos era de 87,64% e a 

taxa de envelhecimento populacional, de 6,30%. Entre 2000 e 2010, a razão de dependência 

dos mais jovens em relação aos mais velhos, no município, diminuiu de 68,15%, para 

51,76%, enquanto a taxa de envelhecimento, que era de 6,96%, cresceu para 8,39%.  

Ou seja, no início da série histórica, mais de 40,40% da população jovem 

dependia do grupo mais idoso, que representava menos de 7% da população. No entanto, nas 

décadas seguintes, houve redução de cerca de 30 pontos percentuais na relação de 

dependência entre esse grupo de pessoas. Esses dados indicam que a vulnerabilidade social, 

em Beberibe, vem se desacelerando, proporcionando melhores condições de vida à população.  

Figura 7 - Longevidade, mortalidade e Fecundidade – Município de Beberibe – CE. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010).   
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Conforme mostra a Figura 7, em Beberibe, a mortalidade infantil (crianças com 

menos de um ano de idade) baixou de 36,2 óbitos por mil crianças nascidas vivas, em 2000, 

para 21,8 óbitos em 2010. Em 1991, essa taxa era muito maior, de 61,8. No estado do Ceará, 

esses índices também só reduziram na série histórica: 63,1, em 1991; no ano 2000, equivalia a 

41,4 e, em 2010, chegou a 19,3 óbitos de crianças com até um ano de idade.  

No Brasil, em 1991, esse índice era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos. Entre 

2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos 

para 16,7 óbitos. Segundo relato da UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, esses 

números entraram em processo de declínio em decorrência das políticas públicas de cobertura 

vacinal, do acesso à água potável e ao saneamento básico.  

A UNICEF registra que, historicamente, a queda da mortalidade infantil no Brasil 

está associada a uma série de melhorias nas condições de vida e na atenção à saúde 

da criança: segurança alimentar e nutricional, saneamento básico e vacinação estão 

entre elas. A instituição informa que a maior parte dos óbitos se concentra no 

primeiro mês de vida, o que evidencia a importância dos fatores ligados à gestação, 

ao parto e ao pós-parto (Brasil, 2018, [n.p.]). 

Em 2010, o Brasil conseguiu atingir a meta de queda da mortalidade infantil 

estipulada pelo programa Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, que, até 2015, 

deveria estar abaixo dos 17,9 óbitos.  

Entretanto, após décadas de queda nas taxas de mortalidade infantil, o país 

apresentou uma alta, em 2016, com 14 mortes para cada mil nascidos. No entanto, com base 

em relatórios do Ministério da Saúde brasileiro, a UNICEF constatou que esse retrocesso 

decorreu dos surtos de Zika que atingiram o país. Só em 2015, foram 315 óbitos associados ao 

vírus da doença. Outro fator que agravou esse quadro de descontrole foi o baixo índice de 

cobertura vacinal, uma vez que 312 cidades brasileiras relataram não ter alcançado a 

cobertura contra o vírus da poliomielite, enfermidade que alcançou altos índices entre 1958 e 

1975, como reflexo desta insuficiência. 

Outro indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade, do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), é o da expectativa de vida ao nascer, que, em 

Beberibe, cresceu 2,6 anos na última década da série histórica analisada, passando de 69,1 

anos, em 2000, para 71,7 anos, em 2010. Em 1991, a expectativa de vida ao nascer era de 

apenas 61,7 anos.  

A despeito desse crescimento, Beberibe estava abaixo da média brasileira, que era 

de 73,9 anos em 2010; 68,6 anos em 2000; e 64,7 anos em 1991. A vulnerabilidade 

socioeconômica da população da cidade constitui um dos fatores para essa expectativa de vida 
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menor que a nacional. No ano de 1991, mais de 93,29% da população beberibense era 

vulnerável à pobreza, índice reduzido, na década seguinte, para 88,31%, e em 2010, para 

64,22% da população. 

Apesar dessa redução, em quase trinta pontos percentuais, os dados ainda são 

preocupantes, já que mais de 60% do município vive em situação de risco, seja por falta de 

garantias fundamentais, como saúde, educação, moradia, emprego e renda, seja pela violência 

contra os jovens, vítimas da criminalidade e das drogas, consequências da vulnerabilidade 

social. 

No tocante aos indicadores educacionais, o cenário de fragilidade e 

vulnerabilidade em Beberibe também teve mudanças significativas, como se observa nos 

dados reunidos pelo Atlas de Desenvolvimento Humano (Figura 8) com impactos positivos, o 

que alavancou não só as percentagens, como, também, a liberdade e capacidade de escolha 

dos sujeitos, refletindo-se em melhores empregos e renda.  

 

Figura 8 - Ensino básico da população de 6 a 17 anos. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

 

Em 1991, a expectativa de anos de estudo na educação básica, que inclui educação 

infantil, ensino fundamental e médio, entre a população de faixa etária dos 6 aos 17 anos, era 

de apenas 5,36 anos. Entre 2000 e 2010, esse índice passou de 8,06 anos para 10,02 anos, 

acima, inclusive, na última década, do atingido pelo Estado do Ceará, que passou de 8,22 anos 

para 9,82 anos.  
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Entretanto, a defasagem entre a faixa etária e a série cursada pelo aluno ainda se 

mantinha alta entre o público analisado, com uma diferença média de dois anos.  

Ainda no tocante à educação, seja ela básica ou superior, são necessárias políticas 

tanto de acesso quanto de permanência, já que ela compromete, em larga escala, a renda dos 

trabalhadores. Quanto mais anos de estudo, melhores serão seus salários, assim como a 

capacidade de se ter uma vida digna e distante da vulnerabilidade socioeconômica. Os 

aspectos relacionados à educação formal e às taxas de escolarização da população já foram 

discutidos.  

A análise que se segue utilizou como parâmetro a renda per capita, diretamente 

afetada pelo grau de escolarização da população. Como mencionado anteriormente, no início 

da série histórica de 1991-2010, a população de Beberibe recebia salários abaixo do mínimo 

nacional, o que se refletia nos índices de pobreza, extrema pobreza e no coeficiente Gini, 

usado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o fim de 

analisar se um lugar, proporciona o mínimo de dignidade aos seus habitantes. 

Entretanto, índices numéricos, por si sós, não são suficientes para determinar o 

nível de desenvolvimento ou qualidade de vida da população. Como relata Sen (2000), uma 

população pode ter renda elevada e ainda assim ser pobre e vulnerável, como é o caso dos 

negros e os latinos que vivem nas periferias das cidades norte-americanas. Se comparados 

com a maioria dos trabalhadores assalariados brasileiros, a renda desses negros e latinos é 

melhor, mas, mesmo assim, eles são vulneráveis à violência, suscetíveis às drogas, às 

péssimas condições de saúde, à educação e à moradia. Em oposição, os indianos, mesmo com 

salários menores, têm melhores condições de vida no que concerne à saúde, educação e 

moradia. 

Como se observa na Figura 9, houve uma significativa redução dos índices de 

pobreza em Beberibe, dados que demonstram um estreito vínculo com as políticas públicas de 

combate à pobreza. No entanto, os valores dos salários não supriam as necessidades básicas 

da população, apresentando-se aquém do estipulado pelo Governo Federal. 
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Figura 9 - Indicadores sobre Renda, Pobreza e Desigualdade – Município – Beberibe – CE. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

No ano de 2010, o salário mínimo no Brasil era de R$ 500,00 reais, enquanto a 

média per capita em Beberibe era de R$ 304,61 reais. Mesmo não sendo ainda o ideal, nas 

décadas que antecedem esse período, os assalariados do município tiveram um aumento de 

164,72 reais no valor do seu salário, passando de R$ 115,07, em 1991, para R$ 159,43, em 

2000, e para R$ 304,61, em 2010.  

O crescimento anual de 5,26% ficou bem aquém das necessidades da população 

beberibense, o que pode ser confirmado tanto pela escolarização, quanto pelo índice de 

pobreza, que atingiu quase 40% da população em 2010.  

Um dos fatores que contribuíram para esse alto índice de pobreza foi a taxa de 

desocupação da população (41%), que, embora econômica e parcialmente ativa, estava 

desempregada e, em parte, inativa. Naquele ano, apenas 59% do povo beberibense exerciam 

atividade laboral remunerada. (Atlas de desenvolvimento humano 2010). 

Em 2010, das pessoas ocupadas, na faixa etária de 18 anos ou mais no município, 

35,56% trabalhavam no setor agropecuário, 0,12% na indústria extrativa, 5,10% na indústria 

de transformação, 6,52% no setor de construção, 0,76% nos setores de utilidade pública, 

11,72% no comércio e 37,08% no setor de serviços. Em relação à escolaridade do grupo 

acima de 18 anos, para o ano de 2000, 17,50% tinham o ensino fundamental completo, 

passando para 44,07% na década seguinte.  

No que se refere ao ensino médio, a taxa de escolaridade da população com idade 

igual ou superior a 18 anos era bastante incipiente. Apenas 8,89% tinham o ensino médio 
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completo, no ano 2000. Este índice teve uma pequena, porém significativa alteração, 

passando para 27,83% dos jovens e adultos que concluíram a educação básica. Cenário bem 

inferior ao ideal, porém, no caminho para mudanças significativas que refletem na redução da 

pobreza, assim como da vulnerabilidade socioeconômica.  

A vulnerabilidade social também está ligada às condições habitacionais dos 

lugares. A Figura 10 fornece uma percepção acerca desse componente, no que concerne ao 

abastecimento de água, saneamento básico, fornecimento de energia e coleta de lixo 

residencial - elementos de suma relevância para a saúde coletiva, no que tange à prevenção de 

doenças infectocontagiosas, como cólera, difteria, dengue e diarreia, entre outras.  

Cabe ressaltar, também, que as condições habitacionais e os serviços ofertados à 

população influenciam, diretamente, na redução da pobreza. Dessa forma, pode-se perceber 

que a população beberibense, de fato, vinha obtendo melhores dias, como se observa na série 

histórica a seguir.  

Figura 10 - Indicadores de Habitação - Município - Beberibe – CE. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

Apenas 8,3% da população beberibense contavam com água encanada em casa em 

1991, passando para 25,57% em 2000 e atingindo quase 80% em 2010. Estes dados 

demonstram que esse grupo de pessoas, de fato, passou a ter uma vida mais digna, pois, além 

do abastecimento de água, mais de 90% da população passou a ter seus direitos assegurados 

no que concerne ao fornecimento de energia elétrica e coleta residencial de lixo. Os direitos 

incorporam-se ao bem-estar coletivo. 
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Outro aspecto de extrema relevância para a qualidade de vida e saúde dos 

beberibenses, apresentado mais adiante, na tabela 7, diz respeito à existência de banheiros 

com água, seja encanada ou não, da rede geral ou abastecida por carro pipa, poços artesianos, 

rios ou fontes. No ano de 1991, eram apenas 7,50% dos domicílios que tinham banheiros com 

água; em 2000, esse índice passa a 27,66% e, em 2010, pouco mais de 50% da população 

beberibense já contava com esse serviço nas suas residências. 

Os caminhos para a redução da pobreza vêm sendo traçados, porém, ainda estão 

distantes de atingir a totalidade da população beberibense, conforme se vê nas condições de 

vulnerabilidade social que atingem crianças, adolescentes e suas famílias, apresentadas na 

Tabela 8.  

Tabela 8 - Indicadores sobre Vulnerabilidade Social - Município – Beberibe/CE 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 61,84 36,19 21,80 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 68,52 47,00 

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 31,91 5,46 1,79 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 

vulneráveis, na população dessa faixa etária 
- 27,93 26,40 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 1,40 4,89 1,70 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 8,31 7,09 

Família 
   

% de mães chefes de família sem ensino fundamental e com filho 

menor, no total de mães chefes de família. 
10,65 22,75 31,93 

% de pessoas vulneráveis e dependentes de idosos 10,25 9,46 5,69 

% de crianças extremamente pobres 54,87 48,49 28,36 

Trabalho e Renda 
   

% de pessoas vulneráveis à pobreza 93,29 88,31 64,22 

% de pessoas com 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e 

em ocupação informal 
- 79,98 56,19 

Condição de Moradia 
   

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 7,50 27,66 53,42 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (como citado em Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010). 

A cada cem mil crianças nascidas em 1991, a probabilidade de não chegar ao 

primeiro ano de vida correspondia a 61,84%, ou seja, a cada mil crianças, apenas 400 tinham 

chances de sobreviver, um dado assustador, que, felizmente, se reverteu. Na década seguinte, 

ano 2000, houve uma redução de quase 50% no índice de mortalidade infantil, 

correspondendo a 36,19% das crianças que chegariam a sobreviver ao primeiro ano de vida. 
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Em 2010, o cenário já não era tão severo: o índice de mortes baixou para 21,80% dos bebês, 

que não conseguiriam ultrapassar a barreira do primeiro ano de vida.  

Portanto, são mudanças significativas, influenciadas por diversos fatores, 

exaustivamente expostos e discutidos neste trabalho, como as políticas públicas voltadas para 

educação, saúde (sem a qual a família não cuidaria da segurança alimentar e do pré-natal), 

rede de coleta de esgotos, fornecimento de água para a limpeza dos ambientes, dos alimentos 

e higiene pessoal. 

A vulnerabilidade social também é auferida verificando a inserção escolar das 

crianças de 0 a 5 anos, lembrando que esse parâmetro só passou a ser acompanhado após a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996, que estabeleceu, para as crianças 

desta faixa etária, a frequência aos centros de educação infantil.  

Após a promulgação da referida LDB, demorou quase 20 anos para que se 

obtivessem melhores índices nesse componente social. No ano 2000, quase 70% das crianças 

de 0 a 5 anos de idade do município de Beberibe ainda não frequentavam centros de educação 

infantil; índice reduzido a 20 pontos percentuais na década seguinte.  

Isso pode ser explicado em virtude de uma mudança de mentalidade dos pais, que, 

se antes viam esses espaços pedagógicos ainda como um lugar no qual as crianças podiam 

apenas brincar, passaram a perceber a importância da mediação do professor para o 

desenvolvimento infantil, em atividades como o próprio brincar, o educar e o cuidar.  

Outros aspectos merecem destaque quando se faz referência à vulnerabilidade 

social de crianças e jovens beberibenses, já que essa parcela da população costuma ser mais 

suscetível às más condições de vida. No que concerne à sua inserção nos espaços escolares, as 

alterações foram significativas e positivas. Em 1991, quase 32% da população inserida na 

faixa de 6 a 14 anos de idade não frequentava a escola. Nas décadas seguintes, esse cenário 

mudou para melhor, diminuindo para 5,46% em 2000, e para 1,79%, em 2010, o percentual de 

crianças que não iam à escola, no município.  

O trabalho infantil em Beberibe também foi outro indicador que sofreu redução 

entre as décadas de 2000 e 2010. Se no começo do século XXI, as crianças com idade entre 

10 e 14 anos de idade que exerciam atividades laborais representavam 8,31%, dez anos 

depois, esse índice se retraiu em quase 1,5%, chegando a 7,09. 

Concomitante à redução nas taxas de atividades laborais entre crianças e jovens 

dessa mesma faixa etária, houve uma elevação dos índices de alunos matriculados e que 

frequentavam as escolas, passando a 98% no município de Beberibe.  
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Mudanças significativas que se refletiram na redução da vulnerabilidade social e, 

por consequência, na ampliação das capacidades e da liberdade de escolha desses 

sujeitos, que passaram da condição de sujeitados a protagonistas da própria história. 

Nos últimos dez anos, o Brasil conseguiu reduzir sua histórica extrema desigualdade 

para seu nível mais baixo em 30 anos, em grande parte por ter disponibilizado 

educação para pessoas em situação de pobreza, juntamente com medidas de proteção 

social. A educação é a ferramenta mais poderosa para interromper a transmissão de 

privações de uma geração para a seguinte (Green, 2009, p. 12). 

Um dado preocupante, porém, diz respeito aos jovens entre 15 e 24 anos. Em 

2000, mais de 27% deles não trabalhavam, nem estudavam, portanto, viviam na dependência 

de pais ou avós, índice que regrediu menos de 1% na década seguinte. Essa situação acabava 

por impactar na condição econômica da família, porque além de não contribuírem para seu 

próprio sustento, em alguns casos, alguns desses jovens sobrecarregavam ainda mais o 

orçamento familiar ao introduzirem novos membros no núcleo original, sejam companheiros, 

cônjuges e/ou filhos. É o que se depreende da taxa de natalidade das mulheres com idade 

entre 10 e 17 anos, que, em 1991, era de 1,40 filhos, se ampliou para 4,89, na década seguinte 

(2000), mas voltou a regredir para 1,70 filhos por mulher, no ano de 2010.  

A vulnerabilidade familiar também é um dos componentes analisados quando se 

discute o IDHM. Um dos fatores que repercutem sobre esse índice é o percentual de mulheres 

chefes-de-família, que não possuem ensino fundamental completo e que têm filhos menores 

de 15 anos. Ao longo das décadas de 1991, 2000 e 2010, o município de Beberibe viu 

aumentar as cifras desses casos, passando de 10,65%, no início da série histórica, subindo a 

22,75%, até atingir 31,93%, em 2010.  

Portanto, nesse município cearense ocorreu o processo inverso ao da tendência 

mundial, de maior escolarização feminina, inserção no mercado de trabalho e menor 

quantidade de filhos. Na contramão, as mulheres beberibenses cada vez mais se tornam chefes 

de família, têm filhos e reduzem seus anos de estudo.  

Uma hipótese para esta realidade vivida por essa população seria a gestação 

precoce e a não constituição familiar aos moldes tradicionais, o que levou as jovens a 

abandonar a escola e buscar trabalho, reduzindo as chances de ter uma vida mais segura.  

A gestação precoce é uma realidade no Nordeste brasileiro, que concentra cerca 

de 180 mil mães adolescentes, segundo dados do Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos. Uma realidade que vem sendo alterada em decorrência de programas governamentais, 

como Saúde da Família (PSF) que contribuiu para a queda de 17% das gestações precoces no 

Brasil nos últimos anos (Brasil, 2017a). 

Os dados da PNUD mostram, no entanto, que, mesmo em condições 

desfavoráveis, essas mães chefes-de-família conseguiam sustentar seus filhos e suas casas 
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sem dependerem tanto dos idosos. Essa relação de dependência, em 1991, era de mais de 

10%. Na década seguinte, baixou para 9,46%. Em 2010, foi reduzida a 50% do índice 

observado em 1991, com apenas 5,69% das mulheres dependendo dos idosos para 

sobreviverem.  

Nesse cenário de vulnerabilidade social, um dos grupos que mais sofrem é o das 

crianças, que não podem mudar de imediato a condição na qual estão imersas. Como se 

percebe quase 55% delas, com idade até 14 anos de idade, se encontravam vulneráveis, em 

1991, com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 reais mensais, condição 

que reflete extrema pobreza, conforme cálculo estimativo da Organização das Nações Unidas 

(ONU).  

Diante desses fatos, como mudar tal conjuntura? Que caminho percorrer para que 

a redução da pobreza e da desigualdade social seja efetiva? 

Os aspectos relacionados ao trabalho e renda também fazem parte do arcabouço 

quantitativo para se analisar a vulnerabilidade social na qual as pessoas estão imersas. 

Recorremos, mais uma vez, à série histórica, para comparar a evolução deste índice.  

Entre 1991 e 2010, o município de Beberibe apresentava mais de 93% de sua 

população em condições desumanas, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a meio 

salário mínimo. Este universo correspondia aos indivíduos que viviam em domicílios 

particulares permanentes. Pode-se conjecturar, então, que a situação desse município é de 

extrema pobreza, e que, quase a totalidade da sua população, se encontrava em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Os sem teto não eram contabilizados, faziam parte apenas da 

estatística.  

No ano 2000, a situação socioeconômica dos beberibenses começou a apresentar 

melhoras, diminuindo para 88,31% o percentual da população em condições desumanas e de 

desigualdade social. Em 2010, mesmo com redução da pobreza e da vulnerabilidade em 30%, 

os beberibenses vulneráveis à pobreza ainda constituíam 64,22% da população.  

Outro dado preocupante diz respeito à população economicamente ativa, sem o 

ensino fundamental completo, e inserido no mercado de trabalho informal. Em 2000, a 

população beberibense, que exercia atividades laborais sem carteira assinada, somava 

79,98%, índice reduzido, em 2010, para 56%, ainda bastante elevado, a despeito da redução 

expressiva, de mais de vinte pontos percentuais.  

As taxas e os índices de desenvolvimento no Brasil, durante quase duas décadas, 

apresentaram mudanças significativas. Os índices de vulnerabilidade social sofreram reduções 

consideráveis e reconhecidas no cenário nacional e internacional, por organismos como a 
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ONU. Porém, por falta de continuidade em algumas políticas públicas, somada a alguns 

retrocessos, esse quadro vem perdendo espaço.  

Um dos caminhos possíveis para a redução da desigualdade socioeconômica é a 

união de esforços entre associações e cooperativas, que têm, no trabalho coletivo, a 

possibilidade de promover uma vida mais digna.  

Por essa razão, a presente tese se debruçou sobre a temática da economia solidária 

e do desenvolvimento local, buscando um caminho que deve ser percorrido por meio do 

trabalho solidário coletivo. 

A ausência do Estado, por meio de políticas públicas, e as crises econômicas 

cíclicas tornaram mais severa a vulnerabilidade da população mais pobre, resultando na 

aceleração do desemprego, na redução da renda, de moradias dignas, de saúde e educação.  

Os países periféricos concentram seus esforços na acumulação de recursos e no 

crescimento econômico, compreendidos como caminhos para o desenvolvimento. Porém, não 

investem na instituição de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento da capacidade 

humana, que, para Sen (2000), é sinônimo de liberdade.  

Nessa perspectiva, diversos autores, entre eles, Max-Neef (1998), Sen (2000) e 

Elias (1994), discordam da abordagem desenvolvimentista como processo a ser alcançado, 

como se tratasse de uma receita, na qual bastaria adicionar os ingredientes na ordem e medida 

corretas para se obter o resultado final: o desenvolvimento padrão do Sul.  

Por essa razão, e na tentativa de compreender o cerne da desigualdade e da 

vulnerabilidade na qual diversos sujeitos estão imersos, faz-se necessário compreender a 

dicotomia existente entre crescimento econômico e desenvolvimento humano. 

Pensando sob esta perspectiva, observa-se que o processo de crescimento, 

trabalhado de forma isolada, poderá trazer desequilíbrio estrutural para determinadas 

economias, gerando dificuldades aos governantes e seus governados. Isso ocorre, por 

exemplo, quando se prioriza a monocultura e a agricultura de exportação. 

Com a justificativa de gerar emprego e renda assim como aumentar a margem de 

superávit da balança comercial, certos países concedem benefícios para que determinadas 

organizações se instalem em seu território, sejam eles de ordem financeira, fiscal, ou através 

da doação de terras. No entanto, em sua maioria, elas só permanecem nesses territórios até o 

término das garantias e facilidades ofertadas pelo Estado, o que torna os governos locais 

vulneráveis e reféns dos caprichos do poder hegemônico.  
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Já o desenvolvimento, em grande parte dos casos, se mostra capaz de gerar 

crescimento econômico, desde que assegure ao povo saúde, educação, moradia, entre outros 

benefícios (Passos & Nogami, 1998).  

Assim, ao praticarem os princípios da Economia Solidária em suas relações 

socioeconômicas, as organizações farão frente à realidade perversa e desigual em que a 

população está inserida, valorizando seus saberes tradicionais, construindo novos saberes, 

embasado na inclusão social, e não na submissão à lógica macroeconômica do capital 

internacional, como acontece, por exemplo, com as grandes corporações do turismo (Singer, 

2002). 

Economia Solidária constitui o fundamento de uma economia humanizada, de um 

desenvolvimento sustentável, socialmente justo e voltado para a satisfação racional das 

necessidades de cada um e de todos os cidadãos da Terra, seguindo um caminho 

intergeracional de desenvolvimento sustentável da qualidade de vida. 

Os princípios gerais que norteiam a ideia da Economia Solidária são a valorização 

social do trabalho humano; o reconhecimento do lugar fundamental da mulher numa 

economia fundada na solidariedade; a busca de uma relação respeitosa com a natureza, 

cooperação e solidariedade. Enfim, um caminho que valoriza os seres humanos, independente 

de cor da pele, sexo, idade, orientação sexual, condições econômicas ou culturais.  

Esses valores, baseados na importância da troca mútua, no despertar para os 

aspectos sociais, políticos, culturais, ambientais e educativos da Economia Solidária, em 

diferentes dimensões, assim como a difusão dos principais conceitos inerentes ao tema, 

promovem o desenvolvimento do capital social, na perspectiva de Bourdieu (2001, p 46): 

O capital social representa a interação entre agentes articuladores em comunidades 

que atuam em conjunto, para além do parentesco, mas institucionalizadas, 

demarcadas pelo tempo e por objetivos comuns. Pessoas com objetivo determinado 

individualmente, unidos coletivamente, criam e formulam uma forma de interação e 

crescimento mútuo, quando gestado sob essas práticas, se acumula e se fortalece na 

comunidade, visando o desenvolvimento de parcerias e de comunidades locais 

emancipadas. 

Segundo Putnam (2006), a partir da ideia de comunidade cívica, na qual uma 

sociedade busca o bem coletivo e o desenvolvimento solidário das comunidades, o capital 

social se traduz na confiança, cooperação, em normas e sistemas que contribuam para 

aumentar a eficiência da sociedade como organização, bem como sua capacidade de 

participação e poder de ação.  

Nesse sentido, as comunidades de Canto Verde e Batoque estão bem 

representados por uma parcela expressiva de moradores. Os grupos que formam essas 
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comunidades vêm logrando êxito, desde a década de 1970, em prol da luta pela posse da terra 

e da obtenção de serviços básicos para essas comunidades, como água, luz, estradas de 

acesso, postos de saúde, centros de educação infantil, casas de alvenaria e banheiros. Aspectos 

que têm contribuído, ao longo da última década, para a maior longevidade da população, 

como também para o aumento da escolarização e melhores salários. Tais conquistas refletem 

uma população empoderada, detentora de um capital social forte.  

Para Putnam (2006), capital social também diz respeito às condições que 

favorecem a mobilização, ou seja, a valorização da cultura local pelos seus habitantes, 

resultando na consciência e no fortalecimento de sua própria maturidade e independência. 

Representa, ainda, a criação de laços de confiança, cooperação e identidade, a fim de 

desenvolver redes de solidariedade e de ajuda mútua, por meio da sua capacidade de criação, 

regulação e de adaptação às mudanças. 

Esse capital sociocultural é um dos elementos que mais atrai turistas para as 

comunidades inseridas na Rede Tucum: seu modo de ser, de fazer e de viver atrai pessoas de 

diversas partes do mundo, a fim de vivenciar essa experiência.  

Como essas comunidades conseguem se impor em meio ao capital financeiro 

imobiliário e resistir? Como a pesca artesanal ainda sobrevive às práticas tecnológicas? As 

comunidades se fortalecem frente a esses grupos por meio da valorização de seu modo de 

vida, pela articulação sociopolítica comunitária, e a adoção de um sistema educacional local 

que, desde os anos iniciais da educação formal, dá vida ao modo de ser e de viver de seu 

povo.  

Desse modo, pode-se inferir que nada está isolado; que tudo faz parte de uma 

densa teia de relações, uma grande rede. Segundo Milani et al. (2005), o capital social 

pertence a uma coletividade ou a uma comunidade; ele é compartilhado, e não pertence aos 

indivíduos; não se gasta com o uso, pelo contrário, o uso o faz crescer.  

A perspectiva é de compartilhamento dos recursos entre os indivíduos 

pertencentes ao grupo ou sociedade. Assim como em economia, o capital social se acumula, 

produz benefícios, possui reservas e uma série de valores, porém, não se refere a um bem que 

possa ser trocado, mas usado como instrumento estratégico. Trata-se, em suma, de uma rede 

de pertencimento, que quanto mais forte, mais é capaz de gerar desenvolvimento (Gomes, 

2013). 

Ao explicar o que ele chama de ―virtude cívica‖, Putnam (2006) pondera que uma 

sociedade precisa reconhecer e buscar o bem público, o interesse coletivo, com direitos e 
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deveres iguais para todos. Assim, a união se daria por meio de relações horizontais de 

reciprocidade e cooperação, valorização, solidariedade, engajamento e honestidade.  

Face ao exposto, como superar os gargalos sociais, políticos e econômicos 

vivenciados por grupos minoritários? Como suplantar a pobreza? Que caminhos podem ser 

percorridos visando a superação da pobreza?  
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3 PAQUETES, JANGADAS E BARCOS: CAMINHOS PARA SUPERAR A POBREZA 

NAS COMUNIDADES DE CANTO VERDE E BATOQUE 

―E não há melhor resposta 

que o espetáculo da vida: 

vê-la desfiar seu fio, 

que também se chama vida, 

ver a fábrica que ela mesma, 

teimosamente, se fabrica, 

vê-la brotar como há pouco 

em nova vida explodida; 

mesmo quando é assim pequena 

a explosão, como a ocorrida; 

mesmo quando é uma explosão 

como a de há pouco, franzina; 

mesmo quando é a explosão 

de uma vida Severina.‖. 

 

[João Cabral de Melo Neto] 

 

A desigualdade tem contribuído para que 795 milhões de pessoas no mundo 

tenham uma vida sub-humana que é agravada pela fome, (PNUD, 2015) pela desnutrição, 

pela morte prematura de nutrizes, parturientes, gestantes, ou mesmo por doenças que 

aparentemente foram dizimadas da humanidade, tais como diarreia, malária e a praga do 

Egito, também conhecida como dengue que é transmitida pelo aedes aegypti. Doenças que 

são ocasionadas pela falta de saneamento básico, água tratada e acessível a todos os sujeitos.  

A problemática da saúde é um dos pontos cruciais quando a referência é 

desigualdade, em especial nos países periféricos ou subdesenvolvidos, uma vez que seus 

governantes gastam menos com a profilaxia e com o tratamento das doenças, gastando menos 

com saúde onde ela é mais necessária. A profilaxia deveria ser uma das estratégias aplicadas 

pelos governos, investindo na prevenção das doenças, por meio de programas que garantam 

uma alimentação nutritiva, acesso à água potável e saneamento básico, coleta de lixo e 

vacinação para todos. Políticas públicas promovidas por governos efetivos também têm papel 

crucial na redução da desigualdade proveniente da exclusão social.  

Neste sentido, garantiria à população redução da desigualdade e liberdade efetiva 

a milhões de pessoas. Sem as liberdades efetivas, fruto do funcionamento, como sinônimo de 

bem-estar alcançado efetivamente pelas pessoas, e da liberdade para alcançar bem-estar. Na 

prática, isso quer dizer:  

  



 

59 

Poder escapar de mortalidade prematura 

Adequadamente nutrido 

Estar feliz 
Gozar de boa 

saúde 
Ter autorrespeito  

Fazer parte da 
vida da 

comunidade 

Figura 11 - Funcionamento como sinônimo de bem-estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Compilação a partir do livro Desigualdade reexaminada de Sem (2001).  

Para Green (2009), a ―loteria dos nascimentos‖ resulta da desigualdade e, ela é o 

maior desafio global do século XXI. Este desafio não é limitado por fronteiras entre o norte 

rico e o sul pobre, ela está arraigada no seio da sociedade humana, em todas as nações do 

mundo, uma vez que em um mundo globalizado o sofrimento e a pobreza não são confinados 

por fronteiras, mas são materializados na forma de conflitos, migrações e degradações 

ambientais.  

Observando a desigualdade mundial a (OXFAM, 2019) Committee for Famine 

Relief (Comitê de Ajuda à Fome), afirma, categoricamente, que o mundo como um todo é 

bem mais injusto e desigual que qualquer país isoladamente, e que esta desigualdade é 

agravada por fatores tais como o gênero - o comitê observa que as mulheres são mais 

vulneráveis que os homens. Nesse sentido, a fome como uma mazela mundial mata cerca de 8 

milhos de pessoas a cada ano, como destaque para a Ásia Oriental e Meridional, África 

subsaariana e parte considerável da América Latina onde a pobreza extrema e moderada vem 

contribuindo para este cenário.  
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Figura 12 - Fome. 

 

Fonte: Elaborado a partir dos estudos de Oliveira, 2011.  

Segundo Green (2009), uma criança do sexo feminino nascida na Noruega ou na 

Finlândia, tem mais chance de chegar à vida adulta que uma criança do mesmo sexo, nascida 

em algum país do continente africano, por terem condições de vida opostas. Uma criança 

nascida em um país que lhe assegure condições para uma vida plena e em abundância com 

garantias de saúde, nutrição adequada, alimentação balanceada, moradia digna, água tratada, 

saneamento básico e educação bem como com o incentivo aos mecanismo de empoderamento 

e emancipação socioeconômica. 

Os negros, as mulheres e as crianças estão entre as vítimas deste cenário de horror 

onde o direito básico à vida é negada, e a FOME é um dos principais vilões desta tragédia 

anunciada.  

Estudos realizados por Oliveira (2011), evidenciam que os valores entre 500 

milhões e 1 trilhão de dólares gastos no combate à fome no mundo por ano, se fossem 

efetivos e precisos, apenas precisariam de 25 milhões ano - tendo como base o ano 2015 - 

acabariam com a fome de aproximadamente 900 mil crianças de 15 países da África 

Subsaariana, salvaguardando a vida como pode ser observado na síntese da Figura 13. Assim 

como países da Ásia Oriental, Ásia Meridional, e parte considerável da América Latina, 

correspondendo a 40% da humanidade, que representa 1,5 bilhão na linha das pobrezas 

moderada e relativa.  

  

extrema  
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Figura 13 - Dados da fome no mundo. 

 

Fonte: Elaborado a partir dos estudos de Oliveira (2011).  

O mesmo pode se dizer de pessoas em situação de vulnerabilidade social, onde as 

garantias mínimas como saúde, educação e segurança protetora são sucumbidas de suas vidas. 

A população feminina por sua vez é a mais afetada, a chance de uma criança do sexo 

feminino chegar a ter uma idade avançada, em países como Serra Leoa é de uma em quatro, 

ou seja, ¼ de chance para viver e ¾ de chances para morrer. Pelo simples fato de ser mulher, 

uma vez que a prioridade de nutrição, educação e futuros empregos é sempre para os homens, 

já que os mesmos, no futuro próximo, irão sustentar suas famílias, mulheres e filhos (Oxfam, 

2019). 

Neste contexto, chegar até uma universidade é um sonho quase que impossível 

para mulheres em alguns países da Ásia, África e América do Sul. A desigualdade 

potencializa a discriminação de gênero, raça, ou casta, de modo geral tem origem na própria 

desigualdade. Isso fragiliza os grupos minoritários como as mulheres e a população negra. A 

população negra de países periféricos como o Brasil são historicamente mais vulneráveis, que 

os brancos de mesma idade (Oxfam, 2019).  

Por essa razão, políticas públicas, como a de cotas ou reserva de vagas, em 

instituições ou universidade públicas, favorecem a população brasileira mais vulnerável, 

como negros, indígenas, mulheres, pobres e deficientes que, ao longo da história destes 

países, é negligenciada e marginalizada. No que se referem às cotas, alguns são a favor outros 

contra, porém pesquisas como as realizadas por Guarnieri e Silva (2017) mostram que as 

cotas são de fato um caminho concreto para a inclusão de vulneráveis e que a crítica feita ao 

não acompanhamento dos candidatos aos cursos ingressados não procedem e o 

acompanhamento dos alunos é condizente com o curso ingressado. 
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Assim como a política de cotas, a criação das reservas extrativistas foi uma 

política governamental no período do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 

tinha por objetivo a preservação tanto das espécies naturais quanto da vida humana, desta 

forma surgem as reservas extrativistas da prainha do Canto Verde e a do Batoque,  

As Reservas Extrativistas foram introduzidas pela Lei 9.985/00, que criou o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), por sua vez regulado 

pelo Decreto nº 4.340/02. Elas são criadas por lei e administradas pelo órgão 

ambiental correspondente: se lei federal, a responsabilidade será do Instituto Chico 

Mendes (ICMBio); se lei estadual ou municipal, será responsabilidade do órgão 

ambiental do estado ou município. De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação (CNUC), até julho de 2015, existem 90 reservas extrativistas no 

país: 62 na esfera federal e 28 na esfera estadual. São exemplos de RESEX a 

Reserva Extrativista Chico Mendes, a Reserva Extrativista Rio Xingu e a Reserva 

Extrativista Acaú-Goiana. (Eco, 2015, [n.p.]). 

As reservas extrativistas têm papel importante para a concretização do turismo 

comunitário brasileiro, uma vez que estes espaços territoriais protegidos têm por objetivo a 

proteção e as atividades econômicas tradicionais tais como pesca, agricultura, extração de 

frutos, entre outros, assim como a cultura local das populações tradicionais bem como 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. Ação que favorece o 

desenvolvimento de atividades complementares como as do turismo comunitário que prima 

pela promoção da cultura destes lugares. 

Porém após o golpe sofrido pela democracia brasileira no ano de 2016, pelo 

governo da presidente Dilma Rousseff, as Unidades de Conservações perdem prioridade entre 

as políticas de conservação e preservação dos desgovernos atuais, Michel Temer e Jair 

Bolsonaro, as UC‘s deixam de ser espaço de proteção da vida humana, vegetal e marinha, 

para dar lugar à exploração destes espaços por meio do ecoturismo. São dezenove UC‘s que 

tem por objetivo a exploração da paisagem e suas espécies, que nada têm haver com a 

perspectiva do turismo comunitário de valorização da cultura, da história e das formas de 

vidas destes povos, os dados podem ser observados por meio da página do Ministério do Meio 

Ambiente ano de 2019 (MMA, 2019).  

A chance de ter um diploma de graduação para uma pessoa negra ou parda no 

Brasil aumentou quase quatro vezes entre os anos de 2008 a 2018. Desde que as políticas de 

cotas que tiveram início no Rio de Janeiro há quinze anos, que o percentual de pardos negros 

que se tornaram egressos dos cursos superiores cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. 

Longe dos índices ideais, tendo como referência a população branca brasileira que é de 22% 

de egressos do ensino superior, entretanto, esses números representam um avanço na redução 

das desigualdades socioeconômicas entre negros e brancos (Brito, 2018). 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28223-o-que-e-o-snuc
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28223-o-que-e-o-snuc
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/2002/D4340.htm
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia/2016-resex-chico-mendes
http://www.wikiparques.org/wiki/Reserva_Extrativista_Rio_Xingu
http://www.wikiparques.org/wiki/Reserva_Extrativista_Aca%C3%BA-Goiana
http://www.wikiparques.org/wiki/Reserva_Extrativista_Aca%C3%BA-Goiana
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A redução da desigualdade e a inserção de jovens qualificados no mercado de 

trabalho representa melhorias salariais, o que os garante melhores condições de vida e de 

garantia das necessidades básicas para a sua manuntenção. Porém, a diferença salarial entre 

homens e mulheres é maior em sociedades mais desiguais. Até entre os mais ricos, a 

desiguadade impera, entre as 62 pessoas mais ricas do mundo, 53 são homens (Oxfam, 2016).  

Figura 14 - Razão salarial entre negros e brancos por nível educacional. 

 

Fonte: IBGE, 2010.  

Por meio das políticas públicas direcionadas à população vulnerável, esse grupo 

pode almejar ter um futuro que deseje, ou seja, sua liberdade de escolha, a garantia de ser o 

que desejar ser; o que está em jogo, portanto, é a capacidade desse sujeito de ter a vida que 

desejar ter, as Políticas de transferência de renda também contribuem para dias melhores entre 

os grupos mais vulneráveis, os assegurando condições mínimas de nutrição, um lugar para 

morar, por meio da política, como o ―Minha Casa, Minha Vida‖, programa do Governo do PT 

que ajudou a reduzir o déficit habitacional brasileiro como mostra o estudo realizado pela 

FGV, em 2016.  

O ―Minha Casa, Minha Vida‖ foi decisivo para a redução anual média de 2,8% no 

déficit habitacional brasileiro entre 2010 e 2014. A conclusão é do estudo realizado pela 

Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), divulgado em fevereiro de 2016. Isso 

significa que 742 mil famílias concretizaram o sonho da casa própria neste período. O 

destaque maior para as regiões norte 6,4% ao ano, e nordeste 3% ao ano no referido período, 

provando mais uma vez que estas são as regiões do Brasil que merecem maior atenção dos 

governantes.  
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Esse cenário de exclusão não acomete somente com a população negra, com as 

mulheres, ou com as crianças pobres do Brasil, pois a população indígena seja no Brasil ou a 

indígena guatemalense também é mais vulnerável que a população de origem europeia. 

Neste sentido, Green (2009), relata que o número de crianças que morrem até seu 

quinto aniversário é de 56 a cada 1000 nascidos entre a população branca. Já entre as crianças 

negras a cada 79 por 1000 nascidos vão a óbito antes de completar cinco anos de vida.  

Com isso, refletimos que a desigualdade não é ―privilégio‖ de um lugar, um 

estado ou um país, os grupos menos favorecidos estão na linha de frente das injustiças sociais, 

são eles que vivenciam em maior escala a violência urbana, as doenças causadas pela 

desnutrição, pela não existência de saneamento básico, pela precarização do ensino público e 

assim por diante. Para os sujeitos em situação de pobreza e de vulnerabilidade social, as 

desigualdades anulam e sepultam os benefícios de viver em uma sociedade justa, onde as 

garantias de uma vida plena não são asseguradas. 

Neste sentido, por que a desigualdade é importante? O processo de desigualdade 

leva milhares de pessoas (Green, 2009) a passarem fome mundo a fora, uma a cada seis 

pessoas, seu inverso é tão perverso quanto, a obesidade, por exemplo, aflige milhões de vidas 

tanto em países ricos, quanto em países pobres. O fantasma da desnutrição ou subnutrição é 

fruto do processo de desigualdade no qual a população menos favorecida está imersa.  

Por essa razão, o programa fome zero e PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) é uma das políticas do governo federal que garante as escolas 

municipais e estaduais, a inserção de gêneros alimentícios conforme a tradição alimentar dos 

lugares.  

As associações e sindicatos rurais abastecem as escolas com estes gêneros que 

devem ser de, no mínimo, 30% provenientes da agricultura e pesca familiar, sendo esta mais 

uma possibilidade das populações rurais, ribeirinhas e caiçaras de agregar valor ao que já vem 

sendo produzido e comercializado. Por meio dessa política, esses grupos conseguem reduzir a 

presença dos atravessadores que de maneira geral é quem ficam com a maior parcela do lucro 

entre o que é produzido e comercializado.  

O acesso a direitos fundamentais é um dos caminhos possíveis, no entanto, o 

mesmo precisa atingir os iguais de forma desigual, ou seja, a homogeneização das 

desigualdades não garante que a população pobre seja atendida em suas necessidades, já que 

entre os iguais também há desigualdades, principalmente, quanto à idade, saúde física e 

psicológica, sexo, escolaridade e percepção política, esses aspectos corroboram com o acesso 

desigual de seus direitos. Por essas razões, depositar todas as expectativas em uma única 
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possibilidade não trará resultados favoráveis, principalmente, aos pobres de qualquer parte do 

mundo onde a desigualdade impera.  

O pensamento norteador capitalista mais comum é que o crescimento seria por si 

só suficiente para eliminar a pobreza, pois, baseiam seus argumentos na máxima de 

Washington de que ―uma maré alta levanta todos os barcos‖, ou seja, se a riqueza do país 

aumentar toda a população será beneficiada; falácia que tanto a ONU quanto o banco mundial 

já assinalaram que eliminar as desigualdades é uma das tarefas mais pujantes da atualidade.  

Na contramão do entendimento que têm os insensíveis governos ou líderes dos 

países ricos, ou mesmo dos países subdesenvolvidos que fingem acreditar em uma equação 

matemática linear onde basta ter números positivos em suas balanças comerciais, logo, 

reduziram os indicadores de pobreza. Segundo o pensamento do prêmio Nobel de economia, 

Amarthya Sen (2012, p. 13) ―Oportunidades reais ou substantivas envolvem mais do que 

disponibilidade de recursos‖.  

Entretanto, se os recursos fossem aplicados de maneira correta, a população mais 

vulnerável, independentemente de sua localização no globo terrestre, teria igualdade de 

oportunidades, sejam elas de educação, saúde e acesso a bons empregos, o que levariam os 

sujeitos a terem a vida que escolheram ter.  

O montante que os países desenvolvidos destinam por ano à luta contra a AIDS, por 

exemplo, representa somente três dias de gastos militares da economia mais 

poderosa do planeta. Dito isso, enquanto o governo de Barack Obama continuar 

gastando apenas 1% de seu orçamento com ajuda internacional, outros 25% do 

mesmo orçamento estão sendo ―direcionados‖ em atividades militares que somente 

semeiam a morte e a destruição. Essa é apenas uma dentre tantas outras mudanças 

que precisa acontecer visando chegarmos a um ganho coletivo (Oliveira, 2011, 

[n.p.]). 

Para além da disponibilidade de recursos, uma medida eficiente para a redução da 

pobreza seria um sistema fiscal mais justo, obrigando as empresas e instituições mais ricas a 

pagarem o que lhes corresponde em responsabilidade social, complementando esse caminho, 

cabe à população pressionar os governos para investir estes recursos em melhorias para a 

população vulnerável garantindo serviços públicos de qualidade.  

Porém, se faz necessário uma cidadania ativa que se concretiza por meio do 

desenvolvimento da autoconfiança, capacidade de negociar e de influenciar a tomada de 

decisões. Neste sentido, a população torna-se capaz de trabalhar junto e de se envolver em 

ações coletivas, o que, de certa forma, obriga os estados a se tornarem efetivos (Green, 2009). 

Estados efetivos se materializam quanto às políticas públicas estruturantes, como, 

por exemplo: acesso à saúde no que se refere à atenção básica como médicos, pronto 
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atendimento, hospitais de urgências médicas, além dessas, também as medidas de prevenção 

como acesso a água tratada, coleta e tratamento de resíduos, como também uma dieta capaz 

de suprir as necessidades nutricionais da população com destaque para nutrizes e crianças e 

mulheres gestantes, uma vez que as parturientes estão entre o grupo vulnerável que vem 

contribuindo com os índices da mortalidade infantil.  

Os Estados se tornam efetivos quando há cidadania que tem como par dialético o 

ativismo social, segundo Souza e Rodrigues (2004), o caminho percorrido com o 

planejamento de forma conjunta entre o Estado (governo federal, estadual e municipal) e a 

população civil, visto que, esta deve ter participação nas decisões de como solucionar os 

problemas de sua cidade, sistematizando assim o ativismo social e político, individual e 

coletivo, possibilitam que sujeitos tornem se ativos, participando do processo de tomada de 

decisões, tenham autonomia para discutir com os governos os problemas e suas soluções. 

Nesta perspectiva, o governo cearense desenvolve ações voltadas para a resolução 

de problemas estruturantes, como a falta de acesso a crédito, neste sentido, o governo, em 

parceria com a sociedade cível, cria o Projeto São José, que possibilita à população mediante 

apresentação de Projetos à concessão de crédito, por meio da secretaria estadual de 

desenvolvimento agrário. O acesso ao crédito é praticamente a fundo perdido, uma vez que 

projetos de um milhão e meio de reais tenham contrapartida de um por cento desse valor, 

tendo como avalista seus pares que é fruto das lutas populares por concessão de crédito e 

emancipação socioeconômicas dos sujeitos. 

O referido projeto tem como objetivo não apenas a concessão de créditos, mas, 

principalmente, o desenvolvimento produtivo de associações e cooperativas do Estado do 

Ceará, até o ano de 2018 o mesmo já tinha atendido cerca de mil duzentas e sessenta e oito 

famílias em 32 municípios cearenses com valor investido de R$ 14.120.578,82, entre os 

grupos beneficiados estão às comunidades de Canto Verde no município de Beberibe e 

Batoque no munícipio de Aquiraz.  

Entretanto, no ano de 2017 com o projeto São José II, as referidas comunidades, 

por conflitos internos e divergências de posicionamento, devolveram aos cofres públicos um 

milhão e meio de reais que era para a implantação de uma câmara frigorífera e uma unidade 

de beneficiamento do pescado, na segunda comunidade (Batoque), o recurso era para a 

instalação de uma cozinha comunitária. Mas, mesmo a fundo perdido, os grupos não 

conseguiram encontrar um denominador comum e, mesmo com o projeto aprovado, tiveram 

que devolver, pois, não cumpriram as etapas necessárias correspondentes a entrega de 

documentos e projetos complementares de viabilidade.  
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A concessão de crédito, a instalação de bens públicos ou qualquer conquista 

social, é fruto do questionamento e participação sociopolítica. Em todo o mundo, o ativismo 

social, político e econômico de pessoas em situação de pobreza geram melhorias profundas e 

duradouras em suas vidas.  

Conforme um antigo proverbio chinês: "Dê um peixe a um homem faminto e você 

o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e ele se alimentará pelo resto da vida" Provérbio 

chinês, cerca de 500 a.C. Analisando esse provérbio sobre a lente contemporânea, esse 

homem pode ser uma mulher e ela já pode saber pescar, mas ela gostaria que o rio fosse livre 

da extração ilegal de minerais, que esta praia fosse livre da pesca predatória de lagosta ou que 

as tartarugas tivessem suas vidas preservadas, pois a população mundial se conscientizou e 

não usa mais plásticos e seus derivados, assim como não os descartam em qualquer lugar, 

pois sabem que o descarte errado levará os resíduos aos oceanos matando espécies marinhas 

(Grifos da autora).  

Essa mulher preferiria que seu governo não construísse represas ao longo dos rios 

e não destruísse a vida de muitos ribeirinhos e nem tão pouco que organismos internacionais 

como o FMI e o Banco Mundial não financiassem este tipo de obra, mas que investisse tal 

recurso na emancipação dos sujeitos, que a prioridade fosse a educação emancipadora, 

fazendo com que pessoas se tornem protagonistas de suas histórias e agentes multiplicadores 

em suas comunidades, eles não precisa de caridades ou de esmolas, todos querem seus 

direitos básicos respeitados. Então, qual seria o caminho possível para a emancipação dos 

sujeitos? A Figura 15 enfatiza o ativismo local, nacional e global como caminho para as 

mudanças e para emancipação dos sujeitos. O ativismo social, político, econômico bem como 

o ativismo local, nacional e global estão imbricados nesse processo de emancipação dos 

sujeitos.  

Figura 15 - Ativismo Local, Nacional e Global. 

 

Fonte: Baseados na Oxfam (2016).   
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O ativismo se faz presente com maior intensidade nos lugares onde as pessoas 

vivem, convivem e se unem na tentativa de resolver problemas comuns que os atingem. Os 

problemas de ordem social e político são reais em diversas partes do Brasil, o problema 

urbano se faz presente por meio da favelização, das infraestruturas precárias de acesso, de 

transportes e de iluminação e por consequência os efeitos da criminalidade, com destaque 

para os lugares opacos, onde o poder público negligencia os direitos dos comunes.  

Neste sentido, Souza e Rodrigues (2004) argumentam que os caminhos para a 

resolução de problemas comuns estão centrados na participação e no protagonismo dos 

sujeitos, estados e população, como pode ser observado por meio de seu argumento: o 

planejamento urbano concentrado nas mãos do Estado e a uma ação descentralizada, passando 

à sociedade civil (como grupos de hip-hop, associações de moradores e organizações de sem-

teto) a responsabilidade pela tarefa com a possibilidade de superarem impasses, tornando as 

cidades mais justas e agradáveis e reduzindo desigualdades socioespaciais. 

Neste sentido, a comunidade de Batoque, há décadas, reivindica o acesso 

pavimentado à comunidade, porém as autoridades locais não as atendem. Então, como 

solucionar o direito de ir e vir, de entrar e sair da comunidade? 

Não encontrando soluções, resolveram bloquear a Rodovia Estadual (CE 454) na 

altura do município de Pindorama, em sete de abril do ano de dois mil e quinze, impedindo a 

circulação, esse caminho é o único acesso da comunidade aos demais municípios do estado. O 

bloqueio foi feito com pedaços de tronco e galhos, o resultado foi uma grande negociação e, 

enfim, a pavimentação do acesso, ou seja, a garantia de seus direitos.  

Havia o impasse entre o governo, o ICMBIO e os interesses do povoado, como 

podem ser observados por meio do diário oficial da união do dia dez de setembro do ano de 

2017. 
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Figura 16 - Concorrência pública nacional. 

 

Fonte: Brasil (2013, p. 11). 

Porém, as reinvindicações não se restringiam apenas à estrada de acesso, mas 

também diziam respeito à saúde, à segurança, ao transporte público (a comunidade tinha 

apenas um micro-ônibus com saída às 9 horas da manhã todos os dias), mais necessidades 

quanto à educação, já que a única escola da comunidade só atende ao ensino fundamental em 

seus anos iniciais.  
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Figura 17 - Moradores reivindicando melhorias a Batoque. 

 

Fonte: Pedro Hermes/Facebook, 2016. 

Para além do ativismo sócio político se faz necessário um sistema fiscal justo, 

menos privilégios e concentração de poder para frear a desigualdade no que concerne aos 

direitos e deveres entre os mais pobres de toda a população mundial.  

Portanto, os direitos se apresentam como garantia em longo prazo, as 

necessidades e as prerrogativas que permitem às pessoas, particularmente as mais vulneráveis 

e excluídas da sociedade, apresentarem demandas aos que estão no poder, neste sentido os 

portadores de obrigações devem garantir que os portadores de direitos os tenham assegurados, 

respeitados e satisfeitos.  

Porém, os direitos por si só não são garantia assegurada. Os direitos são minados 

quando pessoas vivem em situação de pobreza, são analfabetos, privados de recursos, doentes 

e não têm acesso às informações vitais, e ainda vivem com medo da violência. Isso aniquila as 

possibilidades dos sujeitos, de ir e vir, de estudar, de sair ou de estar em suas casas, o que 

gera, também, problemas psicológicos, tornando os sujeitos inativos, ônus tanto aos cofres 

públicos quanto à própria sociedade.  
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Figura 18 - Direitos versus capacidades. 

 

Fonte: Baseados na Oxfam (2016). 

Se apenas 1,5% da riqueza da população mais rica do mundo fosse investida na 

redução da pobreza, e para sanar problemas estruturais como a falta de saneamento básico 

(água tratada, coleta e tratamento de resíduos sólidos) toda a população mundial seria 

beneficiada, além de escolarizar todas as crianças do mundo, sem distinção de cor, raça ou 

sexo (Oxfam, 2016). 

Oxfam (2016) afirma, ainda, que as oportunidades estão diretamente ligadas às 

capacidades que os sujeitos têm para serem protagonistas de suas vidas, e não sujeitados de 

uma vida Severina, errante, pois não lhes foram despertas capacidades, ou seja, poderes para 

fazer ou deixar de fazer ou simplesmente abandonar o que não foi uma escolha genuína.  

Seguindo por essa concepção, Sen (2012) argumenta que as oportunidades reais 

não são parâmetros medidos por recursos disponibilizados às pessoas, e sim por uma série de 

fatores, tais como: recursos, talentos, condicionamentos, direitos, expectativas, escolhas 

anteriores, consequências controláveis ou não de ações individuais e coletivas, autoestima, 

poder de iniciativa, voz ativa na comunidade, processos decisórios, entre outros. Analisando 

esta perspectiva, pode-se conjecturar que a expansão das capacidades e das liberdades podem 

assegurar aos sujeitos o poder de ser o que desejarem ser. Dessa maneira, enfrenta-se a 

vulnerabilidade social ofertando aos sujeitos possíveis caminhos para uma vida reflexiva.  

Ao contrário disso, quando a desigualdade não é combatida e eliminada, o cenário 

posto é a transmissão da pobreza de geração a geração. Em países periféricos como o Brasil, a 

realidade da população negra, pobre e excluída é a transferência de pais para filhos, a herança 

da pobreza, da desigualdade e da morte prematura, seja ela dos fetos ainda no ventre de suas 

mães por falta de alimentação saudável, doenças, partos negligenciados, ou em idade escolar, 

capturados pela violência urbana. 
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Dessa maneira, seguem uma vida marginal que os leva a viverem na ilusão de um 

dia se tornarem chefes das ―bocas de fumo‖, podendo a partir disso terem a vida que 

desejarem ter. Entretanto, esse caminho é ilusório, pois, é um caminho sem volta, não existe 

bandido aposentado, o que existe é um alargamento das desigualdades sociais que dragam as 

crianças e jovens para uma vida desumana. O único caminho possível para a redução da 

vulnerabilidade, em especial de mulheres, pretos, mestiços e outras minorias pobres no Brasil 

e no mundo, é por meio da educação, em especial de crianças e jovens em idade escolar.  

A educação pode levar ao poder, em especial ao poder que vem a partir do 

conhecimento, de ter acesso não apenas à informação, mas à formação que emancipa. Ao 

contrário da desigualdade, que não é apenas a falta de direito de ir à escola, mas de frequentar 

de maneira digna, de ter condições igualitárias entre homens e mulheres, de não ter que passar 

o dia em casa ajudando nos afazeres domésticos, de ter que abastecer sua casa com água 

coletada a quilômetros de distância e depois percorrer vários outros quilômetros até chegar 

aos bancos das escolas.  

A desigualdade de poder é o combustível da desigualdade social e econômica 

entre pobres e ricos. Uma redistribuição mais justa de poder econômico, político e social é o 

primeiro passo para romper o ciclo vicioso e auto retroativo da desigualdade.  

A redução da pobreza no Brasil foi uma realidade que mudou significativamente a 

lacuna existente entre ricos e pobres, durante doze anos do governo do Partido dos 

trabalhadores (PT). Observa-se, ainda, que a redução da vulnerabilidade não é apenas um 

privilégio do município de Beberibe e Aquiraz - CE mas uma realidade vivenciada por todo o 

Brasil em decorrência da Política Pública (PP) implantada por este governo que, com medidas 

de tutela, transferência de renda, melhoria da educação básica - entenda-se educação infantil, 

ensino fundamental e médio -, valorização dos professores por meio de formação continuada, 

peso salarial e melhoria da infraestrutura das escolas.  

Ademais, com a ampliação do acesso ao ensino superior, seja por meio do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), ou pela Reestruturação das Universidades 

Públicas (REUNI), garantiu-se ao maior número de pessoas o acesso à educação e a uma vida 

digna. 

As políticas de reestruturação da educação básica ao ensino superior também 

foram percebidas pelas comunidades investigadas (Canto Verde e Batoque), pois, em ambas, 

apenas existem estabelecimentos escolares que ofertam a educação infantil, para que os 

jovens possam concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, se faz necessário o 

deslocamento até a sede do município e o programa caminho da escola tem contribuído com a 
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concretização do direito de ir e vir desses sujeitos. Indiretamente, os programas de 

fortalecimento da educação, também contribuem com as comunidades estudadas, uma vez que 

elas geram interesses públicos e institucionais de pesquisa como monografias, dissertações e 

teses, além de projetos de pesquisa e extensão como pode ser observado no anexo II desta 

tese.  

Além de programas educacionais, as Políticas Públicas, também atingem as áreas 

da saúde, por meio de programas como: fome zero, Saúde da Família (PSF), aprimoradas no 

governo do PT, Unidade de Pronto Atendimento UPAS, e Farmácia Popular foram algumas 

das PP‘s que contribuíram para a redução da pobreza e da vulnerabilidade socioeconômica em 

todo o país, refletindo diretamente na qualidade de vida das populações mais sofridas do 

Brasil.  

O cenário de reestruturação social vivido pela população pobre, com destaque 

para mulheres, negros, pardos, crianças, indígenas, entre outras comunidades tradicionais e 

minorias, vem ficando para traz, especialistas economicistas argumentam ser culpa da crise 

econômica que há quatro anos assolam o Brasil e toda a américa latina; em parte, os 

especialistas têm razão, a crise econômica é uma das vilãs do aumento da desigualdade 

socioeconômica da população mais pobre da sociedade brasileira, porém quando o governo 

tem o bem estar social como prioridade, as crises que são cíclicas, têm seus impactos 

reduzidos.  

Longo amanhecer
3
 é o que aguarda a população mais pobre, com destaque para as 

regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde se concentram os mais vulneráveis. Estudo realizado 

pelo IBGE nos anos de 2016 a 2017 apontam para a volta do acirramento entre ricos, pobres e 

paupérrimos. No Brasil, 15,2 milhões vivem abaixo da linha da extrema pobreza, em 2017 

esse número aumentou, passou de 25,7% para 26,5% da população brasileira, em valores 

reais, o Brasil, hoje, têm aproximadamente 55 milhões de brasileiros passando privações, 

principalmente no que diz respeito às necessidades básicas, como relata um dos sócios 

―Marcopolo Marinho‖ da associação ―EMPREENDELER‖, grupo que faz parte do porto 

social em Recife-PE: muitas das crianças que são atendidas por nosso grupo nos morros do 

Recife ou da região metropolitana, da Veneza brasileira, não têm o que comer e, em uma das 

rodas de leitura, um dos meninos relatou que ele e a família comiam ratos, todos ficaram 

chocados, porém ele ainda retrucou que estava bem gordinho (Marinho, 2018). 

                                                 
3
 ‗O Longo Amanhecer - Cinebiografia de Celso Furtado‘  o documentário O Longo Amanhecer, Cinebiografia 

de Celso Furtado - título homônimo de uma coleção de ensaios do autor - reúne depoimentos inéditos do 

economista com imagens de arquivo da história do Brasil nas últimas décadas.   
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A utopia de um país igualitário onde a FOME, a miséria institucional, a inércia e a 

apatia sociopolítica não façam parte do cotidiano da população brasileira, está cada dia mais 

distante como um pôr do sol que nunca chega, porém, um caminho entre todos os já citados 

no decorrer desta tese, é a informação, por meio dela a população terá acesso a dados públicos 

que a farão capaz de distinguir o joio do trigo. Por essa razão, canais de transparência pública 

ajudam na fiscalização e no controle social, o portal da transparência do Governo Federal é 

um dos instrumentos que auxiliam a população com informações a respeito dos gastos 

públicos, para onde estão indo os tributos e impostos, quais as prioridades do governo.  

No Estado do Ceará, a população não apenas tem acesso a canais de informações 

sobre os gastos públicos por meio do site oficial do governo denominado ―Ceará 

Transparente‖, como também canais de denúncias como o número 155. No referido site, a 

população tem acesso à transparência, ouvidoria, acesso à informação e aos mecanismos de 

participação cidadã. Canais de transparência e informação ajudam a população a exercer seu 

papel de agente fiscalizador do governo, não somente, mas em especial ao controle social.  

As comunidades de Canto Verde e Batoque há décadas se valem de informações 

para, ano após ano, conseguirem obter êxito em suas lutas, que não é apenas contra o governo, 

cobrando melhorias para suas comunidades, mas também com o capital financeiro e 

imobiliário, do estado e do país, em decorrência da valorização de suas terras. O acesso à 

informação e aos mecanismos de controle social também possibilitou a criação das reservas 

extrativistas, uma iniciativa popular e dos grupos e movimentos em favor do meio ambiente, 

como o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade.  

A questão do acesso à informação não é debate abstrato, é uma ferramenta 

essencial da cidadania. O conhecimento amplia horizontes, permite que pessoas façam opções 

fundamentadas e fortaleçam sua capacidade de exigir direitos. 

A informação e o conhecimento são vias que levam à liberdade, sem 

conhecimentos compramos qualquer ideia vendida pela mídia, a população é persuadida a 

cada dia com a falsa imagem de que são vira latas e que somos assim desde Pedro Alvares 

Cabral, que nossa herança é cultural, desde que surge o Brasil que se tem corruptos 

entranhados no corpo e na alma do brasileiro.  

Sendo assim, o Estado que deveria suprir as necessidades de seu povo não o faz, 

por ser representado e gerido por corruptos, desviando das instituições, entidades, órgãos e 

empresas públicas os recursos que as sustentam, impossibilitando assim seu funcionamento 

correto. Tudo isso somado à corrupção que assola também o setor privado que numa via de 

mão dupla corrompe e é corrompido mutuamente. 
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Então, o que fazer neste contexto? Desfazer-se do problema? Qual seria o 

problema de fato? A corrupção política que a gerencia? A mídia, a elite escravista, os 

políticos com destaque para a direita conservadora, vendem esta ideia: que o Estado não tem 

solução, então, o procedimento correto seria vender as empresas públicas para sujeitos 

honestos, com recursos suficientes para gerir o bem público e, a partir disso, barrariam a 

sangria do dinheiro da população brasileira.  

Será que o problema brasileiro e dos demais países pobres espalhados mundo 

afora é de fato esse? Será que a corrupção está apenas entranhada no Estado brasileiro? A 

lacuna é maior que a divulgada aos quatro cantos do mundo, a população, com destaque para 

o povo brasileiro, é tão corrupta quanto seus representantes. A população, em sua grande 

maioria, acha que com o fadado "jeitinho brasileiro" (toda e qualquer tentativa de enganar 

outra(s) pessoa(s) em benefício próprio) se resolve tudo, é um GATO na Luz aqui (é o nome 

dado à ligação elétrica clandestina destinada a furtar energia elétrica), em uma carteirada 

(apresentação de carteira profissional ou funcional por alguém que quer mostrar importância 

ou autoridade com o objetivo de livra se da multa) ali, em uma fila de Banco ultrapassada e 

assim por diante.  

Embora significativos avanços tenham sido observados nos últimos 60 anos, ainda 

há enormes e urgentes desafios a serem ultrapassados para suprimir a injustiça, a desigualdade 

e o sofrimento desnecessário na qual o ser humano, com destaque para a população vulnerável 

e pobre, é submetido.  

A superação dessa condição só será possível quando o crescimento econômico der 

lugar ao desenvolvimento em escala humana, nesse sentido os países precisarão de pessoas 

escolarizadas, informadas e saudáveis e de um Estado que esteja disposto a prestar os serviços 

básicos necessários a uma vida digna. 

Para tanto, uma política de desenvolvimento que tem como base cidadãos 

participativos, incluídos na política e na economia é, mais do que nunca, necessária para a 

construção de Estados efetivos, que sejam responsáveis pelos seus atos, essa é a chave para o 

desenvolvimento em escala humana (Oxfam, 2019). 

Contrária ao desenvolvimento, a pobreza dá lugar à exclusão social e à 

marginalização dos sujeitos, pessoas que vivem à margem da sociedade, excluídos dos seus 

direitos. Essa exclusão se materializa tanto pela ausência do Estado quanto pela presença 

avassaladora dos Mercados, que podem, em determinados momentos, serem anjos ou 

demônios; em seu melhor, os mercados podem ser poderosos motores propulsores de recursos 

econômicos e podem, também, ajudar na transformação de vidas, gerando expectativas 
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concretas. Os mesmos mercados, por outro lado, excluem pessoas em situação de pobreza, 

acentuam a desigualdade e degradam o meio ambiente expulsando populações inteiras de suas 

terras, de suas casas, de seu habitat.  

O impacto que os mercados exercem sobre a pobreza e a desigualdade depende da 

possibilidade na qual os sujeitos em situação de pobreza podem exercer e influenciar seu 

funcionamento.  

Quando pequenos produtores, agricultores ou trabalhadores se juntam e se 

organizam, eles podem usar sua força e poder de barganha para reduzir os impactos em suas 

vidas, pois, dessa maneira, reduzem custos, negociam melhores preços e salários e ampliam 

suas vendas. 

Os mercados se materializam de várias formas e uma delas é a presença das 

corporações, dos atravessadores e dos empresários de diversos ramos, entre eles, o imobiliário 

que ganha com a especulação imobiliária e com a compra de terras de grupos minoritários. 

Nesse sentido, a organização comunitária e social faz a diferença na vida dos comunes de 

Canto Verde e Batoque que têm na participação coletiva uma forma efetiva de resistência e 

sobrevivência, o eu coletivo foi e é o primeiro passo para as mudanças almejadas por eles. 
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4 REDES, TARRAFAS E CESTOS: DESENVOLVIMENTO EM ESCALA HUMANA, 

UM OLHAR SOB CANTO VERDE E BATOQUE  

Nos últimos séculos, o processo de desenvolvimento vem sendo compreendido e 

associado a ideia de progresso. Essa concepção pode ser entendida em três momentos, sendo a 

primeira delas filiada ao iluminismo que entende a história como caminho a ser percorrido 

para alcançar o racionalismo. A segunda abordagem emerge, pois, da ideia de acumulação de 

riquezas, na qual seu cerne é o ―bem-estar‖ das nações. Porém, este ―bem-estar‖ se concretiza 

por meio da mundialização do capital financeiro que é nutrido pela riqueza produzida através 

do investimento e mobilização da força de trabalho, sendo uma parte dessa riqueza capitada 

pela esfera financeira a partir da apropriação salarial e da mais valia (Chesnais, 1996). A 

terceira concepção põe em pauta a ―epistemologia do Sul maravilha‖ (Europa) como berço da 

civilização e caminho a ser alcançado pelos países do Norte ―retardados‖ (subdesenvolvidos), 

ao acesso a uma forma superior de civilização (Furtado, 2000).  

O crescimento econômico pode ser caracterizado pelo aumento da capacidade 

produtiva de bens e serviços de uma economia, que tem como consequência o aumento do 

Produto Interno Bruto (PIB), tanto em termos globais quanto em termos per capita. Fato esse 

que difere do processo de desenvolvimento, posto que esteja centrado não apenas nos fatores 

econômicos, mas também nos fatores sociais e políticos que envolvem uma sociedade (Passos 

& Nogami, 1998). 

Autores como Singer (1999) também reforçam o pensamento de Passos e Nogami 

(1998), quando afirmam que o crescimento econômico está centrado apenas no aumento do 

superávit primário, no aumento do PIB, na ampliação do consumo, na produção de bens e 

serviços e no aumento da renda per capita. Com isso, percebe-se que o crescimento 

econômico não leva em consideração outras variáveis, determinantes para o desenvolvimento 

da sociedade.  

Em uma perspectiva mais ampla, pode-se dizer que o crescimento econômico é o 

aumento do Produto Nacional Bruto (PNB) e em sentido restrito, é o aumento do PNB per 

capita em um período de tempo (Singer, 1999). Contudo, o crescimento econômico não se 

processa apenas pelo aumento das cifras do PNB ou do PIB (Produto Interno Bruto), como 

também pela: 
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Figura 19 - Relações do Crescimento econômico. 

 

Fonte: Passos e Nogami (1998). 

Indaga-se, então: o crescimento econômico sozinho será capaz de reduzir a 

pobreza e melhorar a condição socioeconômica de uma população? O crescimento econômico 

centrado apenas no aumento do PNB ou do PIB pode ser sinônimo de desenvolvimento? Será 

que a balança comercial favorável representa igualdade entre os sujeitos sociais?  

Em respostas a essas indagações, Sen (2000) afirma que ―se o desenvolvimento 

estivesse ligado apenas a indicadores econômicos, não haveria a situação de nos Estados 

Unidos da América existirem grupos substanciais de indivíduos‖ como, por exemplo, os afro-

americanos, com níveis de renda e expectativas de vida iguais aos das populações dos países 

mais pobres do planeta, tais como o Sri Lanka, a Jamaica e a Costa Rica. 

Dados do relatório do Desenvolvimento Humano, em 1992, do programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, apresentam um quadro demonstrativo sobre a 

polarização social em crescimento.  

O estudo supracitado revela que os 20% países mais ricos da população mundial 

são donos de 82,6% do Produto Interno Bruto Mundial, de 94,6% dos empréstimos 

comerciais, de 80,6% da popança interna e de 80,5% do investimento interno, ao ponto que, a 

probabilidade é que a desigualdade aumente. Ainda sobre esse relatório, as distâncias entre os 

20% países mais ricos e os 20% países mais pobres da população mundial duplicaram, nos 

últimos 30 anos (Kliksberg, 1994).  

Nessa perspectiva, destaca-se que no Brasil, nas décadas de 1960 a 1980, a taxa de 

crescimento da economia era de 7% ao ano, e o país colocava-se entre as oito nações mais 

ricas do Ocidente. Esta perceptiva mudou e, em 2001, a nação brasileira se colocava como a 
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11ª economia do mundo, porém, com relação ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

em 2002, ela estava representada apenas na 73ª posição no ranking das nações mais 

desenvolvidas do mundo (Rabahy, 2003). Por essas e outras razões, não se pode ver o 

crescimento econômico como fator sine qua non para o desenvolvimento de uma sociedade. 

 Portanto, não quer dizer, simplesmente, crescer ou regular a distribuição da 

riqueza, pois o desenvolvimento vai além do aumento e do crescimento numérico de valores 

econômicos, estando pautado pelo desenvolvimento do ser humano (Rodrigues, 2002). 

Entretanto, essas são visões otimistas da história que suprimem a realidade 

desigual e desumana a qual a sociedade, tanto do período em questão, meados do Século 

XVIII, quanto nos dias atuais, Século XXI, está submetida.  

Essa realidade se configura como situações cíclicas de desrespeito aos direitos 

fundamentais previstos por suas cartas magnas. Entre os direitos negados, estão moradia 

digna com acesso à água, energia elétrica, rede coletora de esgoto e casas de alvenaria, 

garantindo, assim, a redução do risco de contração de doenças como a de chagas, por 

exemplo; e a dignidade alimentar também entra como um desses direitos negados, dignidade 

essa que garante aos sujeitos o acesso aos nutrientes vitais a seu desenvolvimento físico, 

motor e psíquico.  

Desse modo, os esforços para a acumulação são compreendidos como o acesso à 

forma superior de vida. Entretanto, os sacrifícios impostos ao povo seriam apenas necessários 

para a constituição de um mundo melhor, igualitário, fato que não condiz com a realidade na 

qual as populações menos favorecidas são submetidas diariamente, sem direito ao mínimo 

para viverem com dignidade.  

Os empregos gerados são, em sua maioria, de pequena expressão, caracterizando 

serviços com baixa remuneração. Os melhores cargos e salários são destinados à mão de obra 

especializada que, de um modo geral, vem dos grandes centros comerciais, não cumprindo, 

desta forma, o propósito inicial que é o de empregabilidade e renda a um grande número de 

pessoas da população local.  

Entretanto, não há negação dos aspectos econômicos, eles são relevantes a 

qualquer sociedade, porém, não apenas devem ser trabalhados pelos governos locais; para que 

se alcance uma sociedade justa, igual e saudável, se faz necessário, prioritariamente, os 

aspectos sociais como: educação e politização como um par indissociável e de suma 

importância a qualquer país que prime pela autonomia de sua população.  
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Já o desenvolvimento em grande parte dos casos, se mostra capaz de gerar o 

crescimento econômico de um povo desde que lhes assegure saúde, educação, moradia, 

discernimento político, entre outros benefícios (Passos & Nogami, 1998).  

Desse modo, para compreender o processo de desenvolvimento se faz necessário 

entender que existe uma forma de ser de cada lugar, e são essas peculiaridades que constituem 

tanto o lugar quanto os seres que os habitam. Por essa razão, esse modelo de ―ser‖ coloca 

tanto o homem quanto o lugar, numa relação constitutiva que prioriza o modo de ―ser‖.  

Nesse sentido, quando os autores como Sen (2000) e Max-Neef (1998) referem-se 

ao processo de desenvolvimento na perspectiva humana como o centro desta discussão, levam 

em consideração a rede de pertencimento na qual ele se encontra inserido, possuindo 

diferentes instrumentos ou objetos que dependem uns dos outros para alcançar sua própria 

razão de ser (Gomes, 2013).  

O desenvolvimento deve estar necessariamente imbricado às melhorias sociais e 

às liberdades de que desfruta a totalidade da sociedade, refletindo-se, sobretudo, na qualidade 

de vida dos indivíduos e no seu bem-estar (Nunes, Azevedo & Santos, 2014). Assim, o 

desenvolvimento consolida-se quando os indivíduos tiverem os seus direitos básicos (saúde, 

educação, moradia, participação política não partidária) assegurados. Portanto a liberdade 

individual é fator sine qua non no combate aos problemas enfrentados pelo ser humano 

(Souza, 1999). 

Para Sen (2000) a expansão das liberdades não apenas concede à vida dos sujeitos 

riqueza material e desimpedimentos financeiros, como também socialmente desimpedidos das 

amarras socioculturais, pondo em prática nossas volições, interagindo e influenciando os 

sujeitos ao seu redor.  

Destarte, não se pode pensar o processo de obtenção da liberdade como sendo 

apenas uma expansão econômica, tecnológica ou simplesmente modernização social 

(infraestrutura urbana); é necessário também trabalhar a liberdade sob a ótica de outras 

vertentes, pois, o atual estilo de desenvolvimento, que foca, na maioria das vezes, apenas no 

lucro individual tem se mostrado ultrapassado, fato compreensível diante das inúmeras 

situações de desigualdades socioeconômicas enfrentadas pelas camadas mais desfavorecidas 

(Zechner, Alves & Sampaio, 2008). 

Entretanto, Sen (2000) argumenta que para a concretização do desenvolvimento é 

necessário incluir a dimensão da segurança econômica, já que ela, com frequência, pode levar 

ao exercício dos direitos e da liberdade democrática que implica nas liberdades políticas e 
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civis podendo até ajudar a impedir a fome coletiva e outros desajustes econômicos que 

refletem na vulnerabilidade social de determinados grupos.  

Em se tratando de vulnerabilidade social, a sociedade brasileira, em especial a 

população mais pobre, cujo percentual aproxima-se dos 30%, aproximadamente 60 milhões 

de pessoas, tem cerceada a liberdade socioeconômica como também a política. Trata-se de 

sujeitos altamente dependentes de ações sociais pautadas, normalmente, no assistencialismo.  

São pessoas sociais e politicamente frágeis, por esse motivo, facilmente 

ludibriadas com pequenos favorecimentos, que podem ser de ordem financeira, 

mercadológica ou prestação de serviços, sendo eles de ordem pessoal ou coletiva, por 

políticos e capitalistas inescrupulosos que os favorecem em troca de seus votos, perpetuando 

o assistencialismo, fragilizando cada vez mais o grupo em questão e impedindo, com isso, a 

expansão das capacidades e liberdades (Azevedo, 2014). Também em Sen (2000), por 

exemplo, há, igualmente, a defesa das conquistas coletivas como elemento básico para se 

atingir o desenvolvimento autêntico e efetivo.  

 Novamente, os autores Sen (2000) e Aguiar (2007) afirmam que a base para um 

desenvolvimento justo é a obtenção de qualidade de vida, socialização do poder, distribuição 

de renda, democratização do acesso aos bens públicos, culturais, os benefícios da tecnologia, 

em suma, a obtenção de liberdades sociais, econômicas, políticas e civis. 

Para tanto, são necessários indicadores para a mensuração desse desenvolvimento. 

Os indicadores têm papel relevante nesse contexto uma vez que concentra informações que 

favoressem as tomadas de decisões referentes às escolhas políticas, têm, também, a função de 

espalhar a forma e os rumos que tomam a gigantesca e misteriosa força da coletividade 

(Herculano, 1998). 

Dessa forma, diversas correntes no decorrer da história, defendem um 

posicionamento com especial destaque para os que defendem o desenvolvimento como um 

processo, um caminho que para ser alcançado se faz necessário ampliação dos números, 

dentre eles, o PIB (produto interno bruto), balança comercial e os que centralizam o 

desenvolvimento na perspectiva humana, como é o caso do IDH (índice de desenvolvimento 

Humano). Este agrupa quatro indicadores: expectativa de vida, taxa de alfabetização, anos de 

escolaridade e PIB/capita, e dispõe os cerca de 160 países em um ranking.  

Em 1990 a ONU, dando-se conta do caráter restritivo do PIB, deu início à medição 

de um desenvolvimento com rosto humano, através do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano/HDI), que sintetiza quatro indicadores (expectativa de 

vida, taxa de alfabetização, anos de escolaridade e PIB/capita) e dispõe os cerca de 

160 países em um ranking. Tratava-se de se ater a aspectos de fácil mensuração, e 
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que refletiriam a efetiva boa consequência do desenvolvimento na vida das pessoas. 

Seus pressupostos são óbvios: quanto maior a instrução, maior a informação e a 

predisposição para a ação positiva; quanto mais universalmente distribuída a 

educação, menos concentrada será a renda; quanto mais assistida uma pessoa - em 

nutrição, saúde, saúde pública, salubridade no trabalho, segurança contra formas de 

violência - mais longa sua expectativa de vida (Herculano, 1998, p. 77). 

Porém, estudos teóricos mostram que mesmo o IDH não é suficiente no processo 

de identificação das melhorias de vida da população, sendo necessário articular o IDH com os 

indicadores ambientais.  

O conceito de qualidade de vida é aqui proposto como um conceito no qual a 

questão ambiental se agregue aos demais itens hoje mensurados pelo IDH. 

Propomos que "qualidade de vida" seja definida como a soma das condições 

econômicas, ambientais, científico-culturais e políticas coletivamente construídas e 

postas à disposição dos indivíduos para que estes possam realizar suas 

potencialidades: inclui a acessibilidade à produção e ao consumo, aos meios para 

produzir cultura, ciência e arte, bem como pressupõe a existência de mecanismos de 

comunicação, de informação, de participação e de influência nos destinos coletivos, 

através da gestão territorial que assegure água e ar limpos, higidez ambiental, 

equipamentos coletivos urbanos, alimentos saudáveis e a disponibilidade de espaços 

naturais amenos urbanos, bem como da preservação de ecossistemas naturais 

(Herculano, 1998). 

Sendo assim, são necessários mecanismos de inserção voltados para a 

comunidade local em atividades produtivas que proporcionem a seus membros buscar 

melhorias de suas condições sociais e econômicas e, desta forma alcançarem o 

desenvolvimento, pessoal e coletivo.  

A construção do eu coletivo se apresenta como uma forma de viabilizar a 

transformação da realidade a partir do amadurecimento das ideias voltadas para os conceitos 

de independência, prática social, política e cidadania. O eu coletivo se concretiza por meio de 

ações coletivas, onde o eu individual dá lugar ao eu coletivo, os problemas não são só meus, 

mas nosso. As dificuldades, a escassez, a negligencia com saúde, educação, moradia, 

abastecimento de água, energia elétrica, formas de garantir o sustento (por meio da geração de 

emprego e renda), dão lugar a ações coletivas que visão a resolução dos problemas vividos. A 

partir disso, a participação, a solidariedade, a cooperação e a autogestão são o caminho para 

alcançar o eu coletivo.  

Cabe ressaltar, portanto, que conhecer em si não transforma a realidade. O que 

transforma a realidade é, somente, a conversão do conhecimento em ação transformadora e a 

conversão da ação transformadora em conhecimento, não apenas muda a realidade, mas muda 

também o sujeito (Boff, 1996). 

Trata-se, pois, da busca por novos paradigmas no que se refere à concepção de 

desenvolvimento humano e social que desencadeia um processo de desenvolvimento local. 
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Esse desenvolvimento complementa a noção do eu coletivo, um saber construído pelas 

relações sociais e pela história de vida dos sujeitos que possibilitarão a energia transformadora 

das possibilidades em realidades, esta transformação só se concretizará mediante o trabalho 

coletivo e da valorização do saber popular, por meio da observação de suas subjetividades que 

estão incentivando suas ações na efetivação do eu coletivo. 

Para que o paradigma descrito seja quebrado, é necessário alimentar-se da 

realidade local, da participação, cooperação dos sujeitos, instituições públicas e privadas, da 

efetivação de políticas públicas, além dos fatores econômicos e ambientais. Essas ações 

colocam o homem no centro do agir, sendo isso parte de um processo sócio histórico, que se 

movimenta, se reconhece e se transforma. 

Com base nisso, o capital social (Putnam, 2006) também diz respeito às condições 

que favorecem essa mobilização, ou seja, à valorização do capital cultural de cada lugar pelos 

seus habitantes, significando a consciência e a fortificação de sua própria maturidade e 

independência, isto é, laços de confiança, cooperação e identidade, a fim de desenvolver redes 

de solidariedade e de ajuda mútua, por meio da sua capacidade de criação, regulação e de 

adaptação às mudanças. 

 Em se tratando de crescimento mútuo e no desenvolvimento na escala humana, a 

ideia de capital social contribui com o diálogo do eu coletivo quando possibilita, aos sujeitos, 

planejar seus lugares e territórios pautando suas ações em um planejamento participativo, 

integrado e duradouro, objetivando o desenvolvimento endógeno e local, tendo, nessa rede de 

diálogos, o empoderamento dos sujeitos, no que concerne à melhoria de vida centrada a partir 

do desenvolvimento em escala humana. 

Fazendo correlação com os trabalhos desenvolvidos pelo geógrafo Douglas 

Pearce, pode-se inferir que o autor, em suas abordagens, se mostra preocupado com a 

operacionalização do turismo. Ou seja, preocupado com os resultados, extensão, formas, 

tamanhos e limites da atividade turística, características de uma geografia baseada no 

pensamento teorético-quantitativo, em oposição à centralidade no indivíduo, ou seja, em 

oposição ao pensamento do espaço geográfico como espaço social, no qual a virtude cívica, 

mencionada por Putnam, é desejável, buscada e critério para o alcance do desenvolvimento.  

Tal fato pode ser confirmado quando se retoma ao estudo de caso apresentado por 

Pearce (2002) acerca do Estado-Nação de Samoa, onde percebe-se que a análise sobre o 

turismo naquele lugar, baseava-se em categorias inerentes ao pensamento teorético-

quantitativo da geografia. Pois, em sua descrição sobre o desenvolvimento do turismo naquele 
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lugar, a cultura local, costumes e práticas ligadas a terra se mostram como um empecilho à 

implantação da atividade.  

Em contrapartida, o autor relata como ponto positivo a ―barganha‖ realizada pelo 

Convention Bureau de Samoa para cooptar os nativos e, principalmente, ter acesso ao uso de 

suas terras.  

Cabe frisar, ainda, que essa análise e interpretação ocorreram em virtude da 

valorização da homogeneidade (ou padronização), assim como a racionalidade econômica, 

visando o desenvolvimento como sinônimo de crescimento. Nesse estudo, Pearce (2002) 

menciona a tentativa de provisão de doações em troca da passividade de nativos, chamada de 

maneiras de envolvimento com o turismo, objetivando a instalação dos empresários para 

desenvolver o turismo no lugar.  

No contexto do turismo comunitário, o processo de desenvolvimento das 

comunidades vem sendo gerado por iniciativas que decorrem dos arranjos produtivos locais 

que trabalham na perspectiva de proporcionar desenvolvimento de forma cooperada e 

compartilhada (Sampaio, 2008).  

Com base no exposto, as comunidades se articulam de forma coletiva na busca 

por desenvolver suas atividades tradicionais, como a pesca, a agricultura, o artesanato, entre 

outras, em consonância com o turismo, formato que fortalece as relações comerciais de 

compra, venda e distribuição, fortalecendo, assim, a cadeia produtiva local e as redes sócio 

produtivas.  

A forma de organização está ancorada na autogestão dos recursos humanos e 

econômicos pertencentes à comunidade. Trata-se, pois, de práticas solidárias e democráticas 

de trabalho e distribuição de forma igualitária das riquezas geradas pela realização das 

atividades produtivas, também está alicerçada na interação entre os comunes e o turista 

motivados a vivenciar os valores, hábitos e tradições locais (Ramos, 2008). A articulação 

coletiva deu origem à Rede de cooperação cearense de turismo comunitário a Rede Tucum 

que foi  

Criada em 2001, a Rede Tucum reúne hoje 13 comunidades litorâneas localizadas 

nos municípios de Icapuí, Fortim, Beberibe, Aquiraz, Caucaia, Trairi, Amontada, 

Acaraú e Camocim. Além disso, a rede conta com dois pontos de hospedagem 

solidária em Fortaleza: o Centro de Formação Frei Humberto e a Associação 

Mulheres em Movimento, do Conjunto Palmeiras (Diário do Nordeste, 2011, [n.p.]) 

A referida Rede vem, ao longo de sua existência, superando obstáculos e 

realizando ações em comum acordo com a as comunidades, objetivando a melhoria de vida 

não apenas dos envolvidos nas atividades turísticas, mas em todas as atividades sociais, 
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políticas e econômicas das comunidades que fazem parte dela. Tudo isso pode ser observado 

por meio do depoimento feito pela Fundação Banco do Brasil referente ao prêmio concedido à 

Rede Tucum, no ano de dois mil e onde, dez anos após a criação desta rede de cooperação e 

articulação para o desenvolvimento do turismo comunitário cearense.  

De um total de 1.116 inscritos, a Rede Cearense de Turismo Comunitário (Rede 

Tucum) foi uma das finalistas da categoria Região Nordeste, entre as 27 

concorrentes, na sexta edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia 

Social. Realizada a cada dois anos, a premiação tem como objetivo certificar aquelas 

tecnologias sociais que atendam aos critérios de aplicabilidade, efetividade da 

transformação social e também de interação com a comunidade (Diário do Nordeste, 

2011, [n.p.]). 

Em depoimento aos gestores da Fundação Banco do Brasil, a representante da 

Prainha do Canto Verde e da Rede Tucum, a senhora Rosa Pereira, relata que antes da criação 

da rede de cooperação a Prainha do Canto Verde já desenvolvia o turismo, porém, por meio 

do trabalho cooperado, a sua concretização se tornou mais fácil, como pode ser observado por 

meio de sua fala: 

Antes, já havia a experiência de turismo comunitário na Prainha do Canto Verde, foi 

quando percebemos que não dava certo fazer cada um separado. A partir do trabalho 

articulado que a Rede nos proporciona, conseguimos trocar experiências. Além 

disso, fica mais fácil e barato fazer frente à questão de promoção publicitária, 

explica Rosa Pereira, que veio a Brasília representar a Rede na premiação (Diário do 

Nordeste, 2011, [n.p.]). 

As redes de turismo comunitário no Brasil são uma forma de minimizar os 

impactos de trabalhos desenvolvidos solitariamente pelas comunidades, uma vez que, mesmo 

sendo mencionado, o turismo comunitário entre as políticas do Ministério do Turismo por 

meio do Plano Nacional de Turismo (2007–2010) quando faz a seguinte afirmação:  

Ao apoiar as iniciativas de Turismo de Base Comunitária (TBC), o ministério do 

Turismo (MTUR) pretende identificar os desafios e as potencialidades do TBC de 

contribuir para a diversificação da oferta turística brasileira, associada ao 

desenvolvimento local com a geração de trabalho e renda (Mtur, 2007, p. 11). 

O turismo comunitário não faz parte efetivamente das políticas públicas 

governamentais, sejam elas de âmbito nacional ou local, pois o foco para o turismo está na 

sua capacidade, já questionada, aqui nesta tese, de geração de trabalho e renda em escalas 

macro e não micro, como as apresentadas pelo Turismo de Base Comunitário que têm como 

foco a permanência de seus modos de vida e do desenvolvimento das atividades tradicionais.  

Então, como ser resistência neste cenário onde essa prática é relegada aos lugares, 

respaldados uns pelos outros? Assim, o turismo comunitário surge nas comunidades como 

mais uma possibilidade de agregar valor à produção local, às práticas sociais e políticas já 
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desenvolvidas em pequenos grupos. Entretanto, ao passo que os problemas vão surgindo, 

entre eles a gestão dos empreendimentos, a divulgação de suas práticas e a captação de 

turistas, percebem que isolados não teriam a mesma força que unidos, dessa maneira surgem 

as redes de turismo comunitário, não apenas no Brasil, mas na América Latina como, por 

exemplo, a RITA (Rede Indígena de Turismo do México) que é formada por 38 comunidades 

que têm por objetivo a valorização da cultura indígena e formas dignas de sobrevivência em 

suas terras, agregando valores às atividades tradicionais desenvolvidas por seus povos. 

Com relação às políticas públicas em âmbito municipal e suas contribuições, na 

pessoa do Secretário de Turismo do município de Beberibe, o senhor Francisco Augusto de 

Oliveira, afirma em entrevista concedida a esta pesquisa, que as políticas públicas do 

município contemplam a atividade turística do município como um todo, e suas principais 

ações estão concentradas em melhorar a infraestrutura de acesso às praias de Beberibe, dentre 

elas, Canto Verde, assim como capacitar a mão de obra, em parceria com o SEBRAE 

municipal, como pode ser observado neste trecho da entrevista:  

Inclusive no caso da mão de obra, nós temos um trabalho junto com o SEBRAE para 

um treinamento dessas pessoas, em suas residências, onde as pessoas são 

hospedadas, para que eles recebam as pessoas com mais qualidade, né?... Onde eles 

tenham uma preocupação com a higiene, onde você tem uma preocupação com o 

bem-estar do hóspede que está recebendo. Existe este plano de trabalho, esse 

planejamento que o nosso governo, ele está a nove meses só, mas existe esse 

trabalho junto ao SEBRAE para que a gente faça esse trabalho junto à Prainha do 

Canto Verde (Dados da pesquisa, 2017). 

Portanto, pode-se conjecturar que, de fato, o turismo enquanto atividade 

socioeconômica é visto pelos gestores como um caminho possível para a geração de emprego 

e renda. E para que seja alcançado tal objetivo se faz necessário investimento em projetos de 

capacitação da mão de obra, melhoraria na infraestrutura do lugar e investimento em 

propaganda para atrair turistas. Assim, uma parcela representativa dos gestores, seja em 

âmbito municipal ou federal, como pode ser observado tanto pelo então secretário de turismo 

do município de Beberibe, quanto das ações por parte do governo federal, que, apesar de 

seguir esta linha de ação, sinaliza mudanças no modo de agir das políticas públicas do 

governo, com destaque para os planos de turismo, entre os anos de 2003 a 2011, que 

sinalizavam para o desenvolvimento de políticas e para o desenvolvimento do turismo 

comunitário. 

Na contramão do discurso sobre o desenvolvimento do turismo como mecanismo 

apenas capaz de gerar emprego e renda, as práticas de turismo comunitário vêm sendo 

desenvolvidas em várias partes do território brasileiro como enfatiza a Figura 20.    
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Figura 20 - Mapa do Turismo comunitário no Brasil. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017   
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Há, no turismo comunitário no Brasil, alguns itinerários em maior intensidade, 

com visitas regulares e roteiros estabelecidos; outros com rotas em pequena escala, como as 

de Canto Verde no Ceará que, em alguns momentos, em especial no início de suas atividades 

de recepção e acolhimento aos turistas, tem um público numeroso. Hoje, os turistas, em sua 

maioria, são estudantes de turismo de cursos técnicos e superior da região nordeste e alguns 

estrangeiros que vêm em busca da história do lugar.  

Com relação ao declínio da comunidade no receptivo de turistas, o declínio se dá 

em decorrência da violência e da criminalidade que se faz presente na comunidade. Alguns 

grupos de alunos do instituto Federal do Rio Grande do Norte que, ano após ano, iam a Canto 

Verde como parte das atividades de campo do curso, argumentaram, em entrevista, que a 

partir de 2018, provavelmente, não fariam mais esse passeio, pois, na última visita à 

comunidade, a população local e os anfitriões da pousada onde ficaram hospedados, 

recomendou que não saíssem à noite, pois o índice de roubos e violência tinha extrapolado 

seus limites, o que comprometia a integridade física dos turistas.  

No Brasil, existem diversas comunidades que desenvolvem a atividade turística de 

base comunitária objetivando agregar valor às atividades laborais já existentes.  

Figura 21 - Integração entre a atividade turística e as tradicionais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A realidade vivenciada pelas comunidades estudadas ganha destaque com a 

integração com a pesca, fonte principal de renda das comunidades de Batoque e Canto Verde 

no estado do Ceará. A referida realidade está presente em todas as regiões brasileiras, como 

pode ser observado na espacialização cartográfica proporcionada pela Figura 28 (mapa), 

assim como pela Tabela 9.  

Por meio do mapa supracitado, também se pode observar que a maioria das 

comunidades que desenvolvem a prática do turismo comunitário estão concentradas nas 

Já que a principal fonte de 
renda é a pesca 

Não vai substituir a pesca 
e a agricultura 

Antes sim, agora não 

Não há substituição, ela 
ajuda as demais atividades 

O turismo não sudstitui as 
demais atividades 

A maior fonte de renda da 
Prainha é a pesca, o 

turismo não substitui as 
atividades tradicionais 
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regiões norte e nordeste do Brasil. Esses grupos estão articulados por meio de redes como a 

Tucum e o Projeto Bagagens que prestam assistência e articulação entre as comunidades e os 

turistas potenciais, facilitando o acesso dos grupos ou das pessoas ao destino escolhido.  

Além das redes de articulação, essas comunidades recebem a cooperação e a 

colaboração de instituições educativas que tem por objetivo contribuir com a gestão dos 

empreendimentos, que vem por meio de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos entre 

o saber acadêmico e saber local, favorecendo, assim, o diálogo entre os sujeitos.  

Pode-se constatar, ainda, que nas demais regiões brasileiras existem redes de 

articulação entre as comunidades que desenvolvem o turismo comunitário. Fato favorável aos 

grupos envolvidos, já que, de maneira coletiva, o esforço para a concretização dessa prática 

possibilita uma maior probabilidade de desenvolvimento coletivo.  

Nas cinco regiões do Brasil, as redes de articulação para o desenvolvimento do 

turismo comunitário se fazem presentes. Entretanto, observa-se que elas estão em maior 

número no centro sul brasileiro. Pode-se conjecturar, portanto, que nessas regiões a população 

encontra-se melhor articulada e compreende que a articulação em rede é um instrumento de 

consolidação de suas práticas.  
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Tabela 9 - Turismo comunitário no Brasil. 

REGIÕES ESTADOS LOCALIDADE MUNICÍPIOS/PROJETOS (1) MUNICÍPIOS/PROJETOS (2) 

Sul 

RS Porto Alegre   Ecoturismo comunitário e rural 

SC Florianópolis      

SC Rosa de Lima     

PR Guaraqueçaba     

Sudeste 

SP Cananéia- Rede de turismo comunitário Cananéia    

SP Santos Ilha da Diana   

RJ Comunidades – Favelas   Morro de Santa Marta em Botafogo 

RJ Paraty Caiçaras Ilha do Araújo e Trindade   

Centro 

Oeste 

MG Vale do Jequitinhonha Quilombolas     

MS Campo Grande Parque regional do Pantanal   

GO Pirenópolis     

TO 

Jalapão     

São Félix     

Palmas     

Novo Acordo     

Mateiros     

Ponte Alta do Tocantins     

Norte 

PA 

 

 

Ilha do Marajó     

Cidade de Soure     

Comunidades Indígenas   Las Casas Município de Pau d'arco 

Santarém Reserva extrativista Tapajós   

Belterra   Projeto Saúde e Alegria 

Mojuí dos Campos     

PA/ AM Andirá-Marau     

AM Silves - RDS – Mamirauá     
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REGIÕES ESTADOS LOCALIDADE MUNICÍPIOS/PROJETOS (1) MUNICÍPIOS/PROJETOS (2) 

Nordeste 

MA Baixada Maranhense     

PI Teresina   Comunidade Pedra do Sal 

CE 

 Fortim 
 

Assentamento Coqueirinho  

 Itapipoca 
 

Assentamento Maceió  

 Acaraú 
 

Curral Velho 

 Amontada 
 

Caetanos de Cima (Amontada/CE) 

 Aquiraz 
 

Jenipapo-Kanindé 

 Aquiraz 
 

Batoque  

Beberibe Rede Tucum Prainha do Canto Verde  

 Icapuí 
 

Ponta Grossa  

 Icapuí 
 

Tremembé 

 Fortaleza 
 

Centro de Formação Frei Humberto 

– MST  

 Fortaleza 
 

Conjunto Palmeiras  

 Caucaia 
 

Tapeba  

 Camocim 
 

Tatajuba  

 Aracati 
 

Vila da Volta 

Nova Olinda  Projeto Casa Grande   

BA Lençóis Grão de Luz e Griô   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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O ponto de partida destes projetos é, por conseguinte: a participação social, a 

coletividade e a solidariedade. O tripé mencionado dá sustentação ao desenvolvimento 

coletivo, proporcionando aos seres humanos envolvidos, em tais ações, gerar melhorias no 

que concernem aos bens sociais, econômicos, culturais, entre outros, pois, há um engajamento 

político participativo por trás de tais ganhos, ou, ao menos, deveria existir.  

Em diversas realidades o engajamento se perpetua, pois, o eu coletivo é a base 

para todas as ações desenvolvidas, entretanto, se estes laços deixam de existir ou se 

enfraquecem, há grande chance da(s) comunidade(s) perder(em) o foco, chegando, dessa 

forma, a retroceder.  

Nos aspectos força político participativa, como o que vem ocorrendo em Prainha 

do Canto Verde CE, quando a luta era de todos, os benefícios também eram, hoje, com a 

divisão em duas associações, cada grupo é unido por interesses próprios, dividido e esquecido 

do bem comum. Apesar disso, o turismo comunitário é uma realidade concreta, pois traçam 

caminhos opostos ao turismo de massa, onde quem ganha, na maioria das vezes, é, apenas, o 

grande capital.  

O turismo no Ceará, assim como em diversas partes do litoral do nordeste 

brasileiro se desenvolve de costas para a população local, escondendo suas dificuldades e suas 

mazelas. Dessa forma, bem atrás dos empreendimentos hoteleiros e das construções 

luminosas que objetivam apenas atender as necessidades dos turistas, existem comunidades 

pobres e vulneráveis como as de Canto Verde em Beberibe – CE e Batoque em Aquiraz, 

lugares opacos
4
 e de pouca expressividade, onde os sujeitos estão expostos à vulnerabilidade 

social e econômica com altos índices de criminalidade, venda e consumo de drogas.  

Entretanto, os turistas que circulam pela rodovia CE 40, não imaginam que há 

pobreza, comunidades carentes, já que a formação dos bairros e da costa litorânea privilegia 

uma paisagem construída para esconder as desigualdades socioeconômicas. Além dessa 

política pública, diversas outras tiveram impacto não só na atividade turística, como na vida 

das populações locais, sejam elas de maneira satisfatória ou não. Entre elas, o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo PRODETUR NE I e II conforme argumenta (Azevedo, Alió & 

Silva, 2015).  

Há, também, o direcionamento tendencioso para algumas obras, o que sugere uma 

supervalorização da infraestrutura de acesso, de transporte, de saneamento básico, entre 

                                                 
4
 Segundo a teoria de Milton Santos ―os espaços luminosos aqueles que mais acumulam densidades técnicas e 

informacionais, ficando assim mais aptos a atrair atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e 

organização. Por oposição, os subespaços onde tais características estão ausentes seriam os espaços opacos‖. 
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outras. (PRODETUR NE I e II); a grande ênfase em obras que favorecem a fluidez espacial, 

e/ou estruturais (vias de circulação); a falta de preparo de tomadores de decisão na aplicação 

dos recursos; e um regime autoritário, que foge aos princípios da participação do residente nos 

processos decisórios.  

Nesse prisma, fica fácil observar que as políticas de turismo no Brasil, como um 

todo, privilegiaram os fixos e fluxos
5
 em detrimento dos interesses da população local, o que 

tornou alguns espaços luminosos e outros opacos, por exemplo: a orla da praia de Fortim ou 

Iracema espaços luminosos, onde os serviços de iluminação e acesso ao saneamento básico se 

fazem presentes bem como transporte urbano e turístico de fácil acesso.  

Na contramão, a infraestrutura turística ofertada nas Praias de Fortim, Iracema, 

Canoa Quebrada e Jericoacoara - todas no Estado do Ceará – apresentam contradições 

expressivas, como as vividas pelos moradores das comunidades da Rede Tucum, como 

Batoque e Canto Verde, uma vez que há um elevado indício de vulnerabilidade social, alto 

índice de criminalidade com a presença de entorpecentes e crime organizado, ausência de 

serviços básicos como saneamento, espaços luminosos e transporte público de fácil acesso 

para os moradores. 

No processo de desenvolvimento do turismo, que data da década de 1980, não se 

verifica um número significativo de políticas públicas com foco na participação da população 

local e em seu benefício.  

O que se observa são ações com baixo alcance público, fruto da baixa capacitação 

técnica e distorções políticas; apesar das políticas aqui citadas justificarem sua importância 

para o morador local. Tratando, nessa perspectiva, da geração de emprego e renda, 

qualificação e capacitação de mão de obra, desenvolvimento de infraestrutura e proteção 

ambiental, quando na prática, isso não se efetiva a contento, pois, não há participação do 

residente nas tomadas de decisões, limitando para convalidar decisões já tomadas ou 

presumidas.  

Faz-se necessário que, primeiro, os lugares sejam bons para a população local, 

garantindo-lhes habitação digna, escola de qualidade, saúde pública, saneamento básico, 

espaços luminosos e seguros para seus moradores. Em decorrência disso, também será bom 

para os que visitam (Krippendorf, 2001). A política atual de fomento ao turismo cearense 

                                                 
5
 Se a definição dos fixos vem da qualidade e quantidade (ou densidade) técnicas que encerram, a definição dos 

fluxos deriva de sua qualidade e do seu peso políticos. Tal oposição é necessária. Ela é, mesmo, indispensável 

para distinguir entre o processo imediato de produção, cuja definição é técnica, e as outras instâncias: circulação, 

distribuição, consumo, cuja definição é cada vez mais do domínio político. Os fixos são econômicos, sociais, 

culturais, religiosos etc. Eles são, entre outros, pontos de serviço, pontos produtivos, casas de negócio, hospitais, 

casas de saúde, ambulatórios, escolas, estádios, piscinas e outros lugares de lazer (Freyre, 2008). 
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norteia-se, principalmente, pelas prioridades externas ao local, expressas pelo seu modelo de 

desenvolvimento turístico. 

O Turismo Comunitário se diferencia do turismo sol e mar. O turismo 

comunitário preocupa-se com a preservação e valorização do ambiente natural, cultural, 

humano e uma gestão participativa onde todos têm vez e voz no processo de tomada de 

decisões.  

Porém, é consenso entre os estudiosos do Turismo que para que esses recursos 

gerados nas localidades possibilitem transformações diretamente na economia local, no que 

concernem aos aspectos sociais e econômicos, se faz necessária a comercialização de 

produtos e serviços turísticos.  

Por outro lado, para que o turismo comunitário vislumbre a possibilidade de 

desenvolvimento, é necessária à existência de alguns elementos essenciais como atrativos, 

infraestrutura básica e turística, além de um mercado consumidor real ou potencial (Nóbrega 

& Figueiredo, 2013).  

Estes impactos, que são gerados pela atividade turística, fazem com que muitos a 

vejam como uma das principais atividades do mundo; nos últimos anos, entretanto, cada vez 

mais pessoas têm encarado o turismo como um instrumento a serviço da globalização – 

entendida por sua vez, segundo Mowforth e Munt (2003), como um processo de expansão 

global do capitalismo ocidental – e, como tal, uma ameaça aos costumes e à economia local. 

Por conseguinte, têm proliferado as formas de organização e resistência a esta forma de 

―neocolonialismo‖, que invade terras, subestima culturas e ameaça o litoral (Barbosa et al., 

2008). 

De acordo com Barbosa et al. (2008), muitas comunidades litorâneas brasileiras 

sofrem com os impactos da atividade turística. Muitas colônias pesqueiras tornaram-se 

relevantes núcleos receptores de turistas, nacionais e internacionais, e acabaram perdendo as 

suas características e seus espaços para dar lugar a um turismo excludente, pois, na grande 

maioria das vezes a população local fica à margem dos ganhos e benefícios gerados pelo 

turismo globalizado ou de massa. 

Por esse motivo, há comunidades tradicionais que impedem o avanço desse tipo 

de turismo predador, organizando em seus territórios políticas alternativas de forma planejada, 

integrada e organizada, com base no trabalho comunitário e participativo. Desse modo, a 

comunidade autóctone encontra formas de trabalhar o local, a história, a cultura, o meio 

natural e os produtos derivados da economia tradicional e local, de maneira tal, a transformá-

los em atrativos turísticos naturais e culturais (Souza-Neto, Barbosa & Mendes, 2014). 
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As atividades turísticas desenvolvidas com base local têm características 

harmônicas, que estão fundamentadas na autodeterminação, na valorização da população 

nativa e no respeito ao meio ambiente (Aguiar, 2007). Essa denominação de turismo de base 

local não difere dos conceitos de turismo comunitário, pois ambas tratam do desenrolar da 

atividade turística no seio da comunidade e na sua valorização.  

Face ao exposto, percebe-se a necessidade de trabalhar coletivamente, não apenas 

no seio de sua comunidade, mas na formação de redes de cooperação descentralizadas que 

possam conduzir o processo de gestão como principal caminho para o desenvolvimento 

turístico de uma região, além de agentes e parceiros externos que, em consonância com estes 

valores locais, igualmente podem contribuir com o seu desenvolvimento.  

O desafio de se criar estruturas de governança e operação significa definir um 

diálogo e interações entre os membros da organização, de maneira a consolidar a participação, 

o engajamento com o objetivo de solucionar problemas comuns e socializar soluções. Com 

base no exposto, entende-se que a solidariedade presente numa comunidade se constitui como 

um princípio direcionador de mudanças nas formas de turismo comumente empregadas bem 

como de desenvolvimento de outra forma de fazer turismo na qual os sujeitos tornam-se o 

foco das discussões e ações dessa atividade. A ausência da solidariedade também é fator 

marcante no cotidiano desses lugares, pois, comumente, ocorre entre grupos e facções 

diferentes, dentro de uma mesma comunidade, gerando a polarização das tomadas de decisões 

em comum e fragilizando a totalidade dos grupos, uma vez que é na união de esforços que são 

materializadas as conquistas. 

Nesse escopo, a própria comunidade se apodera do turismo, tanto na gestão e 

operacionalização, quanto no recebimento dos benefícios gerados pela atividade turística, sem 

deixar de lado as suas atividades tradicionais.  

Como se pode perceber nas comunidades inseridas nas redes de cooperação, 

dentre elas, a Tucum, no Ceará, as associações e cooperativas são fortes e desenvolvem tanto 

as atividades tradicionais como a agricultura, a pesca, a produção de artesanato e produtos à 

base de algas marinhas, como sabonetes, xampus, entre outros (com o auxílio de lojas e 

entrepostos comerciais), denominados bodegas, estes recebem as mercadorias dos sócios-

produtores de maneira consignada
6
.  

Com isso, elimina-se a presença do atravessador, elemento enfraquecedor da 

relação produtor/consumidor, pois é ele quem fica com a maior parte dos lucros. Na atividade 

                                                 
6
 O associado coloca seu produto na loja da associação, sem ter que pagar nada por isso, se o mesmo for vendido 

deixa-se um valor de cerca de dez por cento para cobri as despesas o restante vai para o sócio.   
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turística, esse sujeito pode ser materializado pela figura das agências e receptivos turísticos 

que realizam a intermediação entre os turistas e as comunidades receptoras, nos moldes do 

turismo de massa.  

Em se tratando do turismo comunitário, a mediação realizada pela rede Tucum, 

fortalece o desenvolvimento do turismo como atividade complementar, porém, não 

secundária, apenas outra possibilidade de desenvolvimento para a comunidade local. A rede 

de articulação exerce papel de agente mobilizador e articulador entre turistas e comunidade, 

ao menos era o que deveria acontecer entre a Tucum e as 16 comunidades integrantes que a 

integram, porém, com o passar do tempo, essa articulação vem perdendo forças, apesar de 

existente, entretanto, só o fato de existir e se fazer presente como mecanismo de articulação já 

lhes coloca à frente de comunidades que desenvolvem suas ações isoladamente. Essa 

realidade pode ser observada em comunidade caiçara como a de Maracajaú no Rio Grande do 

Norte que, além da pesca, realizam passeios turísticos de barco (paquetes
7
). Porém, por falta 

de mobilização política, perdeu espaço para empresas externas que exploram e comercializam 

os passeios turísticos antes realizados pela comunidade local.  

O fortalecimento ou o enfraquecimento das comunidades sejam elas pesqueira, 

ribeirinhas, indígenas, quilombolas ou de agricultores familiares se dá em grande medida pela 

presença de agentes externos que encontram ranhuras entre seus membros, por não 

comungarem com os mesmos pensamentos. Assim, deixam espaço para a cooptação do 

capital externo, alargando as diferenças entre seus membros e gerando fissuras ainda maiores, 

não penas nos grupos mais ou menos articulados, mas entre pessoas que são externas, 

indevidas nesse processo, e não pertencentes a uma comunidade onde estão ligados por laços 

culturais, ideológicos e políticos, lutando pelas mesmas ideias, com destaque pela luta pela 

terra.  

O cenário atual revela exatamente o exposto, as relações sociais, culturais e 

políticas estão enfraquecidas, em especial em duas comunidades integrantes da Rede Tucum, 

que são as comunidades Prainha do Canto Verde, localizada no município de Beberibe, e 

Batoque, localizada no município Aquiraz. 

Para que as realidades concretas tenham sua soberania consolidada, se faz 

necessários mecanismos de ação coletiva onde os sujeitos se tornem protagonistas de suas 

vidas e atuantes como agentes de fortalecimento do eu coletivo, minando a consolidação das 

                                                 
7
Pequena embarcação movida a motor que tem capacidade para embarcar até vinte e dois passageiros.  



97 

 

forças hegemônicas; a coletividade, nesse contexto, atua como ferramenta de transformação 

das desigualdades. 

Desse modo, a organização social dos lugares pode e deve imprimir resistência a 

mundialização, mesmo nos lugares onde se firma com mais rigidez e eficácia. Esses lugares 

podem promover a revanche, revolta.  

Os mesmos lugares que se articulam por meio das redes é que formam o espaço 

banal. Sendo assim, a dialética entre o mercado universal e a resistência do lugar gera o 

conflito entre espaço local (vivido) e um espaço global racionalizado e distante. Essa situação 

gera implicações, pois, o processo nacionalizador distante e global chega nos lugares via 

objetos, formas e normas, através de redes, a serviço de alguns que se contrapõem ao espaço 

banal, que impõe racionalidade às redes, à economia. 

Em oposição a essa lógica, temos as redes solidárias que atuam nos espaços com o 

objetivo de fortalecer os lugares e seus sujeitos, porém o que pode enfraquecer os lugares são 

as forças de mercado impondo sua lógica às relações sociais e solidárias.  

Essa afirmação pode ser observada no litoral leste cearense, pois, o mesmo é 

dividido entre as comunidades que fazem resistência ao turismo massivo e predatório, há 

aquelas em que a população local está inserida em subempregos ou temporários em hotéis, 

bares e/ou restaurantes de terceiros e há as que desenvolvem o turismo comunitário onde a 

população local é dona dos empreendimentos turísticos.  

Foi essa resistência do local que deu vida ao turismo comunitário no litoral leste 

do Estado do Ceará, a população de algumas comunidades, entre pescadores, indígenas e 

assentados de reformas agrarias, temerosos em perder suas terras, entram em conflito tanto 

armado quanto judicial, objetivando a posse e uso da terra por eles e seus descendentes. Dessa 

forma, viram no turismo de base local a possibilidade de garantir que suas práticas 

tradicionais não desapareceriam nem tão pouco seriam substituídas por trabalho assalariado e 

mal remunerado.  

Há uma relação direta entre má distribuição de terras, empoderamento 

sociopolítico e atividade turística, como mostra a pesquisa realizada pela pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR) - Souza, Artemísia, outra relação direta 

está entre concentração de terras e o desenvolvimento do turismo de massa, comandado por 

grandes grupos latifundiários, que se travestem em grupos empresariais, em todo território 

brasileiro e, em especial, no litoral do Nordeste.  

 A estrutura fundiária brasileira vem sendo estudada a partir da década de 1970, 

quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), periodicamente, por meio do 
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censo agropecuário, registra a má distribuição de terras no Brasil, ou seja, um número elevado 

de trabalhadores com um número pequeno de terras e é justamente esse grande contingente de 

trabalhadores em pequenas propriedades que abastecem a mesa do povo brasileiro, 70% 

agricultura familiar, o que comprova o descaso dos representantes em sua maioria. Porém, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, foi mitigada a disparidade entre os grandes 

latifúndios e os minifúndios.  

Houve, de fato, uma redução, porém, não uma solução. O Brasil apresenta uma 

das maiores concentrações de terras do mundo, o que é agravado pelo abandono dos pequenos 

produtores rurais, sem acesso a crédito, a assistência técnica e a terras produtivas. A 

população rural deixa seus espaços a caminho das zonas urbanas, provocando a aceleração da 

desigualdade social e da precariedade das vidas.  

Com o objetivo de garantir a posse de terras para grupos minoritários como os do 

litoral cearense, o governo Lula, em seu segundo mandato, cria as reservas extrativistas, 

RESEX (Reserva Extrativista marítima e terrestre), dando ao Instituto Chico Mendes o poder 

de gerenciamento das terras.  

O que para muitos não foi uma política exitosa, para seus líderes esse foi o melhor 

caminho, já que as terras passam para o controle do governo Federal impedindo, dessa forma, 

a venda ilegal, em tese, já que a fiscalização é feita em pequena escala, o que favorece à 

venda ilegal. Por outro lado, a população tradicional pode viver tranquila, sem ameaças, e 

seus descendentes têm a possibilidade de ficarem onde estão as suas raízes, seu povo e sua 

cultura.  

Figura 22 - Reforma agrária correspondente ao período governamental. 

 

Fonte: Dataluta (2012).    
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A concentração de terras no Brasil tem impactos alarmantes para mais de 52 mil 

camponeses e trabalhadores rurais que vivem em condição análoga à escravidão, pois 

exercem um trabalho mal remunerado, sem os direitos trabalhistas assegurados.  

Nesse contexto, também estão as reservas extrativistas que contam apenas com 

2% das terras produtivas brasileiras, apesar de parecerem pequenas em números relativos a 

construção civil aqui representados por 5% do montante das terras produtivas brasileiras 

almejam a posse dessas terras. Seja ela por meio de medidas judiciais ou extra judiciais por 

meios obscuros como a prática de falsificação de documentos, conhecida popularmente como 

―grilagem‖, ou através da compra de coqueiros como acontecia em Batoque – Aquiraz, 

conforme relato do presidente da associação dos moradores.  

Observando o território como abrigo e como recurso, segundo Santos (2010), para 

os atores hegemônicos, ele é garantia de sobrevivência dos interesses particulares. Assim, o 

desenvolvimento de suas ações rege a uma frequente adaptação do seu uso, com adição de 

uma materialidade funcional ao exercício das atividades não características do lugar.  

A comunidade de Canto Verde tem suas relações fragilizadas em decorrência de 

sua divisão em duas associações que lutam por objetivos distintos, enquanto a associação dos 

moradores continua na luta pela posse legal da terra, ratificando a RESEX, mecanismo 

estratégico de contenção da especulação imobiliária sofrida desde a década de 1970, quando 

grileiros tentaram tomar posse do território de Canto Verde.  

Entretanto, com a criação da RESEX, a população passa a ser impedida de fazer 

alterações em suas próprias casas assim como as vender, o que freia a entrada de pessoas 

externas à comunidade. Esse fato tem sido pivô das discórdias e da criação de uma nova 

associação - Associação Independente dos Moradores da Prainha do Canto Verde e 

Adjacências. Que não apenas dividiu a pequena comunidade, mas que vem causando conflitos 

fortes que envolvem até a integridade física dos seus opositores, gerando uma zona de tensão 

desfavorável ao desenvolvimento coletivo. Tensão que pode ser percebida por meio das 

imagens a seguir.  
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Figura 23 - Grupo a favor da RESEX. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

A tensão vivenciada pela comunidade tem acarretado prejuízos na convivência e 

no desenvolvimento da atividade turística. Após a criação da RESEX terrestre que se deu em 

05 de junho de 2009, a comunidade vive um período de incertezas e conflitos, a associação de 

Moradores é totalmente a favor da reserva extrativista costeira e marítima, como mecanismo 

de proteção de suas terras e da vida marinha. Entretanto, a nova associação ―Independente‖ 

questiona a criação da RESEX, alegando não poder vender o que é de direito de seus 

moradores, a terra, como também, por lei, estavam impossibilitados de realizar reformas, ou 

ampliações em suas casas, essa realidade pode ser observada na comunidade de Batoque, por 

ser uma RESEX, a população de ambas discordam, em sua totalidade, dos benefícios que a 

criação da reserva extrativista vem proporcionando. 

O conflito vivido pela comunidade gera impactos diretos nas atividades 

desenvolvidas, em especial pelo turismo, ao ponto de se perceber que há uma diminuição do 

fluxo de turistas, em especial em Canto Verde, já que em Batoque o fluxo turístico para a 

pousada solidária não existe mais.  

Entre os anos de 1999 a 2008 a comunidade de Canto Verde era homogênea, 

todos lutavam pelo mesmo ideal, entretanto, com a criação da reserva também no âmbito 

costeiro, ela se divide em dois grupos, um apoiado por uma organização educacional, da 

cidade de Fortaleza e outro por um estrangeiro que vive na comunidade a mais de vinte anos, 
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o senhor ―N‖, que chega a comunidade de Canto Verde no ano de 1990. Essa divisão não 

contribui com a população, ao contrário, vem a cada dia provocando desavenças e redução da 

capacidade de luta e conquistas.  

Antes, era um grupo forte contra o poder hegemônico dos grandes empreiteiros e 

empresários, agora são dois grupos dentro da comunidade. Assim, há uma quebra da 

capacidade política e de articulação que reflete em seu cotidiano, em sua relação humana e 

social.  

Tanto é verdade que, após os conflitos, nem mesmo há registro do fluxo de 

turismo entre os anos de 2011 a 2015, o ápice deste conflito foi que por toda a comunidade 

havia faixas de ameaças para que o senhor estrangeiro deixasse a comunidade, fosse embora 

do lugar. As faixas diziam que nem as terras nem suas mulheres são mercadorias, pois 

atribuíam tal situação a ele.  

Entretanto, novas eleições foram realizadas, uma chapa com novos olhares foi 

eleita na associação dos moradores e o presidente eleito vem se articulando na busca pela 

redução dos conflitos.  

O fluxo turístico até o ano de 2008 vinha em ascensão e também contava com a 

participação de todos os donos de pousadas, casas ou hospedarias, e os também conhecidos 

como cama, café e rede, um espaço dentro das residências ofertadas aos visitantes e turistas.  

Contudo, mesmo com a divisão da comunidade, cerca de quatro pousadas 

deixaram de fazer parte da Rede Tucum, o que faz com que esses deixem de ser vistos como 

espaços do turismo comunitário, passando a não fazer mais parte do grupo majoritário da 

associação dos moradores.  

Porém, como não dizer que não realizam turismo comunitário se é organizado por 

moradores de Canto Verde, seus fornecedores e prestadores de serviços também são do lugar. 

O fluxo turístico sofreu alterações que podem ser respondidas em parte pelo conflito interno e 

em parte pela instabilidade econômica brasileira que tem comprometido as viagens de lazer 

dos brasileiros.  
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Figura 24 - Fluxo de Turistas em Canto Verde. 

 

Fonte: Associação de moradores de Canto Verde, 2016. 

A Figura 24 também expressa uma peculiaridade do lugar, o número de pernoites 

entre os anos de 1999 a 2016 é superior ao número de turistas. Segundo o comitê de turismo 

local, a média de permanência na Prainha de Canto Verde é de 2,5 dias por pessoa com gasto 

médio de R$ 153,00 reais dia.  

O gasto desses visitantes está dividido entre hospedagem, alimentação, passeios, 

compras e doações, sendo a maior parte destinada às necessidades básicas de qualquer ser 

humano, como o descanso e a alimentação. 

Figura 25 - Gasto Médio diário por turista em reais 

 

Fonte: Associação de moradores de Canto Verde (2017)   
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No período de 17 anos, com intervalo de quatro anos, a comunidade de Canto 

Verde obteve um ganho acumulado de R$ 1.137.172.50 reais. Porém, estas cifras não se 

convertem em qualidade de vida para a população como um todo. Ao ponto de se observar 

que uns tiveram suas vidas melhoradas, porém em uma comunidade com 200 famílias e cerca 

de 1050 pessoas (Dados da Pesquisa, 2017), são poucos os que estão envolvidos diretamente 

com o turismo.  

Entre os que fazem parte da Rede Tucum são apenas duas pousadas, por outro 

lado, os que estão ligados à Associação Independente são quatro pousadas, dividindo o lucro 

entre os que são donos de estabelecimentos comerciais. Os demais não têm participação nos 

lucros advindos do turismo, nem tão pouco melhorias na comunidade que está jogada a 

própria sorte. Se a economia solidária tem como um dos seus princípios o direito de uso do 

meio de produção, sendo prioritariamente coletiva, então façamos o seguinte questionamento: 

o turismo comunitário se aproxima ou se distancia da economia solidária?  

Já que o turismo é desenvolvido apenas em territórios comuns, não tendo direito 

de uso dos meios de produção como algo coletivo, tanto no turismo convencional, quanto no 

de base comunitária, a propriedade é individual e não coletiva, ganha quem tem posses como 

pousadas, bares e restaurantes Porém mesmo se distanciando da ECOSOL (Economia 

Solidária), o turismo comunitário proporciona à comunidade local a circulação de recursos 

financeiros, participação na gestão do turismo e diversificação de trabalho e renda. 

Entretanto, há um laço forte no aspecto relacionado a autogestão, princípio 

caracterizador da ECOSOL, que também se faz presente na vida sociopolítica das 

comunidades de Canto Verde e Batoque, comunidades que de forma embrionária, ao longo da 

década de 2008 a 2018, vem organizando e recebendo turistas, uma com mais expressividade 

como a de Canto Verde, e a outra com menor intensidade como Batoque, porém engajados na 

tentativa de consolidar o desenvolvimento do turismo comunitário como mais uma 

possibilidade de agregar valor às práticas econômicas vigentes.  

A autogestão representa para estes povos a possibilidade de exercer o controle de 

suas ações de forma partilhada, seja por meio de questões operacionais, organizacionais e 

financeiras da associação. Tal forma de organização social, política e coletiva é marcada pelo 

direito de participação igualitária, legitima, ativa e efetiva. Nesse sentido, Azevedo, Alió e 

Silva (2013, p. 4) afirmam que,  

Tal fundamento rompe com os mecanismos da administração clássica, fortemente 

marcados pela centralização das funções administrativas e gerenciais, hierarquia nas 

relações sociais e de trabalho e concentração de poder na gestão superior das 

empresas, nas quais a ―personificação‖ do poder acentua as relações de 
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subordinação e dependência entre os ―chefes‖ membros do corpo administrativo das 

firmas, e ―seus encarregados‖ trabalhadores assalariados, desprovidos dos meios 

privados de produção.  

São muitos problemas identificados pelo diagnóstico participativo, dentre eles, 

destaca-se a existência da coleta de lixo que não tem destinação correta, o lixo fica 

armazenado em um galpão no início da comunidade, um cartão postal às avessas. Além disso, 

as dunas e o mar se encarregam de destruir casas e toda a orla da pequena comunidade. 

Apesar dos conflitos e das dificuldades encontradas por todos na comunidade, 

turistas e pesquisadores, são atraídos à Prainha do Canto Verde pela história de luta e 

resistência à especulação imobiliária que vem ocorrendo há mais de trinta anos, tendo seu 

marco inicial no ano de 1970, quando a população toma ciência de que um grupo empresarial 

teria comprado toda a comunidade de Prainha, por meio da grilagem. Para melhor ilustrar o 

percurso de luta na comunidade, apresentamos o seu decurso de luta na história.  
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Figura 26 - História de resistência Prainha de Canto Verde 

 

Fonte: Dados compilados pela pesquisa, 2019.   
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Figura 27 - Histórias de resistência da RESEX do Batoque. 

 

Fonte: Associação de moradores do Batoque, 2015. 
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A realidade apresentada também foi vivida pela comunidade de Batoque, porém a 

estratégia usada pelos especuladores foi a compra dos coqueiros da região, para 

posteriormente alegar a compra das terras. É essa luta que faz das comunidades um lugar 

especial, onde o turista quer a vivência da realidade cotidiana dessas comunidades, entretanto, 

não só elas os atraem como mostra a Figura 28.  

Figura 28 - Mapa dos atrativos turísticos de Canto Verde e Batoque. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Para que a concepção comunitário-solidária logre êxito, essa noção deve existir ao 

menos embrionariamente e deve se fazer presente desde as vontades mais ostensivas às 

coletivas, por meio da igualdade no relacionamento e engajamento político. A despeito das 

interferências externas, que podem ou não acontecer, quando acontecem devem ser 

espontâneas e fortificadoras de um processo interno já existente, limitando as disputas 

internas pelo poder. 

Ou seja, as diferentes opiniões, interesses e oportunismos onde os objetivos em 

comum não prevalecem porque os indivíduos, por desconfiança, preferem agir isoladamente e 

não coletivamente, podem, portanto, serem desarticuladoras no lugar de construtivas. Isso 

acarreta em um aprendizado permanente e contínuo de todas as partes envolvidas. 
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Ainda em relação às interferências externas, que podem partir de organizações 

governamentais, não governamentais, acadêmicas e mesmo parcerias público-privadas (PPP). 

Elas podem gerar falsas perspectivas ou falsas ideias de comprometimento e mobilização ou 

podem conjugar elementos positivos e de consolidação de ações transformadoras em diversas 

realidades.  

Essas ações, eventualmente, chegam às comunidades mediante a concretização 

dos direitos e garantias fundamentais (Artigo 6º da Constituição Federal), como: saúde, 

educação, lazer, moradia, seguridade social entre outros, porém para que estes sejam 

assegurados se faz necessário políticas públicas expressas por leis, e para que elas cheguem 

aos seus destinos finais (as comunidades) é necessário que os comunes se mobilizem para a 

efetivação de tais políticas, como, por exemplo: espaços ou produtos construídos por esses 

agentes externos ou conquistados por eles.  

Para que essa fragilidade seja revertida, outros laços internos precisam ser 

consolidados: o fortalecimento cultural dos saberes populares inerentes, da própria história, 

condições que favorecem essa mobilização, ou seja, a patrimonialização do seu próprio 

acervo, em cada comunidade e pelos seus habitantes, significando a consciência e a 

fortificação da sua maioridade e independência e da valorização das qualidades individuais e 

coletivas regionais, a fim de estimular um movimento íntimo de mudanças; e a noção de 

comunidade cívica, onde a busca pelo bem coletivo e do desenvolvimento solidário 

promovem a organização social e a transformação do espaço (Putnam, 2006).  

Organização essa que busca parcerias internas (em cada comunidade) e externas, 

através de uma confiança motivacional, ou seja, a propagação do sentimento de coletividade 

que, por sua vez, também é capaz de gerar o sentimento de pertencimento. Todos eles, 

conjuntamente, estimulam as ações coordenadas que deságuam na elaboração de uma rede de 

solidariedade e ajuda mútua bem como em um turismo justo onde todos os envolvidos com a 

atividade, sejam eles comunidade local e/ou visitantes (turistas), saiam ganhando com o 

desenvolvimento da comunidade.  

Com isso, o turismo deixa de expatriar todo seu lucro para as multinacionais que 

desenvolvem o turismo nos países periféricos, sendo um dos gargalos da atividade, além de 

gerar subempregos que segue a lógica de mercado onde ganha quem mais tem, ou seja, os 

empresários do setor.  

Contudo, trata-se de um novo olhar sobre a atividade turística que entende o 

turismo como mais uma ferramenta para o empoderamento local como elemento constitutivo 
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do processo de desenvolvimento humano, centrado na forma de ser de cada lugar e tendo 

nestas peculiaridades o constitutivo tanto dos lugares quanto dos seres que as habitam.  

Por essa razão, este modelo de ser, coloca tanto o homem quanto o lugar, numa 

relação constitutiva capaz de transformar realidades concretas, onde todos ganham, pois não 

há relação desigual onde só quem leva vantagens são os detentores da cadeia produtiva e os 

turistas que podem pagar pelos serviços prestados.  

No que tange ao processo de desenvolvimento na perspectiva humana, coloca-se o 

ser no centro desta discussão, contudo, levando-se em consideração a rede de pertencimento 

na qual ele se encontra inserido entre diferentes instrumentos ou objetos, uns dependem dos 

outros para alcançar sua própria razão de ser.  

Ao defender a importância da solidariedade e da economia solidária no turismo, 

nós não contrapomos as práticas já existentes, mas preocupa-nos revelar suas limitações e 

mostrar que existem alternativas.  

Nesta perspectiva dar-se-á ênfase a discussão alicerçada noutros pilares, da 

participação social, do eu coletivo e do turismo comunitário como âncoras para um 

desenvolvimento possível de serem alcançados, com destaque para as populações suscetíveis 

à vulnerabilidade socioeconômica, como mulheres, negros, índios, quilombolas, comunidades 

ribeirinhas, caiçaras, assentados de reforma agrária entre outros.  
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5 ANZOL, BASTIDOR E MALA: A CONSTRUÇÃO DO EU COLETIVO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO COMUNITÁRIO NAS PRAIAS DE CANTO 

VERDE E BATOQUE 

As desigualdades socioeconômicas no Brasil se materializam em grande escala a 

partir do Século XVI, com destaque para os anos vindouros da década de 1970. Elas são 

intensificadas em decorrência das particularidades de seu processo de formação sócio 

espacial, bem como de sua vasta extensão territorial historicamente marcado por muitas 

desigualdades sociais, econômicas e espaciais. 

No revés desse processo, tem-se a precarização e a difusão do trabalho assalariado 

no campo e nas cidades, enfraquecendo, assim, as relações sociais e seu modo de vida. Pois, 

esses mecanismos reduzem as possibilidades de ascensão a uma vida justa e igual no tocante 

às práticas laborais, ao atendimento tanto de saúde quanto da educação básica aos filhos das 

classes menos favorecidas, moradias dignas, etc.  

A sociedade contemporânea dá sinais claros de uma severa crise marcada por 

desigualdades e contradições nas quais estão submetidas a níveis extremos de vulnerabilidade, 

em especial as camadas menos favorecidas. Desta forma, surgem novas formas de 

organização social e política, onde o cerne da discussão perpassa pela união, pela gestão 

participativa e pela politização destas relações, tornando-as humanas e menos desiguais.  

As novas organizações, com destaque para as camadas sociais populares, têm 

como mola impulsionadora, a busca por apontar para outra lógica de reprodução social e 

econômica, a exemplo de movimentos como as economias sociais e solidárias, Azevedo, Alió 

e Silva (2015) ponderam que no Brasil ganha folego com sua institucionalização e 

reconhecimento dos órgãos oficiais no início do Século XXI, através da criação da Secretaria 

Nacional da Economia Solidária.  

Em diversas áreas, tanto urbanas quanto rurais, existem grupos se mobilizando, a 

organização sociopolítica tanto dos agricultores familiares, quanto de diversos grupos formais 

e informais tem se dado, em especial, por meio das associações e cooperativas. Essas 

associações e cooperativas, em sua maioria, organizam-se adotando como princípios a 

cooperação, a solidariedade, a participação igualitária, no que concernem os aspectos 

administrativos, divisão das sobras e a autogestão, assim como direito de uso dos meios de 

produção, que devem ser prioritariamente de forma coletiva. 

Nesta pesquisa, tais formas de organização serão compreendidas como 

organizações heterogêneas, as quais se configuram como contra hegemônicas ao modelo 
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socioeconômico vigente no período histórico atual, uma vez que o cerne tanto dessa 

discussão, quanto das ações desenvolvidas pelos referentes grupos tem como centro de suas 

atenções e ações o ser humano (Azevedo, Alió & Silva, 2015).  

Por se tratar de uma temática ampla, a economia solidária produz uma teia de 

relações marcada por complexidade em seu tratamento, o que torna este tema um objeto 

sujeito a múltiplas possibilidades de interpretações. Nessa perspectiva, podem-se percorrer ao 

menos cinco vertentes distintas, entre eles teremos: a Economia Solidária, discussão que 

perpassa diversos caminhos e com diferentes compreensões entre enfoques econômicos e 

antropológicos para fortalecer a compreensão teórica do assunto. Já no que se refere à 

discussão contextual, a temática em questão é discutida a partir de suas relações concretas 

com a realidade, os problemas da sociedade como consequência direta das contradições do 

desenvolvimento capitalista contemporâneo.  

Nessa perspectiva, as questões cruciais da discussão são os problemas da 

atualidade, como a crise do trabalho, da renda, e seus impactos sobre o combate à pobreza e à 

inclusão social, além da luta contra a desigualdade social. Pretendem, com isso, analisar a 

economia solidária como fenômeno e prática investigativa situadas em contextos societários 

específicos (França-Filho, 2007). 

Na condição de estudo de caso: procura-se compreender a economia solidária 

enquanto fenômeno em si, a partir de suas práticas organizativas peculiares. A perspectiva é 

entender a dinâmica de forma geral, partindo da análise de experiências concretas. 

Enquanto metodologia de intervenção, a economia solidária é abordada como uma 

tecnologia social, ou seja, um instrumento ou ferramenta para geração de trabalho, renda e 

para a promoção de desenvolvimento em regiões constituídas por alto grau de vulnerabilidade 

e exclusão social.  

A proposta é discutir a economia solidária em nível prático, e operacional, no 

sentido da formatação de técnicas ou tecnologias sociais para o fomento de transformações 

sociais, no intuito de sugerir meios de intervenção na realidade.  

Esses processos são concretizados por meio das Incubadoras tecnológicas que 

exercem o papel de articuladoras entre os órgãos financiadores, como, por exemplo, as 

parcerias com o extinto MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário). Órgão que 

representou um período de avanços no que concerne a emancipação dos sujeitos ligados a 

agricultura familiar. 

Entretanto, após o golpe sofrido pelo governo de Dilma Rousseeff no ano de 2016 

os programas e projetos que tinham por objetivo o fortalecimento social e econômico dos 
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atores sociais, deixam de ser prioridade para os governos que as sucederam. Com isso, as 

incubadoras universitárias que têm por objetivo a articulação do fazer local com o fazer 

acadêmico proporcionando para os grupos a consolidação de suas ideias, sofrem uma redução 

nos recursos, reduzindo, com isso, o impacto de suas ações.  

Nesse contexto, as ações das instituições de ensino que realizam a tríade 

institucional Extensão, Pesquisa e Ensino desempenharam um papel fundamental, 

destacando as universidades estaduais e federais, os institutos de educação 

tecnológica (IF's) e as fundações de pesquisa, entre outras instituições. Nesse 

cenário, destacam-se as universidades federais, seguidas pelas universidades 

estaduais (Figura 3), que desenvolvem projetos e programas de extensão, pesquisa e 

ensino com forte incentivo ao movimento da economia social e solidária em 

praticamente todo o território nacional, atuando várias frentes, com objetivos 

claramente definidos, desenvolvendo diversos tipos de atividades de acordo com a 

análise a ser seguida. (Espelt & Azevedo, 2018, p. 11). 

Como Políticas públicas, podem ser consideradas como uma prática incipiente 

que vem ganhando status em função das inúmeras experiências já disseminadas em diferentes 

partes do Brasil; no interior das estruturas de governo, e também em outros países. Como 

pode ser observado na discussão estabelecida entre Espelt e Azevedo (2018, p. 10) 

[...] estímulo recebido pela Ação do Estado via políticas públicas, que reconhecem 

desde 2003 a importância desse movimento, criando uma série de políticas e 

programas voltados para os territórios onde a economia solidária está presente e com 

especial importância. Atenção no caso das mulheres, buscando o empoderamento 

das mulheres. A criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, criada no 

âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, com a publicação da Lei nº 10.683, de 

28 de maio de 2003, estabelecida pelo Decreto nº 4.764, de 24 de junho 2003, como 

proposta da sociedade civil organizada, através de movimentos sociais, depois por 

decisão do presidente Lula, é um exemplo de incentivo e impulso ao movimento 

Ecosol no Brasil, apesar de sua extinção após o golpe 2016, o que representou uma 

perda significativa para o movimento Ecosol em todo o país. A terceira fonte 

relacionada ao segundo refere-se à Política de Incubação de Empreendimentos 

Econômicos Solidários, onde a participação de instituições acadêmicas, como 

universidades, institutos e fundações, tem sido de fundamental importância. 

Igualmente, discute-se o caráter do novo gênero de políticas públicas bem como 

seus efeitos e resultados alcançados. Pode-se observar, pois, que nesse contexto, a economia 

solidária passa a ser uma política pública em âmbito federal ao se constituir na Secretaria 

Nacional de Economia Solidária – SENAES  

Surgiu em 2003, num momento em que a economia solidária estava entrando numa 

fase de crescente reconhecimento público e incipiente institucionalização. Ela havia 

começado a tomar corpo na primeira metade dos anos 1990, com a multiplicação das 

empresas recuperadas (frutos da desindustrialização e do desemprego em massa), 

das cooperativas nos assentamentos de reforma agrária, das cooperativas populares 

nas periferias metropolitanas, formadas com o auxílio de incubadoras universitárias 

e dos Projetos Alternativos Comunitários (PACs) semeados pela Cáritas nos bolsões 

de pobreza dos quatro cantos do Brasil (Singer, 2009, p. 1). 
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A SENAES foi criada como parte da política nacional de combate à pobreza, para 

tanto o governo federal vinculou-a ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e o apoio do 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária como o principal instrumento de articulação entre as 

experiências nas diversas regiões do país e os governos dos estados e municípios.  

Com a crise do sistema capitalista, o desemprego ganha ênfase deixando de ser 

um problema dos pobres, passando a ser também um problema dos que formam a classe 

média
8 

de diversos países do mundo. Ele é apontado como a principal causa da exclusão 

socioeconômica vigente em vários países, desenvolvidos e subdesenvolvidos.  

Entretanto, o desemprego é só a ponta do iceberg, ou seja, ele é apenas a 

expressão parcial de um problema maior: a crise da sociedade salarial (Castel, 1999). Pode-se 

observar que um número cada vez maior de pessoas está se submetendo a condições cada vez 

mais desumanas de trabalho, pois, as relações trabalhistas vêm sofrendo um acelerado 

processo de desregulamentação, ou seja, longas jornadas, baixa remuneração, desproteção 

legal e instabilidade (Singer & Souza, 2003) 

A Economia Solidária surge, pois, com a fragmentação das relações sociais e do 

trabalho, dando origem aos movimentos sociais para mitigação da pobreza e do desemprego 

resultante da desregulamentação do capitalismo. Ao ponto que, os trabalhadores iniciaram a 

realização de uma atividade de forma cooperada como alternativa às práticas trabalhistas 

tradicionais, onde controla quem possui os meios de produção, e o controle acionário das 

instituições e/ou empresas. Contrário a este pensamento econômico, a ECOSOL, proporciona 

a seus membros autonomia econômica, centrados na igualdade e na democracia (França-Filho 

& Laville, 2004). As diferenças marcantes entre os empreendimentos econômicos solidários e 

as empresas capitalistas estão centradas no tripé: 

  

                                                 
8  

A classe média é uma classe social presente no capitalismo moderno que se convencionou tratar como 

possuidora de um poder aquisitivo e de um padrão de vida e de consumo razoáveis, de forma a não apenas suprir 

suas necessidades de sobrevivência como também a permitirem-se formas variadas de lazer e cultura, embora 

sem chegar aos padrões de consumo eventualmente considerados exagerados das classes superiores. A classe 

média surgiu como uma consequência da consolidação do capitalismo e não antes dele devido aos fatores de 

segmentação social em camadas, resultantes do desenvolvimento econômico; é um fenômeno típico da 

industrialização.
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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Figura 29 - Empreendimentos econômicos solidários 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Os empreendimentos econômicos solidários exercem pouco impacto econômico 

no cenário brasileiro, no que concerne ao trabalho e à renda, entretanto, são repletos de 

valores culturais, uma vez que agregaram experiências com alto valor educativo.  

Apesar do pouco impacto econômico dos empreendimentos econômico solidários 

no cenário brasileiro, com destaque para o nordeste do Brasil onde há uma maior 

concentração dos empreendimentos, em especial nas áreas rurais onde há uma prevalência de 

grupos ligados à agricultura familiar e à produção artesanal, como pode ser observado pelo 

panorama e distribuição dos empreendimentos da ECOSOL nas cinco regiões brasileiras.  

A contribuição das mulheres vai além do caráter socioeconômico e dos 

empreendimentos ou grupos informais, elas contribuem com o equilíbrio dos lares, muitos 

desses grupos são de mulheres que veem mesmo um caminho possível para sua emancipação 

social, política e econômica. Pois, dessa maneira, passam a contribuir com as despesas 

domésticas e a serem respeitadas como sujeitas ativas no cotidiano comunitário, tornando-se 

agentes multiplicadoras e controladoras das políticas públicas, de acesso à saúde, à educação, 

à moradia digna, à segurança, ao acesso à água, entre outras.  
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Figura 30 - Distribuição dos empreendimentos solidários no Brasil. 

 

Fonte: SENAS, 2013. 

Os empreendimentos solidários estão presentes nas cinco regiões do Brasil, 

contribuindo para o empoderamento dos sujeitos que têm nas relações solidárias e cooperadas 

um caminho possível ao desenvolvimento na perspectiva humana, já que, além da geração de 

trabalho também possibilita a geração de renda mínima, de moradia, saúde e, principalmente, 

mental, uma vez que a união nas atividades favorece os sujeitos proporcionando, por meio da 

interação, melhorias de vida.  

Por meio do estudo realizado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária – 

SENAS, ano de 2013, também é possível fazer a seguinte leitura da espacialização dos 

empreendimentos solidários no território brasileiro: a maior concentração de grupos está nas 

regiões onde há um menor olhar do poder público para a população, onde as políticas públicas 

não atingem seu verdadeiro propósito: levar ações concretas do poder público para os locais 

onde mais são necessárias, por exemplo: é nessa região onde existem os maiores índices de 

analfabetismo brasileiro, em consequência os menores salários, o que leva a trabalhos que não 

garantem o sustento integral dos sujeitos mencionados.  

Então o que fazer? A saída encontrada por muitos é o associativismo (é uma 

organização resultante da reunião legal entre duas ou até mais pessoas, com ou sem 

personalidade jurídica, sem fins lucrativos para a realização de um objetivo comum); o 

cooperativismo (é uma construção teórica, conceitual e prática, que preconiza a colaboração e 

a associação entre pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens 

comuns em suas atividades econômicas), ou os grupos informais que os possibilitam: 

trabalho, remuneração e o convívio com membros, onde há mais ausência do estado mais o 

movimento se fortalece.  

Centro 

Oeste 
Nordeste Norte Sudeste Sul 
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Figura 31 - Número de Empreendimentos Solidários e formação de organização dos 

empreendimentos. 

 

Fonte: Azevedo, Alió & Silva (2016).  

Desde os nômades, os homens buscam formas de se associar para solucionar seus 

problemas, seja para caçar, colher, pescar, defender ou atacar seja para produzir, ganhar 

dinheiro, comprar ou vender produtos ou serviços, construir suas casas, entre outras atividades 

(Veiga & Fonseca, 2002) 

É por meio da associação de pessoas que os homens buscam solucionar os 

problemas individuais e coletivos; nesse sentido, os homens se unem em cooperativas, pois 

perceberam que unidos podem obter melhores resultados. 

Os pensadores do socialismo utópico, os trabalhadores e os governantes europeus 

organizaram-se em grupos cooperativistas com o intuito de lutar por uma sociedade mais justa 

e igualitária, por meio da autogestão como fórmula para solucionar os problemas gerados pelo 

desemprego e pelas péssimas condições de vida e de trabalho dos operários da indústria 

(Lima, 2004).  

Esse movimento teve início na Inglaterra e na França em meados da Revolução 

Industrial. Porém, ganhou dimensões transnacionais e desembarcou em diversos países do 

mundo a exemplo do Brasil que atingiu diferentes esferas da economia brasileira, como, por 
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exemplo, tanto na organização econômica da agricultura de exportação, quanto para a 

comercialização dos produtos dos pequenos produtores rurais.  

Hoje em dia, essa perspectiva também foi expandida na tentativa de solucionar o 

desemprego de um extenso contingente de trabalhadores de diversas categorias profissionais 

das mais qualificadas às de baixa qualificação. Essa afirmação pode ser ratificada por meio da 

existência de cooperativas de profissionais liberais, a saber: médicos, advogados, arquitetos 

entre outras. Como também, as cooperativas de industriários que passaram da condição de 

operários a de cooperados. Por exemplo, as cooperativas formadas por metalúrgicos do 

ABCD paulista. 

A diversidade aqui refletida assegura ao cooperativismo uma dinâmica 

diferenciada, que pode operar junto a qualquer ramo da economia, desde a construção de 

habitações, unidades fabris, até a produção artesanal, podendo prestar qualquer serviço, desde 

faxinas a complexos serviços de informática ou mesmo uma cooperativa de crédito.  

Teoricamente, o cooperativismo é um modelo de inserção econômica que coloca o 

trabalhador na centralidade do processo produtivo, cujos seres criadores e recriadores 

assumem uma perspectiva de construtor-humano.  

[...] originada pela necessidade e escassez vivida por indivíduos e grupos 

vulneráveis, que não têm oportunidade de trabalho formal, nem possuem condições 

dignas de vida como comer, vestir, andar, acessar serviços básicos como educação, 

saúde, segurança, lazer, etc. Ou seja, esse aspecto se constitui em uma racionalidade 

que marca o próprio processo de sobrevivência dos indivíduos e grupos 

historicamente hegemonizados e excluídos do processo de desenvolvimento 

econômico capitalista (Espelt & Azevedo, 2018, p. 9). 

Este modelo é considerado uma forma alternativa e forjada pelos trabalhadores 

sob os pilares de uma racionalidade flexível e compatível com os pilares da solidariedade e da 

democracia.  

Este sistema apresenta-se como um instrumento político e econômico no âmbito 

das estratégias de sobrevivência de sujeitos que buscam obter melhoria da qualidade de suas 

vidas (Nascimento, 2004). 

O modelo de cooperativas nas relações de trabalho é centrado pela autogestão e 

seus cooperados são sujeitos de suas próprias decisões (Nascimento, 2004). Entre seus 

princípios básicos, estão: a adesão livre e que são abertas a todas as pessoas que se 

enquadrarem nas suas ideias e que estejam dispostas a trabalharem. A gestão democrática 

também faz parte de seus princípios, assim como a participação econômica dos sócios em 

seus direitos e responsabilidades de forma igualitária.  
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Ainda se enquadram nesses princípios, a autonomia e independência, de forma 

que a contribuição entre os seus membros se manifeste mutuamente. A autogestão, por 

exemplo, é um modelo de organização em que o relacionamento e as atividades econômicas 

combinam propriedade e/ou controle efetivo dos meios de produção com a participação 

democrática dos seus membros.  

Autogestão também significa autonomia, assim, as decisões e o controle 

pertencem aos profissionais que estão ligados diretamente à empresa. Os trabalhadores devem 

ter a capacidade e o poder de decisão sobre tudo o que nela acontece: as metas de produção, 

políticas de investimentos, modernização, política de pessoal etc. Isso quer dizer que as 

atividades educativas e o incentivo à inteligência coletiva constituem a base das empresas 

autogestionárias (Anteag, 2008). 

A autogestão é, por conseguinte, a principal bandeira do cooperativismo enquanto 

expressão social específica, pois, objetivava a expansão da qualidade de vida de seus 

membros. Ao menos teoricamente, as cooperativas são orientadas por valores diferenciados 

dos que conduzem as organizações estritamente capitalistas, sabe-se, que, na prática, nem 

sempre é isso que acontece.  

Ao invés disso, observa-se que o que ocorre é bastante diferente, pois, muitas 

vezes, o cooperativismo foi instituído intencionalmente para facilitar e propagar a dinâmica 

capitalista, de modo que, em muitos casos, ele tem sido um instrumento de manutenção desta 

dinâmica do que a fundamentação de uma nova proposta de sociedade (Schütz, 2008). 

É importante refletir quanto à autogestão interna, pois, ela não necessariamente 

representa um rompimento com a identidade capitalista, ou seja, com os princípios que 

norteiam as relações capitalistas onde um manda e ou outros obedecem.  

Isso quer dizer que a proposta de autogestão deveria proporcionar a seus 

cooperados autonomia de decisão sobre tudo que se passa na cooperativa como também sobre 

os seus lucros, porém, o que se observa em alguns grupos é a lógica capitalista que se faz 

presente. 

Dito de outra forma, os cooperados só têm o direito de concordar com as decisões 

tomadas por seus representantes e não por uma gestão colegiada onde todos são donos e 

arcam tanto com os lucros ou sobras quanto com os prejuízos, pois, são orientados por uma 

cadeia produtiva voltada para a produção de valores de troca e não para o bem-viver dos 

consumidores e produtores em geral.  

No entanto, nem tudo está perdido, existe uma extensa variedade de formas 

cooperadas que trabalham com os princípios norteadores do cooperativismo e que buscam a 
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melhoria da vida de seus membros, entre elas: as cooperativas denominadas alternativas, que 

têm como principal objetivo a democratização e, como linha de partida, as melhorias sociais e 

não o aumento da lucratividade. Não que esse não faça parte dos objetivos de seus sócios, mas 

ele é mais um entre os objetivos de melhoria de vida.  

Essas cooperativas estão representadas pelas editoras, livrarias, lojas, escolas, 

entre outras. Há, também, as cooperativas de geração de renda, que primam pela geração de 

emprego, que surgiu com o crescimento do desemprego (Lima, 2004). 

Essa realidade é bastante trabalhada em países periféricos por agências de 

desenvolvimento e o seu principal objetivo é a formação de cooperativas em comunidades 

carentes que têm problemas para distribuírem e comercializarem seus produtos; outra vertente 

são as cooperativas especializadas em terceirização industrial ou simplesmente cooperativas 

populares, criadas por políticas públicas nos âmbitos estaduais ou municipais, Organizações 

Não Governamentais (ONGs), sindicatos, instituições religiosas ou simplesmente a sociedade 

civil organizada. Elas estão voltadas principalmente à população de baixa renda e aos 

desempregados (Lima, 2004). 

Observa-se, também, que outros pontos exercem relevância em relação às 

cooperativas ditas alternativas, onde os seus cooperadores têm de buscar mecanismos que 

proporcionem educação, treinamento e informação para todos os cooperadores.  

Uma característica marcante no sistema em questão é a preocupação com a 

comunidade buscando formas de proporcionar alternativas de desenvolvimento sustentável 

para as localidades nas quais essas comunidades estão inseridas. 

Associação são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, onde vários 

indivíduos se organizam de forma democrática em defesa de seus interesses. Podem existir 

em vários campos da atividade humana e sua constituição pode derivar de motivos sociais, 

filantrópicos, científicos, econômicos e culturais.  

É comum as pessoas se reunirem para alcançar objetivos que, individualmente, 

seriam bem mais difíceis ou mesmo impossíveis de serem conseguidos (Fabianne, Santos & 

Colturato, 2002). 

As associações assumem os princípios do associativismo, que é uma doutrina 

baseada na crença de que, juntas, as pessoas podem encontrar soluções melhores para os 

conflitos que a vida em sociedade apresenta. 

Segundo Veiga e Rech (2001), os princípios são embasados pelas várias formas 

que as associações podem assumir: entre elas, as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPS), cooperativas, sindicatos, fundações, organizações sociais, clubes. 
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O que as diferem são as formas jurídicas de cada tipo de associação, que dizem respeito, 

basicamente, aos objetivos que pretendem alcançar. Os princípios, norteadores da economia 

solidária, segundo Azevedo, Alió e Silva (2016) são: 

Tabela 10 - Princípios bases e valores da economia solidária. 

PRINCÍPIOS BASES VALORES 

 Autogestão 

 Democracia 

 Cooperação 

 Processos horizontais 

 Valorização da diversidade 

 Emancipação 

 Valorização do saber local 

 Valorização da aprendizagem 

 Justiça social na produção 

 Mercado Justo 

 Cuidado com o meio 

ambiente 

 Adesão livre e voluntária 

 Gestão democrática e 

participativa 

 Participação econômica dos 

sócios 

 Autonomia e independência 

(princípio da Gestão Social) 

 Educação, capacitação e 

informação. 

 Intercooperação 

 Compromisso com a 

comunidade 

 Trabalha com as sobras (não 

com lucros) 

 Ajuda mútua 

 Responsabilidade mútua 

 Democracia 

 Igualdade 

 Equidade e Solidariedade. 

 Honestidade 

 Transparência 

 Responsabilidade social 

Fonte: Organização dos autores com base nas leituras de Singer (2002, 2011), Coraggio (2002) e 

SENAES (2006, 2007). 

Desta forma, as associações têm por objetivos criar condições para seus membros 

competirem no mercado de maneira mais justa, de tal forma que eles possam comprar e obter 

serviços pelo menor preço, melhor prazo de pagamento. Garantindo melhores condições para 

produção e comercialização.  

Assim, enquanto as associações são organizações que têm por finalidade a 

promoção da assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de 

interesses de classe e filantropia, as cooperativas têm finalidade essencialmente econômica. 

Seu principal objetivo é o de viabilizar o negócio produtivo de seus associados junto ao 

mercado (Veiga & Fonseca, 2001), apesar da distinção de propósitos que têm em seus, 

princípios bases e valores que são o denominador comum entre as duas modalidades de fazer, 

onde o humano está no centro das relações, sociais, culturais, econômicas e políticas.  

Santos e Souza (2015) argumentam que as experiências exitosas têm como fio 

condutor relações sociais sólidas centradas nas necessidades dos cidadãos.  

Organizações sociais de base e iniciativas de cidadãs e cidadãos têm revelado 

experiências que procuram ser construtoras efetivas de alternativas ao princípio de 

acumulação infinita capitalista e à degradação ambiental que ela pressupõe. Estas 

práticas cobrem campos tão diversos como cooperativas, comércio justo, economias 

de troca, bancos do tempo, economias solidárias, economias do decrescimento, 

moedas sociais, redes de empréstimo e investimento recíproco, mercados sociais, 

economias do dom, economias do cuidado. Estas iniciativas estão a fazer nascer 

novos campos de investigação científica e estão, cada vez mais, a marcar presença 

nos debates públicos (Santos & Souza, 2015). 
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Dessa maneira, pensar sobre o alcance dessas vastas experiências sociais nas 

escalas local ou mesmo global, é um exercício teórico e analítico que pretende identificar 

como centralidades na superação da hegemonia: desigualdade, assim como o desrespeito pela 

dignidade humana e, na procura da justiça social, para todos os sujeitos do mundo. Alcançam 

novos caminhos e trajetos em que este humano deixa de ser sujeitado, toma as rédeas de suas 

vidas e tornam protagonistas de suas histórias no tocante aos aspectos sociais, econômicos, 

políticos e culturais.  

Vale inferir, por conseguinte, que a desregulamentação do trabalho tem levado a 

uma elevada parcela de pessoas à margem da formalidade e suscetível ao engajamento em 

atividades informais e precárias, os trabalhadores, em sua essência, estão sempre em busca da 

estabilidade, da garantia e da preservação dos seus direitos.  

Porém, a procura por formalização trabalhista tem contribuído com o declínio dos 

salários dos empregados que contam com o benefício da carteira assinada, além de fragilizar a 

atuação dos sindicatos em suas lutas reivindicatórias. 

No discurso usado pelo empresariado, existem diversas pessoas esperando uma 

oportunidade de trabalho. Com esse argumento, os detentores dos meios de produção alienam 

o trabalhador em suas tarefas cotidianas, para que assim, eles não reivindiquem melhores 

salários, menores jornadas de trabalho entre outros benefícios, pois não os deixam esquecer 

que lá fora existem muitos querendo ocupar seu posto. Essa conformação tem o respaldo do 

chamado banco de reserva industrial, já lembrado por Karl Marx no Século XIX (Marx, 

2011). 

Percebe-se que, nos Séculos vindouros (XX e XXI), esse banco de reserva não 

mais está centrado nas expectativas de inserção da massa ociosa pela formalidade nos postos 

de trabalho no setor industrial e sim no setor de serviços, ou seja, no setor terciário no qual o 

turismo está inserido, e esse banco de reserva de pessoas tem cumprido um papel crucial para 

a contenção salarial; crucial para quem? Para os trabalhadores que estão ociosos para este 

contingente de reservistas não é satisfatório.  

Geram, com isso, diversos problemas sociais, entre eles o aumento do custeio 

público e a perda da dignidade dos cidadãos que não mais podem se prover, necessitando, por 

conseguinte, da ajuda de terceiros para sobreviver, gerando, com isso, problemas sociais, 

ocasionados pela falta do emprego, ou mesmo de uma ocupação profissional e remunerada.  

É factível afirmar que o elevado desemprego no Brasil, nos últimos anos, vem 

provocando a proliferação de diversos núcleos de associações, cooperativas e grupos 

informais, grupo de trocas, de inspirações igualitárias e democráticas como uso de moeda 
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alternativa de circulação local, essas relações têm gerado resultados que vão além dos 

aspectos econômicos (Dieese, 2011). Os principais ganhos são subjetivos entre eles: melhoria 

de vida, no que se refere à saúde física e psicologia; acesso a crédito e/ou financiamento. 

Em decorrência de desavenças ideológicas, a comunidade de Canto Verde, no ano 

de 2018, devolveu o valor aos cofres públicos. É lamentável, pois, esse recurso faria uma 

verdadeira revolução local. Assim como Canto Verde, a reserva extrativista do Batoque 

também encontra dificuldades em captar o recurso a ser executado.  

Nesse sentido, os grupos são criados com o objetivo principal de ajuda mútua de 

partilha, o que gera a solidariedade entre seus membros, dessa forma a solidariedade é um dos 

pilares da economia solidária, e, como tal, envolve um número variado de dimensões.  

Inicialmente, ocorre uma tomada de postura pessoal, na qual existe um sentimento 

de ajuda e de busca pelo bem comum, posteriormente, desenvolve-se entre pessoas que se 

identificam e se reconhecem, uma ação coletiva de influência moral. Esse poder, capaz de 

conter o individualismo egoísta, cujo efeito é impedir a soberania da lei dos mais fortes sobre 

os mais fracos, salvaguardando por meio das associações os interesses comuns (Durkheim, 

2010).  

O mesmo autor também diferencia a solidariedade mecânica da orgânica, como 

sendo em cenários distintos, a primeira aparece mais comumente em sociedades simples como 

comunidades sem divisões de classes onde o trabalho e a família comungam do mesmo 

espaço e as ações são espontâneas, a associação de grupos tem sua motivação centrada no 

binômio, resolução de interesses comuns e o sentimento de pertencimento; já a segunda está 

referenciada em sociedades industriais onde há divisão do trabalho social, embora com 

interdependência entre as partes, pertence a uma rede da vida onde as ações demonstram 

maior consciência e elas são dissociadas das atividades familiares. 

A solidariedade também pode ser percebida no contexto religioso, como pode ser 

observado pelo relato do velho caipira, personagem do livro Parceiros do Rio Bonito de 

Sergio Buarque de Holanda, sobre a questão do mutirão: ―Não há obrigação para com as 

pessoas, e sim para com Deus, por amor de quem serve ao próximo, por isso, a ninguém é 

dado recusar o auxílio pedido‖ (Cândido, 2001).  

O fator desencadeador da união entre as famílias pertencentes a uma mesma 

localidade ou uma comunidade, e o vínculo firmado pelo sentimento de pertencimento, 

nascem a partir da convivência pelas práticas de auxílio mútuo bem como as atividades 

lúdicas – religiosas.  
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Pode-se observar, com isso, que a vida social depende da inter-relação humana, e 

quando esta não se faz presente há um enfraquecimento da vida social, sendo esse um dos 

motivos que levam à desorganização dos grupos domésticos ou comunais, provocados, 

também, pelo isolamento sem a integração a uma estrutura mais ampla, como as redes sociais. 

Para que o sentimento de solidariedade se concretize, é necessário ser norteado 

também pelos valores de um trabalho solidário, como: tolerância e democracia nos sentidos 

relacional e de autogestão participativa, cujas decisões são pensadas e tomadas por todos os 

membros em âmbito político, social e econômico, diálogo permanente e franco, com 

transparência, disciplina e compromisso; estes últimos fatores dependem tanto da dimensão 

particular, íntima, quanto social e coletiva, quer dizer, das posturas dos indivíduos querendo 

fazer parte da organização civil local e querendo decidir sobre os direcionamentos 

sócio/econômicos de suas respectivas comunidades. 

Quando se faz referência ao lugar, projetamos uma rede de pertencimento que vai 

além da educação formal, a comunidade ou comuna, como faz referência o texto, envolve-se 

com seu cotidiano, elaborando normas e as gerindo, objetivando o bem-estar de toda a 

população. A participação se dá tanto nas instituições como fora delas.  

A solidariedade não está apenas presente no âmbito familiar e religioso, mas 

também na economia. Em uma economia capitalista, os princípios da solidariedade 

dificilmente poderão ser vivenciados. Isso porque, ela parte da lógica competitiva e 

excludente na qual se privilegia a individualidade e o auto interesse.  

Pode-se asseverar que as práticas solidárias visam à inserção das comunidades aos 

serviços solidários a partir do fazer local, e que têm por objetivo a melhoria da qualidade de 

vida e do meio ambiente. No sentido morfológico da palavra, a economia nos reporta a uma 

atividade geradora e distribuidora de riquezas (França-Filho & Laville, 2004).  

Em se tratando de economia, diversos autores afirmam que a Economia Solidária 

faz parte de outro patamar econômico, é outra economia, que se gesta em diversas partes do 

mundo sobre os pilares das cooperativas e associações.  

Alguns dos princípios que norteiam esses conjuntos de atividades são: a 

Cooperação, como existência de interesses e objetivos comuns; a união dos esforços e 

capacidades; a propriedade coletiva de bens; a partilha dos resultados e a responsabilidade 

solidária sobre os possíveis ônus; a autogestão, que se refere ao conjunto de práticas 

democráticas participativas nas decisões estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, 

sobretudo no que se refere à escolha de dirigentes e de coordenação das ações nos seus 
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diversos graus de interesses, nas definições dos seus processos de trabalho, nas decisões sobre 

a aplicação e distribuição dos resultados excedentes. 

A Solidariedade se expressa em diferentes dimensões, desde a congregação de 

esforços mútuos dos participantes para alcance de objetivos comuns, do compartilhamento de 

valores que expressam a justa distribuição e das oportunidades que levam ao desenvolvimento 

de capacidades e da melhoria das condições de vida dos participantes. E a ação econômica, 

uma das bases de motivação da agregação de esforços e recursos pessoais e de outras 

organizações para a produção, beneficiamento, crédito, comercialização e consumo, que 

envolve elementos de viabilidade econômica, permeados por critérios de eficácia e 

efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais (França-Filho, 2007).  

Face ao exposto pode-se conjecturar que tanto a Economia Solidária quanto a 

solidariedade são modos de ver, de fazer e agir que têm em suas relações o ser humano como 

elemento central de suas ações e discussões, pois o SER sujeito social vem à frente do TER 

nesta rede de pertencimento social, cultural, política e econômica. 

Face ao exposto, percebe-se a necessidade de trabalhar coletivamente não apenas 

no seio de sua comunidade, mas da formação de redes de cooperação, descentralizadas que 

possam conduzir o processo de gestão como principal caminho para o desenvolvimento 

turístico de uma região.  

O desafio de criar estruturas de governança significa definir um diálogo e 

interações entre os membros da organização, de maneira a consolidar a participação, o 

engajamento com o objetivo de solucionar problemas comuns e socializar soluções.  

Entendimento esse em que a solidariedade presente numa comunidade se constitui 

como um princípio direcionador de mudanças nas formas de turismo comumente empregadas, 

assim como de desenvolvedor de outra forma de fazer turismo no qual os sujeitos tornam-se o 

foco das discussões e ações dessa atividade.  

Para além dos aspectos do turismo, como são os laços econômicos sociais e 

políticos das relações econômicas entre eles e o turismo? e o uso e ocupação do solo tanto 

pelo turismo, quanto pelas atividades primárias como a agricultura? Por essa razão, 

aprofundaremos o entendimento. 

Que sociedade desejamos e que sociedade nós temos neste Século XXI? Uma 

sociedade marcada por diversos pares dialéticos, entre eles a ―ordem‖ e ―desordem‖ que 

caracterizam a modernidade. A sociedade atual é marcada pela diversidade e pela 

fragmentação.  
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Nela, atuam várias estruturas de poder e sistemas de interesses interconectados, 

apresentados como redes complexas e dinâmicas que interferem cada vez mais na vida 

humana, moldando as práticas institucionais e favorecendo a desigualdade, a exclusão, e a 

impossibilidade de tornarem-se protagonistas de suas histórias. No lugar de sujeitos, temos 

seres sujeitados à fragmentação das relações de trabalho, à alienação política, e às concepções 

ideológicas da sociedade capitalista, e até mesmo à fome, que já se tornou um câncer na vida 

dos menos favorecidos (Oliveira, Tinoco & Santos, 2014).  

Não são as obras visíveis, como viadutos, ou prédios públicos, nem tão pouco os 

esforços da alfabetização, que vão alimentar os famintos e vestir os nus, são apenas medidas 

paliativas, que tentam demonstrar ao povo que os representantes de Estado estão fazendo algo 

para o bem comum. O flagelo social e econômico é consequência, por conseguinte, da 

incapacidade programada do Estado para mediar os interesses individuais (capital privado) e o 

interesse coletivo (povo) (Castro, 1946). 

Na tentativa de discutirmos a questão de uso e ocupação do solo e o capitalismo, 

se faz necessário abordar a dominação do modo de produção sobre a agricultura enquanto 

capital agrário. Estudar o capital não como troca mercante, pois se recorremos a este mote 

levaremos em consideração apenas os aspectos quantitativos, de incremento de máquinas e 

equipamentos agrícolas e extensão de trocas, para se ter uma visão das totalidades, partimos 

para compreender e discutir o modo de produção capitalista que é definido pelo par dialético 

burguês x proletários, sendo os burgueses os donos dos meios de produção, fruto de um 

produto social, e o proletariado vendedores de sua força de trabalho.  

A partir desse modo de produção, o produto social se materializa por meio da 

mercantilização, ou seja, são mercadorias moveis, tais como o trabalho e o capital, que nada 

mais é que uma relação social que se concretiza por meio dos equipamentos.  

O modo de produção capitalista, que têm como base ideológica os aspectos 

econômicos, ganha vida por meio da exploração da mão de obra assalariada, que gera lucro 

ou, simplesmente, mais valia, e o capital que gera a produtividade. 

Tanto o excedente quanto a força de trabalho são mercadoria neste contexto, 

porém, em última instância são determinados pelos aspectos econômicos. Percebe-se, então, 

que tal característica não ficou restrita às sociedades pré-capitalistas, pois em pleno século 

XXI, no seio da sociedade capitalista, encontra-se comunidades agrícolas, ribeirinhas ou 

caiçaras, comunidades de pescadores inseridos nessa realidade.  

A dominação e a exclusão fazem parte de seu dia a dia já que têm suas terras 

apropriadas pelas classes dominantes, o que torna tanto sua força de trabalho quanto a 
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excedente mercadoria determinadas também pelos aspectos econômicos. Restando-lhes 

apenas os postos de trabalho que ora é justo e solidário, uma vez que se trata da associação de 

iguais por meio das comunidades, ora é desigual, através da exploração que deveria ser igual, 

pois deixa de ser proletário e vira burguês, dono do meio de produção, e replica a 

desigualdade, a exploração e o sofrimento outrora sofrido. Como argumenta Freire (1987), o 

oprimido quer ser opressor.  

Os dois sistemas mencionados, modo de produção e formação social, são ligados 

pelas relações mercantis e a Lei de acumulação do capital é quem dita as formas e condições 

de reprodução da sociedade capitalista em todas as suas relações, seja entre os capitalistas ou 

entre eles e a sociedade camponesa.  

O processo de dominação se concretiza por meio do lucro adquirido pelo trabalho 

assalariado, pela dominação política da classe dominante, restando aos menos favorecidos os 

postos de trabalho, sem o direito de questionar seus postos, o que leva a uma homogeneização 

das relações, onde o rico permanece rico e os pobres sujeitados às relações desumanas e 

desiguais.  

Outro aspecto relevante nessa discussão é perceber a cooptação do capital na 

tentativa de enfraquecer grupos fortes e articulados lhes prometendo céus e terras em troca de 

favores pessoais, tal prática cria lacunas em grupos antes fortes.  

A disputa interna por poder em que os dirigentes passaram a representar apenas 

parcelas destas populações locais favorecendo o surgimento de outras associações e 

fragilizando a coletividade, quebrando o sentimento nascente do Eu Coletivo, contrariamente 

à proposta de luta inicial, quando conjuntamente conseguiram a posse das terras. 

Fatos como esses comprometeram a concretização do sentimento de eu coletivo, 

pois, historicamente eles vinham de um processo de união e fragmentaram-se em interesses 

individuais. Então, como fortalecer os grupos fragmentados pela cooptação do capital? Como 

quebrar a presença marcante dos atravessadores em suas redes locais?  

Essas discussões giram em torno da seguinte pergunta: qual a escala pertinente 

(ou prioritária), para análise, seja ela econômica e social, seja para uma ação política eficaz?  

Analisemos o contexto em que o lugar está inserido, sendo assim, no que se refere 

às diversas possibilidades do turismo, de base local, massificado ou internacional. Portanto, o 

contexto e o lugar em que o turismo se desenvolve são elementos centrais para fundamentar 

um entendimento sob a perspectiva das escalas, já que o objeto central deste ensaio é o 

turismo de base local e/ou turismo comunitário.  
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Observa-se o turismo comunitário desenvolvido no litoral leste do estado do 

Ceará, com um olhar diferenciado para compreender seu contexto e o motivo para que ele se 

desenvolva nesta região e não em outra com essas características sociais, solidárias e com 

forte presença dos autóctones na gestão dos espaços sociais e solidário, assim como o 

cotidiano e a vida política das comunidades.  

Por isso, o lugar físico é o enredo dessa história, pois foi e é a partir das 

características desses lugares que o segmento de turismo, centrado nas experiências 

comunitárias, onde população local toma posse de suas vidas e de seus lugares como 

protagonistas de lutas sociais e políticas, além de se contrapõe ao desenvolvimento do turismo 

massivo dominado por empreendimentos externos à comunidade.  

Concomitantemente, ressaltam-se os movimentos de luta pela posse e uso da terra 

pelas comunidades tradicionais, sejam elas de pescadores e/ou de agricultores sejam elas de 

pecuaristas familiares ou indígenas.  

Foi a partir da luta desses povos que surgem os movimentos sociais de apoio, 

como a Rede de Turismo Comunitário, o Instituto Terra Mar e o próprio Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, hoje gestor de unidades de conservação 

brasileiras.  

O Instituto Chico Mendes é uma Organização Não Governamental que desenvolve 

programas, ações e projetos buscando a conservação dos recursos naturais para a 

melhoria da qualidade de vida dessa e das futuras gerações. Com sede em Quatro 

Barras, região metropolitana de Curitiba (PR) e superintendência em Fortaleza (CE), 

atuamos em todo o território nacional. Fundado em 2004, o Instituto homenageia o 

nome de Francisco Alves Mendes Filho (1944 – 1988) brasileiro, seringueiro da 

Amazônia, lembrado internacionalmente como um homem símbolo de resistência 

frente às degradações ambientais (ICMBio, sd). 

É pertinente ressaltar que a luta pela terra surge como necessidade de 

permanência, pois, com a especulação imobiliária forte no litoral brasileiro como um todo, 

comunidades tradicionais têm suas terras surrupiadas. Com isso são expulsos e sujeitados à 

vida de privações e miséria, já que sua única fonte de sustento é tanto o mar quanto a terra, 

por esse motivo, não encontram outra saída a não ser a luta, que ora foi armada, ora física e/ou 

judicial, na tentativa de não serem expulsos de seus lugares. 

É nesse contexto que o turismo comunitário surge no litoral leste do Estado do 

Ceará. Segundo Gomes (2013, p. 31), ―uma história é constituída também pela maneira como 

se organizam as pessoas, as coisas e seu comportamento em um espaço‖.  

Em decorrência das lutas e discussões em torno da posse pela terra, foram 

elementos que, juntos, produziram novos sentidos para 16 comunidades (14 comunidades 
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mais dois alojamentos solidários, mais precisamente) que hoje formam a Rede Tucum, uma 

rede de turismo inversa ao próprio contexto local, pois estão inseridas em um enredo de 

exclusão, tanto da terra, quanto de sua forma de vida, de sua cultura e atividades tradicionais.  

Do mesmo modo, a rede cearense de turismo comunitário é uma oportunidade 

para que as populações tradicionais possuam o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento. 

Sendo, a partir disso, diretamente responsáveis pelo planejamento e gestão das atividades, 

estruturas e serviços turísticos propostos. Não obstante, os conflitos existentes entre os seus 

membros e entre os membros e atores externos, a exemplo de investidores imobiliários.  

Formada desde 2008, esta Rede amplia, assim, a mobilização pela garantia dos 

territórios tradicionais das populações costeiras com justiça socioambiental e autonomia 

econômica. A seguir, observa-se a localização das referidas comunidades pertencentes à Rede 

Tucum, ao longo do litoral cearense. 

Figura 32 - Mapa de localização das comunidades da Rede Tucum. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Sobre as tramas locacionais que são matérias fundamentais para a compreensão do 

que é visível e para a compreensão das formas sob as quais o fenômeno do turismo 

comunitário dá vida a comunidade de Tucum. Assim também, como aquilo que não está 
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visível, como as desavenças internas, divisão da comunidade em duas associações, 

fragilização em decorrência da ―racha‖, desarticulação das políticas governamentais, como, 

por exemplo, o modo de ser e de agir das comunidades tradicionais, pois não basta decretar e 

criar determinados espaços de proteção se não tiver a devida regulamentação. 

Assim, fazer distinção entre os nativos e os que apenas querem tomar posse das 

terras, como turistas que deixam de ser turistas para serem proprietários, grileiros e 

empresários de olho no valor especulativo das terras litorâneas, deve ser uma das premissas 

para a constituição das políticas de proteção à terra. Pois, sem as terras todos são colocados no 

mesmo patamar, gerando, com isso, a impossibilidade de viver e de se reproduzir no lugar em 

que gerações e gerações vivem e se reproduzem, similar à produzida pela especulação 

imobiliária, já que com a criação da reserva extrativista, tanto para comunidade local, quanto 

para os especuladores, não há distinção, ou seja, não é permitido nem se quer a reforma, ou 

ampliação de suas casas, ou mesmo a construção de novas para seus filhos e descendentes.  

Para a real compreensão dos fatos apresentados, é preciso perceber que ao 

tocarmos algo, também somos tocados por ele, mas, simultaneamente, podemos também 

sermos vistos enquanto o vemos, ou seja, há uma inter-relação entre sujeitos e objetos na vida, 

o que Gomes (2013) chama de reversibilidade. Nesse conceito, tanto somos sujeitos quanto 

objetos no constitutivo de vida dos lugares, são nos lugares que se observa a posição das 

coisas e/ou objetos, as chamadas tramas locacionais ou nexos, como chamava La Blache 

(1894). É neste rendilhado que os objetos se geografizam em uma rede onde a 

intencionalidade e a instrumentalidade dão vida aos objetos, às coisas e às pessoas.  

Dantas (2014) conjectura que para ser, precisamos concretizar a ação sendo, e isso 

só ocorrerá quando nós nos projetamos para fora, nos geografizarmos, atitude que está no 

como decido ser. O ato de decidir ser está ligado à existência que é determinada pela 

facticidade. Em sua concepção, podemos reagir aos fatos através de como os observamos, 

nem sempre dominaremos os acontecimentos, porém, pode-se enfrentá-lo sob outra 

perspectiva e impor resistência, assim como pode-se compreender a relação entre o sujeito e o 

objeto, para que haja alterações no ser. E a existência designa o nosso modo de ser, ou seja, 

como nos relacionamos com o outro e com o mundo é que vai dizer quem somos, o que 

queremos, e como alcançar os nossos anseios.  

Dessa forma, tanto Santos (1996a) quanto Heidegger (1995) comungam da ideia 

de que existe uma forma de ser de cada lugar, e que a sua explicação encontrar-se-ia em seu 

modo de ser no mundo. Essa perspectiva, por sua vez, só existe com a relação com o mundo. 
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Mediante o observado por Silveira (2006), ressalta-se a ideia de prático-inerte, que 

é a ação retornada do homem, tanto pelos relatos dessa autora quanto pela discussão de 

transdisciplinaridade de Morin (2014). Ambos buscam entender o que o ser humano é 

enquanto parte constituinte do meio material, que é composto por diversos elementos, entre 

eles, o cultural, religioso, moral, econômico e que, em até certo ponto, pode ultrapassar estes 

aspectos. 

Só podemos transformar o lugar se tivermos conhecimento das situações 

concretas, da realidade do lugar e é a partir disso que os projetos podem obter sucesso. A 

discussão que se estabeleceu também ganha fôlego com a ideia de Santos (1996b) sobre o 

meio, onde o autor argumenta que o mundo é uma latência, um conjunto de essências, um 

universo de meios ainda não realizados, o que cria diversas possibilidades. Por fim, os 

eventos transformam as essências, e em quantidade e qualidade são capazes de produzir a 

extensão. Os eventos, portanto, são veículos da história produzindo a existência.  

Mediante os argumentos apresentados, podemos observar o que aconteceu com a 

nossa língua portuguesa: em nenhuma parte do mundo que fala o português observa-se as 

nossas características; nós, brasileiros, demos a nossa cara à língua imposta por nossos 

colonizadores. Transformamos um evento que apesar de nocivo e impositivo aos nossos 

costumes, fizemos a nossa adaptação, transformando em algo só nosso, o meio, portanto, foi o 

fator sine qua non para o hibridismo.  

Entretanto, vale ressaltar que a negação das línguas indígenas segue provando que 

a estória tem sido cruel e, com isso, segue penalizando-os a partir do rompimento de sua 

identidade sociocultural. A ideia de uma incorporação benéfica só opera e ganha corpo à luz 

dos silenciamentos.  

Então, a afirmativa de Sartre (2013) é pertinente quando diz que nós somos o que 

fazemos com o que fazem de nós, sendo essa uma reação do lugar. Silveira (2012) consolida 

sua discussão sobre o espaço banal, entendendo-o como o espaço de todos e não apenas de 

pontos de verticalidades, da razão técnico/científica, pois, os eventos produzidos não são 

todos da mesma natureza, nem impactam da mesma forma (Dantas, 2014).  

O fenômeno social possibilitador da capacidade subjetiva da individualidade que 

nos leva a considerar os graus diversos de consciência dos homens, do mundo, do lugar em si, 

do outro, de nós, para que desta maneira, possamos conviver e sermos transformadores dos 

espaços justos e harmônicos, onde um não sobrepõe o outro, apenas faz parte dessa 

constituição.  
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Nessa perspectiva, a cidadania será definida pela relação direta entre 

corporeidade, individualidade e socialidade. O princípio de liberdade nesse contexto é 

formado dentro do ser humano por uma individualidade forte, o que permite uma tomada de 

consciência ampla.  

Face ao exposto, pode-se conjecturar que o ser humano pode torna-se protagonista 

tanto de sua história quanto da sociedade a qual está imerso reverberando no desenvolvimento 

na perspectiva humana. Essa perspectiva está em contraposição ao capital especulativo, fato 

marcante em todo litoral nordestino, com destaque para a luta pelo uso e posse da terra 

vivenciada pela população nativa das zonas costeiras do Ceará.  

Finalizando seus pensamentos, o autor supracitado afirma que o conhecimento 

crítico, reflexivo e politizado deve estar a cargo dos menos favorecidos com o objetivo de 

auxiliá-los a exercer plenamente a modernidade. Pois, essas pessoas estão mais suscetíveis a 

perceber situações do contexto social desigual no qual estão inseridos, ainda que de forma 

confusa. O que temos, a partir disso, são realidades concretas que podem contribuir com suas 

experiências e casos de sucessos, não como modelo a ser seguido, mas como fonte de 

inspiração.  

Nesse sentido, ao acolhermos a cultura do norte americano ou dos países 

europeus, ou seja, o modelo compreendido como perfeito para o desenvolvimento humano e o 

crescimento econômico, como únicos a serem alcançados, não nos levará a perceber que 

existem avanços que podem ser incorporados ao nosso modo de vida, dentre eles, o que se 

refere a valores universais como a democracia representativa, os direitos humanos, os direitos 

da mulher e as autonomias individuais.  

Faz-se preciso observar que essa mesma cultura também trouxe uma visão que 

impede ver as qualidades do Sul, o que leva à rotulação de atraso social, de urbanização tardia 

e arcaica, fato não verídico e desconexo da realidade.  

Santos (1996a) nos convida a analisarmos o Sul por nós mesmos, e não com a 

lente obscura dos outros, embora o olhar do outro também possa trazer maior entendimento 

sobre a realidade vivida em determinadas localidades. O outro, por outro lado, também pode 

trazer preconceitos que não nos permitem observar nossas próprias características, como 

qualidades e soluções encontradas pelos lugares para o enfrentamento dos conflitos internos. 

Dessa maneira faz-se necessário aportes teóricos como os da ciência geográfica já que seu 

papel é entender o mundo e o lugar, o cotidiano e a presença da existência (Santos, 1996a). 

O espaço geográfico em seu pensamento é sinônimo de território usado, junção de 

materialidade e vida social que se apresenta de forma dinâmica. A partir dessa compreensão, 
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Santos (2005) vê esse cenário como um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e de ações. Isso implica no uso do espaço com objetos e 

ações distintas de poder e disputa, sendo, portanto, um rendilhado de divisões territoriais do 

trabalho. É mais do que o espaço social, pois contém materialidade e mais do que o espaço 

meramente físico, já que inclui ação. No período da Globalização, ocorreram mudanças 

bruscas, que levaram a transformações regionais.  

Há uma quebra dos equilíbrios precedentes que muda o conteúdo dos lugares e 

dos territórios, por esse motivo Silveira (2010) ressalta a importância de entender como as 

empresas se instalam na região. Na realidade, ela ressalta que o que se têm são novos 

problemas de métodos, e indica a necessidade de abandonar as abordagens mais preocupadas 

com o limite.  

Por não conhecer bem a lógica contemporânea e suas reverberações sistêmicas, 

misturam-se restos de interpretações situadas no passado. Porém, o mais grave é não 

compreender a região como um dos atores da vida social, econômica e política.  

As regiões exercem um papel de controle sobre a sociedade como um todo, já que 

as ações não se localizam em lugares inabitados, nem obtêm o mesmo resultado nas diversas 

frações do território em que se instalam. Percebe-se, com isso, que a falta de entendimento 

entre as escalas da técnica e da política põe novos problemas à gestão territorial, à política do 

Estado e da política das empresas, fica a pergunta: quem regula quem?  

Na abordagem que envolve as heranças socioespaciais, advento de novas 

variáveis, a discussão está centrada no entendimento dos caminhos que levam ao 

empobrecimento dos territórios, e, para Silveira (2012), a não análise da formação 

socioespacial é que provoca o empobrecimento, pois, revela o modo em que o território é 

usado pela sociedade. A produção e consumo operam desse modo, como forças de 

concentração e dispersão territorial.  

O consumo, nesse contexto, exerce a seletividade social e dispersam-se 

territorialmente graças à difusão do crédito. Com isso, a dinâmica da globalização acentua a 

desigualdade, apesar das forças global e hegemônica representarem vasto impacto sobre as 

regiões. As regiões mencionadas se configuram como resultado de uma interdependência de 

oposição dialética entre uma ordem global e uma ordem local. O espaço geográfico é 

compreendido como abrigo da vida social e é nele que o trabalho solidário é desenvolvido.  

No que se refere à nova e moderna divisão territorial do trabalho e seus impactos 

nas regiões, a discussão está centrada no centrifuguíssimo; ao se referir à produção, é paralelo 

ao centripetismo exercido por algumas grandes metrópoles, conforme aponta Silveira (2012) 
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Assim, a globalização estabelece relações externas e cada empresa funda regras de 

competitividade e busca a localização que mais lhes convém, baseadas na rentabilidade que 

sofre influências do lugar ao qual foi instalada; dependerá, também, da dinâmica social local 

também. Porém, são momentos isolados de uma cadeia de produção que dificilmente se 

completa na região ou no país.  

Como podem ser observados na cadeia produtiva do turismo, as grandes redes 

internacionais de hotelaria, inseridas ao longo da faixa litorânea brasileira e cearense que têm 

como risco a implementação de infraestruturas monofuncionais com destaque aos gastos 

públicos para prover os destinos com maiores fluxos de turistas, deixando de lado as pequenas 

comunidades, como Canto Verde e Batoque. Mas, a equação do lucro é planetária, ou seja, há 

uma repartição dos lucros para seus países de origem o que sobra para o local é pouco ou 

quase nada, causando assim um desequilíbrio na região. 

Com relação aos novos circuitos espaciais de produção, quanto às demandas e 

rupturas, Silveira (2012) apresenta as necessidades atuais de criar condições para maior 

circulação de pessoas, produtos, mercadorias, dinheiro e informação. Com isso, o Estado dota 

de infraestrutura e de uma localidade para atrair o capital, onde os processos muito seletivos 

de criação de fluidez agravam as desigualdades. Pois, além do aumento de mão de obra 

especializada não local e do fluxo de trabalhadores não especializados para o ―chão da 

fábrica‖, há, também, o trabalho operacional que está ávido por suprir as necessidades 

humanas. 

Mais uma vez, fica claro que o investimento em monoculturas não colabora com o 

desenvolvimento do local e só intensifica a desigualdade e a vulnerabilidade local. Como 

resultado dessa dinâmica, as pessoas abandonam seus lugares com o objetivo de melhorarem 

suas vidas em relação à saúde, trabalho, educação, lazer e consumo de modo geral.  

Essa relação desigual e desumana está presente em todas as atividades de 

monoculturas que insistentemente são trabalhadas como carro chefe das políticas públicas, 

sejam elas de turismo ou de qualquer outra atividade econômica, com o objetivo de solucionar 

problemas arraigados no ceio da sociedade, como a miséria, a fome e as desigualdades sociais 

de modo geral. Porém ao se debruçarem em uma única atividade, os gestores públicos 

cometem vários equívocos, em especial a destinação de recursos a um único setor da 

sociedade em detrimento dos demais, tão importantes quanto e que poderiam e deveriam ser 

trabalhados, concomitantemente, com o investimento em atividades plurais, beneficiando, 

com isso, um maior número de indivíduos.  
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Por essa razão, esse modelo de ser coloca tanto o homem quanto o lugar, numa 

relação capaz de transformar realidades concretas.  

O turismo comunitário também é uma forma possível de ser onde o humano, 

turista ou população local, participam do processo onde todos ganham, pois não há relação 

desigual em que só quem leva vantagens são os detentores da cadeia produtiva e os turistas 

que podem pagar pelos serviços prestados.  

Nessa perspectiva, tanto Prainha do Canto Verde quanto a reserva extrativista de 

Batoque apresentam histórias de luta e resistência baseados na solidariedade, na cooperação e 

na construção diária do eu coletivo. Principalmente no que se refere à luta pela posse e uso da 

Terra que em decorrência da especulação imobiliária e da constante cooptação das 

corporações e grupos de capital elevado tentam enfraquecê-los.  

Porém, mesmo com derrotas no que concerne à divisão de associações e grupos 

locais, as referidas comunidades seguem dia a dia enfrentado os problemas, em especial pela 

legalização das terras que atualmente pertencem ao Governo Federal, fato gerador de conflitos 

tanto entre os comunes e o Instituto Chico Mendes, órgão gestor das RESEX, quanto internos. 

Uma vez que, após a criação da RESEX, a população local passa apenas a ter direito de uso 

sobre a terra, não podendo sequer realizar mudanças no modo de vida cotidiano. 

Entretanto, os povos do mar, como são conhecidos, têm em sua história de luta e 

de vida, o caminho para a cooperação e a união entre seu povo, o que os tornam fortes em 

meio aos conflitos, assim como combustível ao desenvolvimento do turismo comunitário, já 

que o público interessado neste tipo de turismo busca vivenciar e conhecer a história de luta e 

resistência contra o capital imobiliário, de prainha do Canto Verde e de Batoque.  

Além de elemento diferencial para o desenvolvimento do turismo comunitário, as 

lutas firmadas contra o capital imobiliário proporcionam à população, de ambas as 

comunidades. O sossego galgado por meio da criação da RESEX, como pode ser observado 

por meio dos argumentos apresentados pelo entrevistado Aíla e seu João da pousada Sol e 

Mar ―senão fosse a RESEX o povo já tinha vendido tudo, onde nossos filhos e netos iriam 

morar?‖.  

Porém, existem pontos negativos que estão relacionados à presença do Instituto 

Chico Mendes, já que eles não fiscalizam as terras da Reserva de maneira correta por não 

terem um quadro de pessoal suficiente para o controle e fiscalização necessários.  

Entretanto, percebe-se que o capital social e a participação coletiva são favoráveis 

aos comunes, já que a população, mesmo fragmentada, tem na solidariedade e na cooperação 
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mecanismos de luta e conquistas do bem comum, especialmente o direito de viver em sua 

terra e compartilhar com seus filhos e netos.  

O capital social é histórico tanto em Canto Verde quanto em Batoque, desde a 

década de 1970 eles vêm lutando pelo uso e posse legal da terra, em decorrência da luta, 

muitas idas e vindas nos bancos das tribunas judiciais, já que a especulação imobiliária se faz 

presente cotidianamente, a solução encontrada por ambas foi transformar seus territórios em 

reserva extrativista e passar o controle legal delas para o Instituto Chico Mendes. Não que 

essa solução fosse a melhor saída, já que após sua criação o conflito interno se instalou, e 

fragmentou ainda mais os grupos em questão.  

Entretanto, a luta pela terra é uma das pautas principais e, por conta dela, foram 

criados comitês locais, que contam com a participação de diversos segmentos da comunidade. 

Cada grupo é representado, dentre eles, o do turismo, o dos pescadores, o das marisqueiras, 

dos barraqueiros, donos de quiosques na praia, representante das cozinheiras, e dos jovens que 

tem cadeira cativa no comitê, além de contarem com os representantes do ICMBIO e da 

prefeitura de Aquiraz e Beberibe em suas respectivas comunidades.  

Em decorrência da tentativa de garantia da terra, a população dessas localidades 

em especial o comitê gestor, em parceria com o Instituto Terra Mar e a REDE TUCUM, 

articularam ações de valorização e mecanismos para agregar valor aos trabalhos já 

desenvolvidos nestas comunidades. Há, também, o incentivo ao desenvolvimento do turismo 

comunitário e de espaços de comercialização com a criação da rede de tecnologia social. 

Dentre esses espaços, tem-se A Bodega, que está presente nos quatro territórios da cidadania 

cearense, Vale do Jaguaribe - Bodega Nordeste Vivo e Solidário; Ibiapaba - Bodega do Povo; 

Região Norte - Bodega Arcos; Fortaleza e Região metropolitana: Bodegama e Bodega da Vila 

Mundo.  

A Rede Bodega trabalha com 200 famílias diretamente, estimulando processos de 

organização e de produção agroecológica, bem como do consumo responsável e da 

comercialização solidária, gerando trabalho e renda.  

A Rede Bodega está presente na vida de diversas comunidades, estre elas Canto 

Verde, as artesãs se reúnem cotidianamente na pousada Sol e Mar para fazer seus artesanatos, 

para além da produção e comercialização, a referida rede contribui com a saúde mental de 

suas integrantes, pois tem uma atividade laboral remunerada. Essa atividade possibilita 

contribuir com as despesas domésticas e é um espaço de diálogo permanente para discussões 

sociais, políticas e decisões coletivas a serem apresentadas nos respectivos conselhos 

comunitários.   
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Figura 33 - Atividades de comercialização e socialização da Rede A Bodega.  

Fonte: Fundação Banco do Brasil (2017). 

A Bodega, assim como a Rede Tucum, representa um espaço de resistência para 

os comunes, pois neles sua população encontra forças para lutas comuns que vão além da 

batalha pela terra, mas pela fixação de seu povo. Essas lutas estão relacionadas à perpetuação 

com dignidade de seus filhos e netos, que estão ligadas às políticas de acesso ao trabalho, à 

renda e a uma saúde que não seja apenas paliativa, que nos postos de saúde tenham médicos e 

suprimentos hospitalares para suas necessidades e que tenham espaços de convivência e de 

lazer Acredita-se que essas escolhas contribuam para que esses espaços sejam lugar de 

formação e de politização de sua população, pois ela é a garantia que suas crianças e jovens 

tenham capacidade de continuar a lutar pelos seus interesses e que não permitam ser vendidos 

ou trocados como moeda de barganha, por quem quer que seja. 

O capital financeiro materializado pela figura do senhor Talles que é empresário 

do setor educacional brasileiro, tenta de todas as maneiras capturar as terras de Canto Verde. 

Como judicialmente não logra êxito, sua última investida foi na escola da comunidade onde, 

em parceria como a prefeitura, tentou começar uma reforma. Em contrapartida, faria a 

reforma política pedagógica da instituição e, mais uma vez, foi travada uma disputa entre 
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ambos, para que a dignidade da comunidade não fosse invadida, nem tão pouco cooptada pelo 

grupo empresarial em questão. 

A escola, como espaço de vivências e descobertas, torna-se também um espaço de 

resistência e é a resistência que os movem. Essa resistência usa seu modo de ser para além de 

ensinar, construir valores, politizar, não apenas as crianças e jovens, mas para contribui com a 

luta pela posse da terra.  

Por essa razão, o material didático utilizado em sua prática pedagógica é 

elaborado a partir do cotidiano vivido por eles, a saber: (porque) os livros didáticos ofertados 

pela secretaria de educação municipal priorizam o padrão, cidades urbanas e concretadas, com 

imóveis definidos, ruas padronizadas, em resumo espaços luminosos. Nos mesmos, não 

existem a figura do pescador artesanal, das artesãs, da dona de casa, dos jovens aguerridos e 

politizados que lutam por seus direitos, de casas de pau a pique entre outras peculiaridades. 

Então, como fazer para que suas crianças possam se identificar com a vida que 

levam? Replicar esta opressão ou virar a página e escrever uma nova história? Como esta 

população não escolhe um atalho levantaram as mangas do jaleco e escreveram um caminho 

real, que os representasse.  

Surge, então, um livro adotado pela escola, para trabalhar as profissões e o modo 

de viver do seu lugar. Os alunos contaram suas vidas por meio de desenhos que, 

posteriormente, foi pintado página a página por uma professora inglesa - Clê que vive na 

comunidade há dezessete anos após laços matrimoniais com um pescador nativo.  

A escola é um espaço de formação e de politização que, se minado, enfraquece 

qualquer povo. Por essa razão, a população não permitiu mais uma vez suas investidas. 

Educação, politização e emancipação socioeconômica são o caminho para a dignidade 

humana, para que pessoas sejam sujeitos e não sujeitados de mandos e desmandos dos que se 

acham senhores de suas vidas. 

A escola em Canto Verde é oposta ao poema de Ascenso Ferreira ― ―Minha 

Escola‖ que a relata como um espaço que aprisiona os corpos e suas almas. 
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Figura 34 - Produção didática representativa do modo de vida de Canto Verde 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

A escola que eu frequentava era cheia de grades como as prisões. E o meu Mestre, 

carrancudo como um dicionário; Complicado como as Matemáticas; Inacessível como Os 

Lusíadas de Camões! 

 

À sua porta eu estava sempre hesitante... 

 

De um lado a vida... — A minha adorável vida de criança: 

 

Pinhões... Papagaios... Carreiras ao sol... 

Vôos de trapézio à sombra da mangueira! 

Saltos da ingazeira pra dentro do rio... 

 

Jogos de castanhas... 

— O meu engenho de barro de fazer mel! 

 

Do outro lado, aquela tortura: 

 

"As armas e os barões assinalados!" 

 

— Quantas orações? 

— Qual é o maior rio da China? 

— A 2 + 2 A B = quanto? 

— Que é curvilíneo, convexo? 

— Menino, venha dar sua lição de retórica! 

— "Eu começo, atenienses, invocando 

A proteção dos deuses do Olimpo 

Para os destinos da Grécia!" 
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— Muito bem! Isto é do grande Demóstenes! 

— Agora, a de francês: 

— "Quand le christianisme avait apparu sur la terre..." 

 

— Basta 

— Hoje temos sabatina... 

— O argumento é a bolo! 

 

— Qual é a distância da Terra ao Sol? 

— ?!! 

— Não sabe? Passe a mão à palmatória! 

— Bem, amanhã quero isso de cor... 

(Ferreira, 1927, p. 198) 

 

Felizmente, ―à boca da noite, eu tinha uma velha que me contava histórias [...] 

Lindas histórias do reino da Mãe-d'Água... E me ensinava a tomar a bênção à lua nova‖ 

(Ferreira, 1927, p. 198). 

A escola de ensino fundamental é vida no seio da comunidade, ela alimenta 

sonhos e descobertas, ela constrói uma história de lutas, de saberes, de conquistas e de 

politização dos sujeitos que não se deixam sujeitar aos mandos e aos desmandos, sejam eles 

da elite ou do poder público. São eles que constroem, a cada dia, um novo amanhecer que 

passa pelo ato de pensar. Justamente por ter em sua base a politização como instrumento de 

transformação, dos mais velhos aos mais novos. É por essa razão que os jovens se envolvem 

nas lutas de seu povo para além dos muros da escola. 

O levante popular da juventude é um exemplo do envolvimento deles na luta não 

só por seus direitos, mas, enquanto grupo social, em defesa da educação pública de qualidade 

em todos os níveis, formal e não formal. Os jovens são inspirados por seus pais, avós e tios 

que estão neste movimento de lutas e conquistas desde que tomam posse de seu papel na 

sociedade.  

O caminho escolhido foi à luta e é ela que os motiva, mesmo os que discordam 

estão na luta, por serem donos de suas terras, por poderem viver dela, ou mesmo a luta por 

poderem se desfazer dela. As comunidades de Canto Verde e Batoque querem viver do modo 

que escolheram viver e não serem coagidos de tal jeito imposto por grupos ou pessoas 

interessadas em suas terras. 
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6 DIAGNOSTICANDO REALIDADES CONCRETAS: O “EU” COLETIVO COMO 

PRIMEIRO PASSO DA MUDANÇA 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ATORES  

A seguir, serão demonstradas as análises e interpretações dos resultados, de 

acordo com os objetivos propostos neste estudo, como também a natureza dos dados obtidos 

por meio da aplicação de formulários com a população local, questionários com os turistas e 

das entrevistas com os secretários de turismo de Aquiraz e Beberibe e com a gestora da Rede 

Tucum, assim como por meio do DRP (Diagnostico Rápido Participativo) realizados 

conforme detalhado nos procedimentos metodológicos. Os dados das comunidades de Canto 

Verde e Batoque, objeto deste estudo, estão unificados de forma a promover uma melhor 

representação da caracterização da amostra que tem, representados, os Grupos de Trabalho no 

Turismo, pescadores e artesãos inseridos na Rede de Turismo Comunitário do Ceará – Rede 

Tucum que desenvolvem atividades nas comunidades e que estão inseridos no turismo direta 

ou indiretamente.  

 

6.1.1 Caracterização da amostra 

Para alcançar a população deste estudo e obter informações sobre as comunidades 

investigadas recorreu-se ao conselho gestor das Reservas Extrativistas do Batoque e Canto 

Verde, sendo este um órgão colegiado que conta com a representação de membros das 

comunidades, do poder público e do Instituto Chico Mendes, dessa maneira, esse conselho 

concedeu a realização do estudo nas referidas reservas. Após a utilização desse recurso, foi 

iniciada a fase de pesquisa de campo, dividida em três momentos, nas duas comunidades. A 

primeira fase ocorreu com uma visita de observação no período de 15 a 17 de junho de 2015, 

onde foi possível articular a realização das oficinas diagnósticas. O segundo momento nas 

comunidades teve início com a realização das oficinas e aplicação dos 13 formulários com 

membros da comunidade Canto Verde, essas ações foram concretizadas nos dias 12, 13 e 14 

de junho de 2017. 

A oficina teve como público os representantes do Levante Popular da Juventude, 

movimento nacional que tem por objetivo a luta pelos direitos da população jovem atuando 

em três frentes: estudantil, territorial e camponesa. Na oficina se fizeram presentes quatorze 

jovens, entre homens e mulheres, além de mais cinco membros do comitê gestor do turismo 

local e do presidente da associação de moradores de canto verde. 
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O terceiro momento de imersão nas comunidades de canto Verde e Batoque 

ocorreu na prainha e, nele, foram realizadas as oficinas de criação do plano de ação e 

monitoramento, no período de 16 a 19 de novembro 2017, com a presença de representantes 

do GT de Turismo, colônia de pescadores, marisqueiras, merendeiras, artesãs e jovens do 

levante popular da juventude, o que totalizou 24 pessoas.  

As oficinas na comunidade de Batoque foram todas concentradas em cinco dias o 

que correspondeu ao período de 23 a 27 de novembro de 2017. Essas oficinas contaram com 

15 pessoas, a saber: presidente da associação de moradores, membros do conselho gestor da 

RESEX e professores da escola municipal. Nesse período, também foram aplicados 14 

questionários com a população local.  

No que se refere às entrevistas com os secretários de turismo dos Municípios de 

Beberibe e Aquiraz, elas foram realizadas em diferentes dias, sendo a primeira no dia 17 de 

novembro de 2017 com o senhor Francisco Augusto e, a segunda, no dia 22 de novembro 

desse mesmo ano com o senhor Maurício Matos. Já com a gestora da Rede Tucum a senhora 

Aparecida Alcântara, a terceira entrevista foi realizada no dia 15 de novembro de 2017 na 

cidade de Icapuí. A referida entrevista teve, também, a colaboração do Padre Antônio Lopes, 

representante do movimento caiçara que contribuiu com dados e fatos das lutas dos 

campesinato pela posse e uso da terra no estado do Ceará, assim como a formação da Rede 

Tucum e seus colaboradores.  

No que se refere a aplicação dos questionário Online com os turistas, o 

questionário ficou disponível no google documentos no período de 24 de março a 02 de 

setembro de 2018 com o seguinte título ―Pesquisa com turistas da Rede Tucum / Batoque e 

Canto Verde‖. Com o referido instrumento, foi possível obter um total de 22 questionários 

sendo sua totalidade de professores, pesquisadores e estudantes de turismo tanto do estado do 

Ceará, quanto do Rio Grande do Norte.  

6.2 REDES, BASCOS, BASTIDORES, MALAS: UM OLHAR CONCRETO SOBRE 

CANTO VERDE E BATOQUE 

Na intenção de responder aos objetivos da pesquisa, este capitulo foi estruturado 

da seguinte forma: a princípio, a abordagem foi dada por meio da análise do discurso coletivo, 

objetivando compreender como as políticas públicas de turismo têm contemplado a 

modalidade de turismo e as conexões estabelecidas entre o turismo comunitário desenvolvido 

pelas comunidades que estão articuladas através da rede tucum com os demais territórios 

turísticos cearenses. As ações públicas para o desenvolvimento do turismo comunitário 
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existem de maneira macro por meio das políticas do plano nacional de turismo, porém em 

nível estadual e municipal, as ações acontecem de maneira generalista, incluindo as 

comunidades, segundo discurso dos gestores, mas na prática, a teoria é outra. 

Em seguida, os resultados apresentaram o Diagnóstico Rápido Participativo - 

DRP e suas contribuições para o desenvolvimento local (Canto Verde e Batoque). Os 

resultados apontaram fragilidades e caminhos possíveis para a solução dos problemas 

enfrentados, sendo construído através do Plano de ação e de monitoramento das comunidades 

de Canto Verde e Batoque.  

A terceira parte desta discussão abordou as percepções dos turistas e ou visitantes 

sobre a modalidade de fazer turismo e suas contribuições para o modo de ser e existir do 

lugar. Na sequência, foi discutido o modo de inserção da população local nessa prática. A 

população participa por meio da inserção de produtos no sistema de comercialização (pesca e 

artesanato na comunidade e por meio da rede ―A bodega‖ em pontos de distribuição pelo 

estado). Os autóctones também têm representatividade junto ao conselho gestor da RESEX. 

Os gestores, donos de pousadas e restaurantes, participam do grupo de turismo – GT. Por fim, 

foram apresentadas as contribuições da rede tucum na perspectiva de articuladora entre as 

comunidades integrantes da rede com destaque para Canto Verde e Batoque, turistas e os 

organismos internacionais.  

6.3 ANÁLISE DO DISCURSO COLETIVO DOS AGENTES PÚBLICOS E SOCIEDADE 

CIVIL 

A pesquisa consiste na técnica de elaborar um Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC) por meio de Ideias Centrais (IC), com finalidade de descrever a visão dos 

entrevistados. Para isso, a tabulação completa de todas as entrevistas realizadas e o processo 

de construção do DSC são apresentados no apêndice X deste trabalho, expondo, no corpo do 

texto, apenas os trechos de maior significado. 

 

6.3.1 identificar quais as características do turismo comunitário praticado em Canto 

Verde e em Batoque se aproxima do turismo que é desenvolvido nas demais localidades 

do Ceará 

O primeiro Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) foi criado a partir de 3 perguntas 

relacionadas à Percepção dos representantes das secretárias de turismo de Aquiraz, Beberibe e 

da coordenadora da Rede Tucum sobre a dinâmica da atividade turística. Esse discurso teve 

por objetivo saber como esses agentes visualizam o turismo comunitário, se eles conseguem 
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identificar as características do turismo comunitário que se aproxima ou se distancia do 

turismo realizado pelas demais localidades do Ceará e quem mais se beneficia, além de ter 

uma noção dos seus conhecimentos sobre os impactos dessa atividade para a população que a 

desenvolve. 

Portanto, o discurso apresentado foi estabelecido por meio de perguntas gerais 

sobre o turismo: 1º pergunta (O senhor consegui identificar quais as características do turismo 

comunitário que é praticado por Batoque e por Canto Verde que se aproximam do turismo que 

é desenvolvido no Estado do Ceará, o senhor consegue ver alguma aproximação ou é 

totalmente distante?) 2º pergunta (O senhor consegue identificar alguma conexão dentro desse 

turismo praticado pela comunidade do Batoque com o turismo cearense, tem uma conexão 

com essas duas formas de fazer turismo?).  

Analisando as respostas dos entrevistados, identificaram-se duas visões distintas 

que retratam, porém, exatamente o que vem sendo vivenciado pelas comunidades de Canto 

Verde e Batoque. O então secretário de turismo do município de Beberibe, onde está 

localizada a Comunidade de canto Verde o senhor Francisco, assim como a coordenadora da 

rede a senhora Aparecida e os coordenadores do Grupo de Trabalho do Turismo da prainha do 

Canto Verde os senhores Roberto e José Alberto afirmaram que o turismo que é praticado na 

comunidade é diferente e que não existe conexão como o turismo que é praticado pelas 

demais localidades cearenses, entre elas, Fortim, Canoa Quebrada, Morro Branco, pois, ao 

falar sobre a importância e as formas como são desenvolvidos, todos citaram os elementos 

históricos, culturais e ambientais das comunidades. Porém, ressaltam que o elemento de 

aproximação é o mar, todas as comunidades têm sol, mar e barracas de praia. Segundo a 

Senhora Aparecida gestora da Rede Tucum, a referência negativa que as comunidades da rede 

têm é Canoa Quebrada praia localizada no município de Aracati,  

A referida Senhora Aparecida, gestora da Rede Tucum, argumenta da seguinte 

forma:  

Na verdade pra mim...é... se distancia, por que no turismo comunitário a gente tem 

mais esse compromisso com a questão ambiental, a gente tem esse cuidado, a forma 

de acolher, é uma relação de amizade, de proximidade, não é aquele atendimento 

formal que o turismo convencional apresenta né?... então é muito diferente, é muito 

distante, a gente não se aproxima. E esse cuidado né? ... que a gente tem com o 

espaço que é nosso, de valorizar o nosso território, de defender, por que a nossa 

bandeira maior é a defesa do território, e esse turismo de massa né? ... que tem no 

Ceará, ele é um turismo totalmente depredador, ele destrói né? ... a relação com a 

comunidade. Ele prega muito a questão da especulação imobiliária, ele tá 

relacionado com a exploração, tanto dos trabalhadores, como a questão do turismo 

sexual, então é totalmente diferente, cada vez mais a gente vê que se distancia desse 

modelo que está aí né?... principalmente no Ceará, por que hoje a gente tem duas 

referências né? ... que o próprio Governo do Estado prega, que é Canoa Quebrada e 
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Jericoacoara, então pra nós, a referência de Canoa Quebrada que é mais próximo da 

gente aqui, de Icapuí, Batoque e Prainha do Canto Verde é uma referência de 

turismo totalmente destruidor, por que hoje no centro de Canoa Quebrada, você não 

tem mais uma família que esteja no seu espaço. Elas estão hoje à margem, venderam 

suas terras né?... os filhos dos donos das terras que que foram vendidas, eles que 

estão trabalhando dessas grandes empresas, dos grandes hotéis. Então não é isso que 

a gente quer para as nossas gerações, então é uma referência totalmente errônea do 

que a gente prega no turismo comunitário, inclusive a própria rua principal de Canoa 

Quebrada né?... que tem o nome de Dragão do Mar, que é uma referência de um 

pescador nosso né?... que a gente tem total respeito, hoje ela foi substituída como 

Broadway né? A gestão municipal tem um posicionamento contraditório.  

Adiante, o então secretário de turismo de Beberibe afirma que não existe conexão, 

pois o lugar é procurado pela sua história de vida, pela cultura e pelos valores ambientais, 

porém, em momentos seguintes, ele argumenta que o turismo que é desenvolvido em Canto 

Verde é o mesmo que é praticado em Fortaleza, que no ano de 2017 o turismo do município 

estava sendo divulgado e que a prainha do Canto verde estava sendo divulgada como as 

demais localidades do município sem diferença alguma. Apenas ressaltamos que a 

hospedagem é familiar e que existem suas limitações. É salutar ressaltar, também, que os 

aspectos meramente econômicos não fizeram parte do discurso dos sujeitos que compreendem 

as peculiaridades do turismo desenvolvidos em suas comunidades e que a rede como uma 

articuladora dessa concepção de fazer diferente compreende que o turismo desenvolvido no 

estado do Ceará pelas comunidades que fazem parte da Rede Tucum trabalha na contramão 

do turismo de massa que está presente nas demais localidades cearenses.  

Entretanto, entre as linha, o secretário de turismo de Beberibe deixa escapar que o 

município não enxerga essas comunidade com outros olhos e que elas devem ser tratadas de 

maneira igualitária, ou seja, que o turismo comunitário apenas recebe os turistas em suas 

casas e tem uma infraestrutura frágil, como o secretário ressalta:  

Não, não, eu acho que existe proximidades, por que não existe diferença. Eu acho 

que o mesmo público que se hospeda, por exemplo, na Prainha do Canto Verde, ele 

busca uma hospedagem num tipo de equipamento diferente. Eu não vejo essa 

diferença aí.  

Interessante observar que o turismo na condição de atividade social e econômica, 

na quase completude dos casos, é percebido por seus aspectos meramente econômico e 

gerador de emprego e renda e que é uma visão míope do turismo, caracterizada como um mito 

do turismo onde esse é visto como capaz de gerar o crescimento econômico e como contra 

partida o desenvolvimento dos lugares. Nesse sentido, Filho (2005) afirma que o turismo tem 

surgido como elemento salvador do mundo, capaz de trazer de volta o pleno desenvolvimento 

econômico social e cultural de um país, sendo uma das últimas saídas para a tentativa de 
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minimizar a crise do sistema capitalista e socialista, gerando este mito que permanece até os 

tempos atuais. 

Por outro lado, o então secretário de turismo do município de Aquiraz 

compreende que o turismo desenvolvido pela comunidade de Batoque é totalmente igual ao 

desenvolvido no Estado como um todo, e que vem devolvendo um trabalho junto ao grupo 

gestor do turismo na reserva extrativista do Batoque para que o grupo perceba que eles não 

podem e não devem desenvolver esse turismo da mesma forma que os demais, tendo em vista 

que legalmente não o podem fazer, justamente por se tratar de uma reserva extrativista como 

pode ser observado em sua fala:  

Nós estamos justamente tentando passar pra eles que eles não podem desenvolver o 

mesmo tipo de turismo que é desenvolvido no Estado todo, por que eles têm uma 

limitação de legislação como a própria identidade, por que se você for levar pra o 

Batoque o mesmo tipo de modelo que nós temos aqui, praticamente some aquela 

reserva, em termo de legislação.  

Diante das informações levantadas, foram destacadas as expressões-chave, ou 

seja, as partes principais do discurso de cada entrevistado, essas expressões-chave foram 

destacadas a partir das seguintes Ideias Centrais que deram base ao primeiro DSC. 

 

Tabela 11 - Ideias Centrais - Aproximação e distanciamento entre o turismo comunitário e o 

de massa 

Distanciamento 

entre a prática do 

turismo 

comunitário e o 

turismo de massa. 

 

Valorização 

histórica, 

cultural e 

preservação 

ambiental. 

O turismo 

praticado por 

Canoa 

Quebrada e 

Jeriquaquara 

são exemplos 

que não 

queremos 

seguir. 

Defesa do 

território como 

abrigo da 

população 

local. 

Trabalho em 

rede 

A forma de 

divulgação é 

diferenciada 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Logo, o primeiro DSC (Tabela 12) construído pelos gestores do turismo municipal 

e da Rede Tucum foram o seguinte: 
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Tabela 12 - DSC – Percepção da dinâmica da atividade turística 

Na verdade a gente não tem. A única conexão que a gente tem é por que de certa forma a gente acaba 

recebendo em nossas comunidades os turistas de uma forma geral, que veem até de grandes hotéis e quer fazer 

um roteiro diferente, aí a gente acolhe. Então não tem como separar como a gente trabalhar independente, a 

gente precisa dialogar né, principalmente com a questão do Estado, por conta das políticas públicas né? Então 

a gente tem que trabalhar de certa forma conjunta, mas é uma conexão muito distante, por que a gente não 

acompanha esse ritmo do turismo que é proposto no Estado, principalmente do governo né? Por que ele acaba 

não priorizando o turismo comunitário, pra a gente, eles não enxergam não é? A proposta do turismo 

comunitário, só o turismo convencional que é aquele turismo que dá o retorno imediato. Que as propagandas 

são enormes, as manchetes são enormes. Então o turismo comunitário, ele é totalmente distante. Nós temos o 

seguinte, a gente não mora em caixinha. A gente mora em comunidade, mas não mora em caixinha. Nós temos 

turistas, que eles vinheiro de surpresa, sem conhecer, ele visita a comunidade que faz parte da REDE e depois 

ele se torna um cliente da gente, dentro daquela comunidade, certo?... Por que se tem tudo. Tem turista que 

vem nesse pacote, que vem pra esse canto por que é o mais conhecido, é o mais badalado, mas quando ele 

chega lá, depois de um dia, se já conhece tudo, já conhece tudo. Então quer ver outra coisa, por que qual é a 

pessoa que não gosta de natureza?... Todo mundo gosta, certo?... A gente diz às vezes que eles não gostam, mas 

eles gostam. Não pode é fazer que eles ficassem inseguros, mas eles gostam também. Aí o que é que acontece aí 

ele... Tem as vezes que acontece uma... Nós temos Ponta Grossa e nós temos Catajuba e que eles têm uma 

influência, muito que faz parte da REDE. Que tem muita influência, quer dizer, que faz parte da clientela, 

principalmente esse que nós chama bate e volta, ou seja, que vai pra lá, se alimenta e curte um pouco daquele 

lugar, da natureza, da praia e do mar, principalmente aqueles, vêm de Canoa. Não, não, eu acho que existem 

proximidades, por que não existe diferença. Eu acho que o mesmo público que se hospeda, por exemplo, na 

Prainha do Canto Verde, ele busca uma hospedagem num tipo de equipamento diferente. Eu não vejo essa 

diferença aí. Claro existe as pequenas diferenças, a maneira de se trabalhar esse... Eles pensam do mesmo jeito e 

nós inclusive, inclusive agora estamos fazendo um trabalho de divulgação do nosso, dos nossos destinos e 

Prainha do Canto Verde entra como destino normal, como qualquer outro. Não procuramos dotar nenhuma 

diferença, em relação à Prainha do Canto Verde, ao contrário, valorizar. 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

O turismo, de maneira geral, é compreendido como uma atividade econômica 

geradora de renda. Entretanto, para as comunidades que fazem parte da REDE tucum, ela é 

compreendida como uma possibilidade a mais de resistência no território. Isso se dá, uma vez 

que as comunidades que estão inseridas em uma faixa litorânea de grande valor comercial e 

especulativo, o que as tornam vulnerável e sujeitas a serem expulsas de suas terras, lutam 

diariamente, pois existem grades interesses por traz do discurso do setor privado que almeja a 

posse da terra para expansão imobiliária. Visto que são terras de alto valor comercial 

agregado. 

Pode se perceber através do discurso do setor público representado pelos 

secretários municipais de turismo, tanto de Beberibe, quanto de Aquiraz, que ambos ressaltam 

que as comunidades de Canto Verde e Batoque são diferentes por ter na cultura, história e no 

modo de ser e viver do lugar seu diferencial. Entretanto, quando se posicionam, trazem os 

mesmos argumentos: capacitação da mão de obra salutar. Porém, essas comunidades 

necessitam mais que uma mão de obra qualificada, esses territórios precisam, antes de tudo, 

ser bons para quem vive neles. 
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De fato, o que eles necessitam é de ter uma infraestrutura de acesso que os 

permitam ir e vir, uma educação que possibilite as crianças e jovens estudarem em suas 

comunidades, assegurados espaços adequados para as séries correspondentes a cada faixa 

etária e não salas multi seriadas como o que acontece em batoque e, mesmo assim, não 

contemplam nem ao menos o ensino fundamental completo, sendo necessário ir aos 

municípios vizinhos. Uma infraestrutura mínima no que diz respeito à assistência médica, que 

possa atender ao básico demandado pelas comunidades.  

Porém, se faz necessário enfatizar que há, ao menos no discurso, uma diferença de 

posicionamento do gestor municipal do turismo de Aquiraz em relação ao de Beberibe, que 

pode ser pela sua formação, o primeiro gestor é formado em geografia e compreende de forma 

clara as dificuldades da comunidade de Batoque, e por meio do diálogo que utiliza para tentar 

traçar caminhos mais próximos de suas realidades, por exemplo, a valorização das práticas 

culturais do lugar, resgatando antigas atividades como as regatinhas. 

No posto de posicionamento do então secretário de turismo de Aquiraz, está o 

secretário de turismo de Beberibe, técnico em hotelaria que desenvolve suas ações de maneira 

generalizada sem levar em consideração o fato de Canto Verde ser uma reserva extrativista e a 

divulga como se fosse uma praia como outra qualquer na região. Esse posicionamento vai 

contra a postura da Rede que é valorização cultural, ambiental e social das comunidades e dos 

gestores da Prainha do Canto Verde que valorizam e buscam um turista diferente que estará lá 

por querer saber mais sobre a história de vida do lugar.  

6.4 PERCEPÇÕES DA ENTREVISTADA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA 

ECONOMIA SOLIDARIAM PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

COMUNITÁRIO E DAS COMUNIDADES QUE FAZEM PARTE DA REDE TUCUM.  

O terceiro Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) responderá ao terceiro objetivo 

específico, um tema basilar da discussão desta tese, a economia solidária, dessa maneira, a 

partir de 3 perguntas relacionadas à Percepção dos representantes das secretárias de turismo 

de Aquiraz, Beberibe e da coordenadora da Rede Tucum sobre contribuição da economia 

solidária e da participação dos sujeitos de forma ativa vem contribuir com a melhoria de vida 

dos mesmos e do lugar onde vivem. Esse discurso teve por objetivo saber como esses gestores 

percebem os princípios da economia solidaria e como eles podem contribuir como o 

desenvolvimento do turismo comunitário cearense.  

Portanto, o discurso apresentado foi estabelecido por meio de perguntas gerais 

sobre o turismo: primeira pergunta (A senhora consegue identificar se os princípios da 

economia solidária se fazem presente entre os membros da REDE com destaque para Canto 
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Verde e Batoque?), segunda pergunta (Qual a sua percepção sobre a bodega, enquanto espaço 

de comercialização?), terceira pergunta (O senhor consegue identificar em que medida a 

participação como um dos princípios da autogestão tem contribuído com o desenvolvimento 

do turismo comunitário?). 

Analisando as respostas dos entrevistados, percebe se que o princípio da economia 

solidária que mais se faz presente é a autogestão, uma vez que os grupos em suas ações 

cotidianas tomam suas decisões de forma coletiva, participativa e deliberativa, o grupo é 

consultado e deliberam em conjunto, as assembleias da rede acontecem anualmente, porém 

cada comunidade no decorrer do ano se unem para pensarem e tomarem as melhores decisões 

para o grupo com destaque e para o desenvolvimento do turismo comunitário já que a Rede 

Tucum tem por objetivo o fortalecimento das comunidades através do turismo comunitário. 

Como pode ser observado por meio da fala da gestora da Rede Tucum:  

Quase todas as nossas comunidades seguem esses princípios, é tanto que agora na 

nossa assembleia, a gente trabalha a questão de formação e também deliberar as 

nossas questões mais fortes que precisão da (de gestão) é. Aí uma das opções que 

agente fez agora foi a questão da economia solidária, que quase todas as 

comunidades acontecem praticam e às vezes ele não reconhece que é uma prática de 

economia solidária e a gente tem essa parceria com a REDE Cearense e eles tão 

sempre nos acompanhando, dialogando junto. É tanto que agora vai ter a nossa feira 

anual de economia solidária. 

Diante das informações levantadas, foram destacadas as expressões-chave, ou 

seja, as partes principais do discurso de cada entrevistado, essas expressões-chave foram 

destacadas a partir das seguintes Ideias Centrais que deram base ao primeiro DSC. 

 

Tabela 13 - Ideias Centrais - Contribuições da economia Solidária para as comunidades de 

Canto Verde e Batoque 

Princípios da 

Economia solidária 

é seguido por quase 

todas as 

comunidades da 

rede 

Espaço de 

comercialização 

mais próximo dos 

espaços onde são 

produzidos  

A autogestão e a 

solidariedade são 

suas principais 

características 

Participação para 

além das demandas 

do turismo 

comunitário 

O envolvimento das 

comunidades 

acontece conforme 

seus interesses 

 

 

Logo o segundo DSC se apresenta desta forma: 
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Tabela 14 - DSC – Percepção sobre Economia Solidária 

Quase todas as nossas comunidades seguem esses princípios, é tanto que agora na nossa assembleia, que a 

gente trabalha a questão de formação e também deliberar as nossas questões mais fortes que precisão da (de 

gestão) é. Aí uma das opções que agente fez agora foi a questão da economia solidária, que quase todas as 

comunidades acontecem prática e as vezes ele não reconhece que é uma prática de economia solidária e a gente 

tem essa parceria com a REDE Cearense e eles tão sempre nos acompanhando, dialogando junto. É tanto que 

agora vai ter a nossa feira anual de economia solidária. A Bodega é um dos meios para o escoamento dos 

produtos elaborados nas comunidades, porém não de todas as comunidades Na verdade de toda a REDE não, é 

mais onde ela está próxima, é tanto que a gente tava justamente discutindo isso, que não era só receber os 

produtos de onde ela tá próxima. Tipo o assentamento Coqueirinho, a Comunidade da Bota, que são as mais 

próximas de Aracati, então eles trazem os produtos. As que são mais distantes tem a dificuldade na questão da 

logística, então quem mora mais longe teria que ter a disponibilidade de transporte e também dependendo do 

produto né?... Quando se trata da agricultura familiar... Teria que ter outros espaços de comercialização né?... 

já que a renda é tão grande, tão ampla e abrange todo o litoral cearense né?... Essa parte de cá... É, e a partir 

de agora tá tendo até uma experiência também muito boa lá no Centro Perendé que tem em Fortaleza, que é o 

centro que é mais referência para o movimento do MST, aí de quinze em quinze dias eles fazem uma feira e tá 

sendo tão legal. Comercialização de agricultura familiar?... Exatamente. Inclusive os produtos assim, de 

artesanato, também eles trazem de vários grupos e a gente tem divulgado isso para que também toda a REDE 

ela possa trazer também seus produtos. Aí a gente tá tentando de uma forma, por que nas nossas comunidades o 

foco não é só a hospedagem, a acolhida e a alimentação, mas também tem muito forte o artesanato, a produção. 

Inclusive a questão cultural né?... por que tem muitos grupos que têm várias atividades pra mostrar, danças, 

teatro, então a gente sempre leva também pra lá para poderem mostrar um pouco da sua cultura. Aí no dia que 

acontece essa feira, pela manhã a gente sempre faz um momento de palestras, roda de conversa, apresentações 

culturais, é... Algum cantor de alguma comunidade que quer mostrar sua música. Então se tornou um dia bem 

festivo e que a sociedade de Fortaleza vem pra lá pra prestigiar. É isso que a gente acha bonito, pra que a gente 

divulga e as pessoas têm essa vontade de comprar produtos de qualidade né?... Então a gente consegue 

despertar outros públicos, que não é só o nosso né?... Que às vezes a gente achava que a comercialização era 

mais entre a gente, mas têm outras pessoas que procuram. Na realidade, a localização como eu disse a você, a 

localização que se tem lá no Batoque geograficamente, essa parte do turismo, ela é muito boa, mas com relação 

a receber serviços do município, ela ainda é horrível, por que pra você ir pra Batoque você tem que 

obrigatoriamente passar por dentro de outros municípios. Uhum. Então, como eles estão muito distantes da sede 

e as vezes não tem serviço de qualidade nem na sede e nem nas cidades próximas, nem nos bairros e nem nos 

distritos próximos, então pela ausência deles, a organização deles faz toda a diferença. Você tem a associação 

dos moradores, você tem associação dos pescadores, por exemplo, aquela estrada, muito daquela estrada foi 

conquistada com barricada, com fogo em pneu, com idas as assembleias, então foi muita pressão popular. Eles 

reivindicam muito essa questão de um melhor acesso, no caso agora a estrada, eles acham que tinha que ter, 

que já existe um posto de saúde com uma estrutura melhor, a escola realmente, embora pequena, mas atende 

bem. Então, assim, eu acho que eles fazem toda a diferença e eu acho que, lá eles têm um modelo que pouco se 

usa aqui que é a questão do associativismo, da associação dos moradores, da associação dos pescadores e eu 

acho que tudo isso faz a diferença, por que uma coisa sou eu, cidadão gritando ao vento e outra coisa é quando 

eu me junto com 3, 4, 5 que aí já tem outro tom. Sem dúvida nenhuma, a Prainha d Canto Verde tem sido pra nós 

um grande exemplo para as outras localidades do nosso município. A Prainha tá sempre reivindicando, a sua 

população apesar de pequenas distorções, mas ela é unida. Apesar de que ela hoje andou meio dividida, mas o 

pensamento dela é um só, o desenvolvimento da Prainha do Canto Verde, dentro de uma, né? Dentro de uma 

organização que não fuja daquilo, que não venha a correr nenhum risco no futuro. Eu acho que a Prainha sem 

dúvida nenhuma, ela é uma comunidade muito organizada e que sabe muito bem reivindicar seus direitos. 

  

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

A economia solidária se faz presente nas comunidades, algumas com mais 

intensidade, em outras em menor proporção, entretanto, em todas as comunidades há o desejo 

de compartilhamento de ideias e ações. Por essa razão, a Rede Tucum investe esforços na 

formação de seus membros, com destaque para as assembleias.  
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Observa-se, também, que a forma como comercializam ainda necessita de ajuntes, 

uma vez que não atendem as necessidades dos grupos, já que a logística não favorece a 

chegada dos produtos ao espaço de comercialização, ―a Bodega‖. Entre os princípios da 

economia solidária que mais se apresentam entre os grupos é a autogestão, a participação nas 

tomadas de decisões e nas deliberações faz parte do cotidiano dos grupos o que mostra que a 

economia solidária se faz presente, mesmo que não conheçam o termo ECOSOL, mas o 

realizam na prática. 

Outro aspecto relevante no que diz respeito a participação e cooperação como um 

dos elementos fundamentais na prática da economia solidária é a participação social que é 

marca registrada de Canto Verde e Batoque. Suas populações sabem que apenas a luta os 

possibilitam que suas reinvindicações sejam alcançadas. As comunidades parecem de 

políticas públicas de saúde, educação, moradia, segurança, alimentação, infraestrutura de 

acesso entre outras e sabem que para que possam ser atendidos em suas necessidades só 

conseguirão por meio da mobilização.  

6.5 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO  

Por meio do Diagnostico participativo, o presente estudo pode encontrar respostas 

para os objetivos um, dois e quatro, sendo eles:  

 apontar as características do turismo de base comunitária desenvolvido nas 

praias de Batoque e Cabo Verde e seu diferencial em relação aos demais 

segmentos do turismo praticado no Ceará; 

 identificar em que medida o turismo de base comunitária se conecta com o 

turismo de forma geral no Estado do Ceará; 

 identificar e explicar as potencialidades e vulnerabilidades apresentadas pelas 

comunidades que realizam atividades de turismo de base comunitária na Rede 

Tucum. 

 

Para tanto, a metodologia utilizada esteve ancorada na experiência cognitiva dos 

participantes, que incluiu pesquisadores, pescadores, marisqueiras, agricultores e 

representantes do Comitê Gestor do Turismo local.  

Dessa forma, a realização das atividades se deu num espaço de interlocução, 

pautado sobre o saber intuitivo e empírico de ambas as comunidades, buscando a 

transformação e integração social, e não meramente a transmissão de técnicas ou processos 

investigativos.  
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Trata-se de uma troca, que influencia na maneira de ―pensar‖ e de ―fazer‖ de 

todos os envolvidos nas discussões, professor-orientador e sociedade civil, representada pelos 

membros das comunidades envolvidas neste estudo, juntos, tomando decisões sobre ações 

transformadoras da realidade vivida por eles. 

Para que as transformações propostas fossem levadas adiante foi necessário um 

esforço de todos os integrantes, tanto por parte da instituição produtora do estudo, 

personificada na figura desta pesquisadora, como das comunidades envolvidas no processo.  

Para tanto, foi realizado, inicialmente, um Diagnóstico Rápido Participativo 

(DRP), a fim de inspirar a confiança, promover a participação, o envolvimento e o 

comprometimento dos membros das comunidades na busca de bons resultados.  

Figura 35 - O caminho percorrido. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

Na elaboração da matriz geral, os envolvidos começaram a discussão relatando 

quem eles eram, ou seja, quem é a comunidade de Canto verde e de Batoque. Cabe ressaltar 

que as relações construídas sobre as bases acima descritas, quando bem alinhadas às 

atividades de pesquisa, ensino e extensão, têm importância fundamental em ações voltadas 

para a Economia Solidária, que se apoia na coletividade, solidariedade, sustentabilidade e 

autogestão. 

A preocupação com as realidades vivenciadas pelas populações rurais, ribeirinhas 

e caiçaras, em face das suas condições de vida, trabalho e subsistência, foi o motivo que 

inspirou esta investigação, vista como mecanismo científico-social para identificar as 

dificuldades, vulnerabilidades e soluções encontradas pelos grupos em questão. 



152 

 

A opção pela metodologia do diagnóstico participativo reflete a importância da 

troca entre a vivência acadêmica e o conhecimento empírico dos moradores das comunidades 

selecionadas. Nesse sentido, e em consonância com as orientações de Alió (2013), em todas 

as fases das atividades de campo sempre se privilegiou o ponto de vista dos sujeitos 

participantes, desde a aplicação dos questionários, a coleta de dados, o preenchimento de 

formulários de observação, à realização das oficinas. 

A pesquisa participativa propriamente dita supõe um desenho metodológico que 

permita o acompanhamento e envolvimento da população participante ao longo do 

projeto de pesquisa. Desde o início, quando os objetivos são levantados, até as fases 

finais, quando as conclusões começam a surgir. Por esta razão, os participantes 

devem estar cientes, ou pelo menos ter uma ideia, de que a pesquisa é desenvolvida 

ao longo de um processo para o qual diferentes tipos de instrumentos são requeridos 

e que devem ser orientados para alcançar certos objetivos que, claro, devemos 

explicar para a população (Alió, 2013, p. 4). 

A forma como a pesquisa foi conduzida provocou inquietações nos sujeitos 

envolvidos, sobretudo, em relação ao papel de cada um nesse cenário de descobertas 

individuais e coletivas, de inserção do capital humano e social na evolução de seu processo de 

desenvolvimento e construção da cidadania. 

Por isso, a construção do diagnóstico participativo vislumbrava o amadurecimento 

das ideias ligadas aos conceitos de independência, prática social, política, cidadania e, 

finalmente, do papel individual para o bem da coletividade, o que este estudo veio a chamar 

de ―Eu Coletivo‖. Em outras palavras, as práticas educativas em espaços sociais ou informais 

vêm proporcionando estudos reflexivos sobre a educação tradicional. 

Neste contexto, a herança cultural e a socialização de saberes constituem-se em 

elementos fundamentais para a educação como prática emancipatória. Porém, os desafios são 

imensos, entre eles a participação ativa da sociedade e dos movimentos sociais. Essas 

mudanças proporcionaram a socialização e a expansão dos processos de reflexão na 

construção da relação de ensino-aprendizagem fora do âmbito escolar (Gomes et al., 2013). 

Esses processos formativos têm como parâmetro a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN, 1996), que define educação como aquela que abrange processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil 

e nas manifestações culturais (LDBEN, art.1°, 1996). 

Com base nisso, as práticas educativas não formais podem colaborar com a 

formação cidadã; além disso, a vivência e as discussões por meio das ações desenvolvidas 

pela pesquisa em questão, dentre elas as oficinas, reelaboraram a produção do conhecimento 
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empírico e os debates sobre a educação das classes populares, vinculados às transformações 

do trabalho, à diversidade de experiências, interesses e objetivos em territórios fora das 

estruturas curriculares, tanto dos proponentes, quanto dos sujeitos envolvidos, ora educadores, 

ora educandos. 

Para que esse paradigma seja quebrado, se faz necessário alimentar-se da 

realidade local, da participação, cooperação dos sujeitos, instituições públicas e privadas, da 

efetivação de políticas públicas, além dos fatores econômicos e ambientais. Essas ações 

colocam o homem no centro do agir, sendo ele, parte de um processo sócio histórico, que se 

movimenta, se reconhece e se transforma. 

Após essas considerações iniciais sobre as concepções teórico-metodológicas 

adotadas neste estudo, passamos a relatar as atividades realizadas com as comunidades e a 

analisar seus principais resultados. 

Na elaboração da matriz geral, os envolvidos começaram a discussão relatando 

sobre si e sobre sua comunidade, os pontos fracos e fortes. Em ambos os casos, os sujeitos 

iniciaram o relato falando das características praianas desses lugares, suas belezas naturais, as 

atividades pesqueiras, artesanato, produção agrícola, lutas pelo uso e posse das terras, 

atribuindo sua origem à especulação imobiliária e à pesca ilegal da lagosta, em terra e mar. 

Para melhor sistematizar o debate, foi elaborado um mapa mental com as principais ideias 

abordadas pelos dois grupos. 

Em Batoque, a ênfase foi dada às belezas naturais da reserva, à desvalorização da 

cultura local e à necessidade da geração de trabalho e renda para os moradores da comunidade 

(Figura 36).  

Os participantes apontaram o trabalho nas barracas de praia como alternativa de 

geração de renda e a presença de um turismo predador e nocivo à reserva extrativista, 

praticado por excursionistas que desrespeitam os costumes do lugar, perturbam sua 

tranquilidade e geram muito lixo. 
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Figura 36 - Barracas de praia em Batoque. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Figura 37 - Praia em Batoque. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

De acordo com os relatos, os excursionistas constituem os principais 

frequentadores da praia, uma vez que a comunidade se afastou do turismo solidário e que a 

pousada que recepcionava os visitantes que buscavam o turismo comunitário se encontra 
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abandonada. Mencionaram, também, que a atual gestão da pousada pretendia restaurar as 

parcerias com a Rede Tucum a fim de retomar o projeto. 

Figura 38 - Cenários ecológicos, Comunidade de pesca artesanal. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

As duas comunidades também deram destaque às lutas firmadas entre os que 

apoiavam a criação das reservas extrativistas e os que afirmavam ser essa uma forma de 

preservação nociva à população como um todo, por restringir a autonomia dos moradores 

sobre suas próprias vidas.  

Parte da população, de ambas as comunidades, afirmou concordar com a RESEX, 

apontando a possibilidade de viver, conviver e extrair seus sustentos da terra e do mar. Outra 

parcela considerável se mostrou contrária à reserva, alegando que sua criação não resultou em 

melhorias na vida da comunidade, em especial, na dos jovens, que permaneceram sem 

oportunidades de trabalho e de renda.  

  



156 

 

Figura 39 - Opiniões com relação à criação da reserva extrativista do Batoque: 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. Elaboração própria. 

A falta de oportunidades de trabalho, após a criação da RESEX, constituiu a 

principal razão de discordância dos moradores de Batoque em relação à reserva extrativista. 

Já na comunidade de Canto Verde, a maior preocupação dizia respeito à posse e ao uso da 

terra, como se constata nas respostas aos questionários aplicados a cerca de 10% dessa 

população. Ainda que avaliassem positivamente a criação da RESEX, o importante para eles 

era garantir a posse e o uso pela comunidade local. 

Esse argumento foi usado por cerca de 60% população de Canto Verde que 

respondeu aos questionários da pesquisa, ratificando a importância da RESEX para melhorar 

suas expectativas de vida.  

O depoimento do Sr. Antônio, proprietário do Chalé Coqueiral, em Canto Verde, 

demonstra a preocupação dessa comunidade para com o controle do espaço da localidade: 

Seria todo loteado, transformado em segunda residência ou hotéis para o 

desenvolvimento do turismo massivo. Não poderíamos sequer opinar sobre o que 

queremos ou deixamos de querer, nem ter autonomia sobre nosso modo de vida. 

Nossos filhos não poderiam constituir família e ter uma casa para morar. 
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Figura 40 - Opiniões sobre a criação da Reserva Canto Verde (RESEX). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Nesse primeiro momento, os moradores também deram ênfase ao 

desenvolvimento do turismo como caminho possível para agregar valor às atividades 

tradicionais praticadas por eles, como a pesca, o artesanato e a agricultura. Na comunidade de 

Prainha do Canto Verde, o turismo é uma realidade, ainda que incipiente. Já na reserva 

extrativista do Batoque, a atividade ocorre de forma predatória, segundo relatos antes 

mencionados.  

A ocupação de quase 50% das terras de Batoque com casas de veraneio, 

construídas antes da instituição da RESEX, foi apontada pelos entrevistados como um dado 

que tem dificultado a gestão participativa das ações de turismo promovidas pelas associações, 

pelos grupos de trabalho e pelo próprio comitê gestor da reserva extrativista. 

Na sequência da elaboração do diagnóstico rápido participativo, a discussão foi 

focada nos pontos positivos e negativos das comunidades de Batoque e Canto Verde (Figura 

41). 

Em ambas as comunidades, os pontos positivos ressaltados foram a tradição 

cultural, a agricultura, a pesca, o artesanato e a participação dos jovens. No que tange aos 

aspectos negativos, o foco recaiu sobre a falta de emprego e renda, a marginalização dos 

jovens, os conflitos de terra, o avanço do mar e das dunas e o declínio da atividade turística.  

  

Acrescenta positivamente 

Veio para o bem ( se não fosse a RESEX, nada disso existiria) 

Muitos pontos positivos. Se não fosse a RESEX, não teríamos 
mais controle 

Se não fosse a RESEX, o povo já teria vendido tudo 

Mais positiva, pois garante que as pessoas tenham moradia, 
assim como as futuras gerações 

Positiva, pois garante a posse da terra à comunidade  

Não ajuda tanto quanto deveria 

Mais positiva, do que negativa 
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Figura 41 - Diagnóstico Rápido Participativo – O que temos? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A partir da indicação desses dados, os grupos se dividiram de forma homogênea 

(segundo gênero, ocupação e idade) para pontuar os problemas que necessitavam de maior 

atenção, por causar danos às duas comunidades. A seguir, gerou-se uma Matriz de 

Prioridades, categorizando os problemas, segundo seu impacto, em forte, fraco e moderado.  

A escolha definitiva das ações a serem priorizadas previa uma maior participação 

da comunidade. No entanto, as oficinas contaram com poucos membros comunitários: em 

Canto Verde, houve a participação de alguns representantes dos Grupos de Trabalho (GT‘s) 

de turismo e de alguns jovens; em Batoque, contou com a presença do presidente da 

associação de moradores, dos conselheiros da reserva extrativista e de alguns professores da 

comunidade.  

Para a construção do plano de ação, a comunidade de Canto Verde (Figura 42) 

escolheu cinco problemas centrais que mereciam atenção coletiva: pesca, turismo, 

desemprego, conflitos de terra e avanço do mar e das dunas. Já os participantes de Batoque 

(Figura 43) apontaram como questões prioritárias a serem resolvidas: desemprego, poluição 

sonora, turismo predatório, descarte do lixo, falta de policiamento e venda de terras.  
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Figura 42 - Construindo a matriz de prioridades em Canto Verde. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Figura 43 - Força dos problemas em Batoque. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Após as discussões, o grupo decidiu pelos problemas que maior impactavam suas 

vidas, entre eles: lixo, turismo, desmatamento, especulação imobiliária, queimadas, para tanto, 

foi necessário fazer uma anamnésias dos problemas, quais e os caminhos para que possam ser 
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solucionados. Desta maneira, foi traçado um plano de ação com a pretensão de encontra um 

caminho possível para a solução das debilidades encontradas na comunidade de Batoque. 

Com a resolução dos problemas, das debilidades e ameaças; diagnosticado por meio do 

Diagnóstico Rápido Participativo a comunidade maximaliza suas potencialidades, belezas 

naturais, modo de vida, costumes, história de luta e resistência pela posse da terra e da 

possibilidade de viver que as terras oferecem. Como pode ser observado na Tabela 15.  
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Tabela 15 - OFICINA DE CRIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Comunidade Batoque litoral cearense 

PROBLEMAS 

LOCAIS 
O QUE BUSCAMOS? 

ONDE VAMOS BUSCAR? 

1- Escolas, palestras e oficinas. 

2- Escolas, palestras e oficinas. 

3- ICMBIO, IBAMA, polícia ambiental. 

4- Instituto Chico Mendes. 

5- Associação comunitária. 

6- Prefeitura câmara municipal, governo do estado. 

COMO 

FAREMOS? 

QUEM SERÁ O 

RESPONSÁVEL? 

ORIGEM DO 

PROBLEMA 

INSTITUIÇÃO / ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

1- Lixo 

1- Educação ambiental na 

escola, conscientizar a 

população. Colocar regras 

para os visitantes. 

1- Falta de educação da 

população 

1- Associação dos 

moradores da comunidade 

de Batoque. Prefeitura de 

Aquiraz 

1- Mutirão, 

fabricação de lixeiras, 

coleta mais frequente, 

1, 2 e 3 O grupo que 

participou das oficinas: Jô, 

Cristina, Girlane, Juliana, 

Cesar, Olivier, Alexandra. 

2- Turismo. 

2- Um turismo sustentável, 

turismo sem poluição sonora, 

um turismo onde os visitantes 

respeitem a natureza. 

2- Falta de 

conhecimento do local.  
2- Tucum e Prefeitura. 

2- Colocar regras, 

educar os turistas. 

1 2 e 3 O grupo que 

participou das oficinas: Jô, 

Cristina, Girlane, Juliana, 

Cesar, Olivier, Alexandra. 

3- Desmatamento. 
3- Denuciar aos órgãos gestor. 

Aplicar a lei.  

3- Interesse financeiro, 

falta de amor a sua terra. 

3- Associação dos 

moradores da comunidade 

do Batoque, ICMBIO, 

IBAMA, polícia ambiental, 

IBAMA  

3- Regras rígidas e 

denunciar aos órgãos 

competentes. 

1 2 e 3 O grupo que 

participou das oficinas: Jô, 

Cristina, Girlane, Juliana, 

Cesar, Olivier, Alexandra. 

4- Especulação 

imobiliária.  

4- Permissão para compra e 

venda. 

4- Comunitários/pessoas 

de fora. 
4 – ICMBIO 

4- Reuniões entre 

associação e ICMBIO 

para cobrar soluções 

1, 2 e 3 Associação 

comunitária e colônia de 

pescadores.  

5- Queimadas. 5- Acabar com as queimadas. 
5- Desmatamento para 

irregular. 

5- Associação comunitária e 

ICMBIO 

5 - Oficinas, palestras 

e distribuição de 

panfletos na escola e 

para os visitantes. 

1, 2 e 3 Associação 

comunitária e colônia de 

pescadores.  

6- Políticas 

Públicas. 

 

6- Polo de lazer, praças, 

quadras, segurança e 

transporte. 

6 - Descaso do poder 

público. 

 

6- Prefeitura.  
6 - Abaixo assinado, 

manifestações.  

1 2 e 3 Associação 

comunitária e colônia de 

pescadores.  

Fonte: Adaptado da metodologia de Max-Neef (1993). 



162 

 

A poluição sonora, o lixo e o turismo predatório, relatados pelos moradores de 

Batoque, fazem parte de um conjunto de problemas relacionados, uma vez que são gerados 

pelo turismo de massa presente na reserva, além da segunda residência (casas de veraneio) e 

das excursões nos finais de semana. Outros aspectos apontados por eles, que mantinham uma 

relação estreita com o movimento popular em defesa de Batoque, e a consequente criação da 

Reserva Extrativista, foram a venda de terras e/ou a especulação imobiliária. 

No tocante à essa questão, vale destacar a participação social e a mobilização 

arraigados no cotidiano dessas comunidades. Ao longo das últimas décadas, seus moradores 

têm lutado não apenas pelo direito à terra, de onde retiram parte do seu sustento, como 

também pela preservação das espécies marinhas e pela geração de trabalho e renda.  

Essa união de esforços, cooperação e solidariedade resultou na criação da Rede de 

Turismo Comunitário – Tucum, em 1998, que teve início com as práticas desenvolvidas em 

Prainha do Canto Verde, ampliando-se, mais tarde, para outras comunidades, entre elas, 

pesqueiras, indígenas, quilombolas e grupos de assentados de reforma agrária. 

Tucum é uma fibra utilizada para confecção de artesanato e redes, encontrada com 

abundância, no Ceará. A escolha do nome remete ao próprio propósito da união das 

comunidades citadas de formar uma rede para agregar valor às suas atividades tradicionais. 

Uma rede funciona como uma teia; para se materializar e se sustentar, faz-se necessária a 

união, a participação e a cooperação. 

Criada em 1998, a Rede Tucum atingiu seu ápice dez anos depois, com a 

realização de um Seminário Internacional de Turismo Sustentável, em Fortaleza, evento que 

contou com a presença de algumas das comunidades a ela ligadas, entre elas: Jenipapo, 

Canindé, Canto Verde e Batoque. A figura a seguir apresenta um breve histórico das lutas e 

conquistas dessa organização. 
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Figura 44 - Percurso histórico da Rede Tucum. 

 

Fonte: Rede Tucum (2010). 

Retomando a apresentação dos resultados do diagnóstico participativo em 

Batoque e Canto Verde, foram descritos os caminhos traçados, coletivamente, pelos grupos 

participantes das oficinas, a partir da construção de um plano de ação para as suas 

comunidades.  
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Tabela 16 - OFICINA DE CRIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CANTO VERDE 

PROBLEMAS 

LOCAIS 
O QUE BUSCAMOS? 

ONDE VAMOS BUSCAR? 

1. SDA, SEBRAE, SENAC e Prefeitura 

municipal de Beberibe. Universidades. 

2. SDA, SEBRAE, SENAC e Prefeitura 

municipal de Beberibe. Universidades. 

3. CVT, secretária de tecnologia. Redes sociais.  
COMO FAREMOS? 

QUEM SERÁ O 

RESPONSÁVEL? 

ORIGEM DO 

PROBLEMA 

INSTITUIÇÃO / 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

1. Pesca.  
Espaço para beneficiamento do 

pescado. 

Desvalorização do 

pescado por parte dos 

atravessadores e falta 

de manejo com o 

pescado.  

Colônia de pescadores 

e pescadoras e 

associações.  

Discussão. Palestras; Trocas 

de experiências; Pesquisa e 

Seminários.  

Comunidade, suas 

representações e 

participantes das oficinas 

realizadas dias 15 e 

17/11/17.  

2. Geração de 

trabalho e renda. 

Capacitação e formação na 

culinária e artesanato. 

Desvalorização do 

artesanato. 

Manipulação errada na 

culinária.  

Grupo das cozinheiras 

e das artesãs. Conselho 

de turismo.  

Diversificar a utilização do 

artesanato. 

Custumizar roupas e 

assessório de cama, mesa e 

banho.  

Cursos de capacitação para 

melhorar a manipulação dos 

alimentos.  

Comunidade, suas 

representações e 

participantes das oficinas 

realizadas dias 15 e 

17/11/17. 

3. Diversificação 

do turismo. 

Desenvolver projetos de resgate e 

registro da nossa cultura; 

Calendário de eventos, na 

comunidade; mais divulgação do 

turismo; Melhoras e criar espaços 

de convivência entre turistas e 

população local.  

Fata de estrutura e mais 

atenção para os 

visitantes. 

Conselho de turismo, 

associação, ICMBIO. 

Envolver os parceiros nos 

debates.  

Divulgação do turismo e do 

artesanato via internet.  

Realizar o plano de marketing.  

Comunidade, suas 

representações e 

participantes das oficinas 

realizadas dias 15 e 

17/11/17. 

4. Conflito de terra. Resolver esse problema.  
Quebra de acordo de 

convivência. 
Conselho da reserva. 

Restruturação dos acordos, 

mobilização e 

conscientização. 

Grupo participante da 

oficina realizada dia 

17/11/17.  

5. Avanço das 

dunas. 
Melhoria da contenção das dunas. 

 Avanço do 

mar/aquecimento 

global, destruição dos 

mangues.  

Prefeitura, Governo 

federal e estadual, 

ICMBIO, 

universidades.  

 Conversa entre comunidade e 

pesquisadores para entender e 

achar formar de conter. 

Grupo participante da 

oficina realizada dia 

17/11/17. 
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PROBLEMAS 

LOCAIS 
O QUE BUSCAMOS? 

ONDE VAMOS BUSCAR? 

1. SDA, SEBRAE, SENAC e Prefeitura 

municipal de Beberibe. Universidades. 

2. SDA, SEBRAE, SENAC e Prefeitura 

municipal de Beberibe. Universidades. 

3. CVT, secretária de tecnologia. Redes sociais.  
COMO FAREMOS? 

QUEM SERÁ O 

RESPONSÁVEL? 

ORIGEM DO 

PROBLEMA 

INSTITUIÇÃO / 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

6. Avanço do mar. 
 Aprender a conviver com o 

avanço do mar. 
 Aquecimento global. 

Prefeitura, Governo 

federal e estadual, 

ICMBIO, 

universidades. 

Solicitar estudos; Produzir 

debates na comunidade sobre 

o avanço do mar; Plantio de 

plantas na praia.  

Grupo participante da 

oficina realizada dia 

17/11/17.  

7. Especulação 

imobiliária. 

Diminuição e resolução da 

especulação imobiliária. 

Potencial turístico; 

Ambição; Políticas 

públicas de turismo. 

Conselho da reserva. 
Levar a discussão ao conselho 

da reserva.  

Grupo participante da 

oficina realizada dia 

17/11/17.  

Fonte: Adaptado da metodologia de Max-Neef (1993). 

 



166 

 

Por meio dos argumentos construídos nas oficinas de elaboração do plano de 

ação, pode-se perceber o posicionamento distinto de ambas as comunidades. A comunidade 

de Canto Verde tinha como propósito a sua própria valorização histórico-cultural, na 

perspectiva de agregar valor ao turismo desenvolvido por eles. Desejava que o poder público 

tornasse mais rígidas a fiscalização da pesca e de suas práticas predatórias, uma vez que essa 

atividade constituía sua principal fonte de renda. Reivindicava, ainda, que houvesse paz e 

união entre os membros da comunidade, dividida, desde 2008, em dois grupos que lutavam 

pela liderança das ações sociais, resultando em momentos de tensão e conflitos judiciais que 

se arrastam há décadas, como pode ser observado na imagem a seguir. 

Esses conflitos em Canto Verde têm gerado insegurança e insatisfação por parte 

dos turistas e visitantes, como pode ser observado por meio do relato de um turista 

entrevistado para a presente pesquisa, por meio de questionário online (2018). 

Fui recebido muito bem pelo ex-presidente da reserva, fiz um passeio de buggy com 

ele e fiquei numa pousada de sua família. No passeio, conheci os poucos atrativos da 

reserva. Como é uma vila de pescadores e não tem turismo de massa, a sua estrutura 

é simples e falta investimento na gastronomia, no apoio ao turista e em atrações 

turísticas interessantes. Pude observar que a comunidade está abandonada pelos 

órgãos públicos. Verifiquei que em Canto Verde a comunidade está muito dividida, 

dos que são a favor da reserva criada pelo governo e os que são contra. Verifiquei 

que existem cartazes, placas e murais elogiando e outros criticando a reserva. Visitei 

no feriado de 7 de setembro de 2017, fiquei dois dias e observei naquele momento 

que faltava um engajamento da comunidade na recepção do turista. Acredito que 

pelo fato da comunidade estar dividida dificulta o turismo comunitário. Neste tipo 

de turismo, o importante é o contato com a comunidade, mas gostei muito desta 

experiência turística.  

Esse depoimento vem corroborar os argumentos sobre a fragilidade do turismo em 

Canto Verde, expostos nessa tese. Em decorrência da divisão dos dois grupos gestores, as 

placas e faixas ameaçadoras constrangem os visitantes e provocam medo, afugentando os 

turistas que visitam a prainha. 

Outro relato proferido por um turista entrevistado por meio de questionário online 

demonstra que o turismo de base comunitária em Canto Verde possibilita o contato com a 

natureza e com as peculiaridades do lugar, mas que o conflito lá existente fragiliza o 

desenvolvimento dessa prática. 

O turismo de base comunitária é uma boa opção para quem procura contato com a 

natureza e com as tradições de uma comunidade local. Mas como foi visto, existem conflitos 

internos de grupos da própria comunidade, o que fragiliza a atividade turística diante dessa 

realidade.  
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Boa parte dos visitantes de Batoque e Canto Verde é constituída por 

pesquisadores e estudantes que têm por objetivo conhecer o desenvolvimento de um turismo 

diferente, cujas raízes remontam à luta pela terra. Atenta a esse interesse acadêmico, a 

comunidade da Prainha de Canto Verde tem sido receptiva a esses pesquisadores, que, ao 

longo dos anos, objetivam compreender, por meio de espaços de discussão e pesquisas 

acadêmicas, como essa localidade se tornou referência na luta pelo uso e posse da terra, e 

como o turismo comunitário contribui na geração de trabalho e renda e na permanência desses 

grupos no local.  

Para a produção da presente tese, também entramos em contato com alguns desses 

atores sociais, a fim de investigar quais as suas principais motivações para visitar Canto Verde 

e/ou em Batoque. Entre os turistas e/ou visitantes investigados, 95% eram formados por 

estudantes de turismo ou professores, que relataram ter como objetivo compreender o modo 

de vida dessas comunidades, apreciar o turismo comunitário, compreender como essa 

atividade desenvolvida pela população local contribui para agregar valor às suas atividades 

tradicionais e em que elas diferem do turismo tradicional. 

Figura 45 - Motivações para visitar Batoque e Canto Verde. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

O turismo comunitário é apenas mais uma possibilidade de trabalho e incremento 

à renda dos comunes, em menor ou maior proporção, pois os que melhor aproveitam os 

ganhos advindos dessa atividade são as pessoas diretamente envolvidas com ela. No entanto, 

toda a população acaba ganhando com a presença dos turistas, ainda que sejam ganhos 

indiretos.  

  

•Viagem de campo para análise 

•Estudo sobre o turismo de base comunitária 
Motivação 

•Aula de campo com o objetivo de conhecer o turismo 
de base comunitária  

•Conhecer o turismo de base comunitária 
Visitas 

•Realização de trabalho de pesquisa dos alunos do 
curso de gestão de turismo 

•Interesse por esse modelo de turismo  

•Interesse por conhecer o turismo de base comunitária 

Comunidades 
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Tabela 17- Impacto do turismo em Canto Verde 

Características Impactos do turismo em Canto Verde 

Meios de 

hospedagem 

No que se refere à infraestrutura hoteleira, se percebe um aumento no número de 

empreendimentos destinados a acolher os hóspedes, gerando novos postos de trabalho e 

renda, além da criação de aproximadamente 110 leitos, distribuídos entre pousadas e casas 

de moradores. 

Alimentos e 

bebidas 

Em relação os empreendimentos de A&B, essa não é voltada ao atendimento do turista, 

encontrando-se em toda a localidade, apenas quatro opções de estabelecimentos alimentícios 

destinadas aos visitantes, localizadas nas próprias pousadas, no centro comunitário ou nas 

barracas de praia. 

Meio ambiente 

Quanto ao meio ambiente, percebeu-se que após o incremento do turismo na localidade, as 

ações de preservação ambiental se tornaram mais intensas, principalmente no que se refere à 

limpeza da localidade quando aos resíduos sólidos ao destino do lixo e a limpeza das praias e 

principalmente à conscientização dos turistas em relação a preservação do patrimônio 

natural. Além disso, a interação entre visitante e morador cria uma relação de harmonia 

favorável a boa convivência entre os atores envolvidos e consequentemente o retorno do 

turista ao lugar. Outra intervenção relevante foi a criação da RESEX da Prainha do Canto 

Verde, visando fiscalizar o território de pesca marinho e o trecho da planície litorânea onde a 

comunidade está inserida a fim de garantir a sustentabilidade das futuras gerações. 

Cultura 

Para atrair o visitante, a comunidade investiu no resgate às suas tradições e cultura, criando 

um ambiente favorável ao aparecimento de novas manifestações artísticas e incremento de 

outras mais antigas. Observou-se o resgate de antigas expressões artísticas, além da 

incorporação de manifestações ligadas as comunidades vizinhas e ao munícipio de Beberibe. 

A brincadeira dos papangus vem ganhando maior visibilidade, sendo apresentada em eventos 

de âmbito regional como o ―Povos do Mar‖, iniciativa do Serviço Social do Comércio 

(SESC-CE) em parceria com o Jornal O Povo. Investiu-se também na criação de eventos que 

valorizem a culinária regional, consequentemente atraindo mais visitantes e gerando renda 

complementar para a comunidade. Além disso, os moradores iniciaram a produção de 

artesanatos utilizando como mão de obra a palha do coqueiro e da carnaúba, visando 

diminuir o lixo natural 

Emprego e renda 

Com a criação de mais meios de hospedagem, estabelecimentos alimentícios, mercadinhos, 

dentre outros serviços turísticos, gerou-se mais postos de trabalho ou novas oportunidades 

temporárias, mas que geram renda para a comunidade. Moradores ao hospedarem turistas em 

suas residências além de estabelecer um intercâmbio cultural, arrecadam renda 

complementar às suas atividades cotidianas. 

Infraestrutura 

básica 

Quanto à infraestrutura básica, está ainda é carente de benfeitorias, principalmente quanto ao 

saneamento, saúde e educação. A comunidade não possui posto de saúde, se submetendo a 

pequenos procedimentos realizados em uma casa alugada pela prefeitura de Beberibe. 

Quando necessitam de exames ou outros procedimentos mais específicos, precisam se 

deslocar até a sede. Quanto à educação, a Prainha conta apenas com escola fundamental, 

tendo os alunos que deslocar-se à sede ou aos municípios próximos para cursar o ensino 

médio e superior. A acessibilidade é boa até a Prainha, sendo a rodovia bem sinalizada e a 

estrada que leva até o centro da localidade em bom estado de conservação, embora, por 

vezes, tenha a circulação dificultada em razão do avanço de sedimentos eólicos provindos do 

campo de dunas. 

Fonte: Coelho (2016). 

Como se depreende das respostas aos questionários aplicados junto aos moradores 

de Canto Verde e Batoque (Figura 48), toda uma cadeia produtiva se beneficia da presença do 

turista nesses locais, fazendo circular recursos por meio das pousadas, dos restaurantes, dos 

pescadores que abastecem mercadinhos e estabelecimentos gastronômicos, além dos diversos 

prestadores de serviço, como cozinheiras, guias de turismo e donos de embarcações que 

realizam passeios no mar. 
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O contato com o modo de vida dos lugares, onde são realizadas as práticas de 

turismo comunitário, constitui seu principal atrativo, porém, essa prática, por si só, não 

oferece sustentação à atividade.  

Assim como os estudiosos do turismo, os pesquisadores de espécies marinhas 

representam outra parcela do público encontrado na Prainha de Canto Verde. A expectativa 

desses visitantes, além do contato direto com modos de vida tradicionais, é ser bem acolhido, 

e não se sentir como numa peça de teatro, na qual os atores apenas representam para uma 

plateia. Essa ideia fica clara no depoimento de outro turista que respondeu ao questionário 

online (2018). 

Visitei a Prainha do Canto Verde em uma aula de campo, pernoitando dois dias na 

comunidade. Fiz uma trilha com a turma, acompanhada por um condutor local, que 

explicava tudo, porém, a trilha era muito longa, havia pessoas de todas as idades 

praticando, não havia nenhuma precaução ou preparação para o caso de alguém 

passar mal. A praia é bem bonita, tem uma lagoa e dunas, e os cata-ventos de 

energia eólica são um charme. Na praia tem alguma sujeira, mas disseram que o lixo 

é trazido pela maré, e que fazem limpezas periódicas. Alguns restos de barcos e 

barracas são encontrados esporadicamente na prainha, o que deixa o ambiente com 

aspecto de malcuidado e abandonado. A comunidade parece engajada no 

desenvolvimento do turismo de base comunitária, mas o mau atendimento e a falta 

de profissionalismo de algumas pessoas me incomodaram. Em uma das noites 

participamos de uma noite cultural, que foi muito bom, pudemos conhecer um pouco 

da cultura daquele povo, porém me questionei se haveria essa noite cultural se fosse 

apenas um casal ou um grupo menor, e o que teria para eles fazerem durante a noite 

caso não houvesse isso. Na outra noite não havia nada para se fazer e também não 

tinha nenhum local para se fazer um lanche à noite.  

Ao visitar qualquer destino turístico, os visitantes esperam satisfazer certos 

anseios básicos, como encontrar um lugar limpo e aconchegante para dormir, segurança e 

opções de restauração. Porém, esta pesquisa revelou que as comunidades analisadas, em 

especial Canto Verde, não dispõem de uma infraestrutura variada de serviços, como 

lanchonetes, padarias ou restaurantes. No caso da praia citada, apenas uma pousada serve 

refeições tanto para hóspedes, quanto para o público em geral; as demais oferecem 

alimentação e bebidas apenas para seus próprios hóspedes.  
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Tabela 18 - Serviços ofertados pela comunidade de canto verde 

EMPREENDIMENTO NO ANO DE 2009 ANTES 

DA DIVISÃO EM DUAS ASSOCIAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS APÓS A DIVISÃO 2019 

POUSADAS POUSADAS 

Pousada Refúgio da Paz 

Pousada Sol e Mar 

Pousada Comunitária 

Pousada Recanto Verde 

Pousada da Lú 

Pousada Sol e Mar 

Pousada recanto da Mãezinha 

CASAS DE ALUGUEL CASAS DE ALUGUEL 

Casa Cangulo 

Casa Gorete 
(Sem oferta) 

CHALÉS CHALÉS 

Chalé Maresia 

Casa Bajural 

Chalé Coqueiral 

Chalé porto Jangada 

RESTAURANTES RESTAURANTES 

Restaurante Sol e Mar 

 

Cozinheiras e merendeiras – esse grupo é formado por 

mulheres que cozinham para os grupos que agendam 

visitas a prainha. 

A Pousada recanto da Mãezinha também serve 

alimentação por meio de encomenda, porém só para 

hospedes. 

 

Chalé Coqueiral também serve alimentação, porém só 

por encomenda. 

 

Restaurante Sol e Mar este é o único aberto ao publico, 

entretanto também só serve alimentos mediante 

agendamento prévio.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Nesse quesito, os turistas também opinaram sobre a diversidade de atrativos ou de 

atividades socioculturais disponíveis nas comunidades investigadas, como pode ser observado 

no gráfico que segue. 

 

Figura 46 - Diversidade de atividades turísticas nas comunidades de Canto Verde e Batoque 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   
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Figura 47 - O que faria o turista voltar ou não voltar às comunidades investigadas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A despeito das motivações dos visitantes para conhecer as comunidades 

investigadas, o que se percebe é que, pelo menos em Batoque, a infraestrutura oferecida aos 

turistas deixa muito a desejar. A única Pousada Solidária que constituía símbolo do turismo 

comunitário nesse lugar, construída com recursos da Rede Tucum e da Associação dos 

Moradores de Batoque, fechou suas atividades desde 2010, devido às desavenças entre os 

grupos que coordenavam as ações.  

Outra pousada que poderia atender ao turismo comunitário – a Verdes Mares, 

situada entre a lagoa e o mar, com três chalés e capacidade para 12 hóspedes, havia deixado 

de fazer parte dos planos da Associação dos Moradores, também por desavenças internas no 

seio da comunidade.  

Os esforços embrionários para desenvolver o turismo comunitário na reserva 

extrativista do Batoque, de três a quatro anos, resultaram na sua inserção na Rede de Turismo 

Comunitário do Ceará (Tucum), depois na construção da referida pousada solidária e na 

elaboração de um roteiro de viagens a esta RESEX. Para isso, houve um consenso entre o 

grupo que fazia resistência à especulação imobiliária e à venda das terras ao capital financeiro 

e imobiliário. Entretanto, esses esforços se esvaziam no momento em que a população se 

fragmenta e torna-se rival em seus objetivos. 

  

A paisagem, as vivências, as atrações de lazer e acomodações confortáveis 

Para eu voltar, entendo que precisa melhorar a estrutura 
turística comunitária, os atrativos e a gastronomia  

Voltaria pela beleza da 
paisagem, facilidade de 

acesso e hospitalidade da 
comunidade 

A paisagem, tranquilidade, 
custo benefício, a 

preocupação ambiental e a 
hospitalidade. 

Verifiquei que existe um 
conflito entre os que aceitam 

e os que não aceitam esta 
reserva - o que tem 

prejudicado o turismo 
comunitário. 

Voltaria para estudos 
específicos ou lazer com a 

família. 
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Figura 48 - Roteiro de turismo comunitário de Batoque. 

 

Fonte: Rede Tucum, 2011.   
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Até o final de 2017, os planos do grupo gestor da Associação de Moradores, que 

tomou posse no início daquele ano, e que procurava seguir os princípios da economia 

solidária, eram de construir outra pousada solidária e um centro de formação, próximo à sua 

sede.  

O argumento usado para esse novo empreendimento era o de que a localização da 

Verdes Mares não favorecia os turistas, pelo isolamento do lugar e ausência de iluminação, 

deixando-os expostos a possíveis infortúnios. Por essa razão, os entrevistados afirmaram não 

haver turismo em Batoque, apenas piqueniques nos finais de semana.  

Na tentativa de fazer diferente, e com o fim da gestão anterior, o grupo que tomou 

posse em 2017 conseguiu a pavimentação da estrada que liga o município de Pindoretama a 

Reserva Extrativista de Batoque. 

Figura 49 - Pousada de Turismo Solidário em Batoque. 

 

Fonte: Barbosa (2011). 

No entanto, conforme se observou nas visitas de campo e coleta de dados, o 

turismo pensado nos moldes da Rede Tucum só existiu em Batoque até meados de 2010. O 

que se percebe, atualmente, são piqueniques e o turismo de segunda residência (veraneio). 

Portanto, embora a intenção desses grupos fosse implementar o turismo comunitário, diferente 

do turismo de massa, no caso dessa reserva, ele ainda se caracteriza como predatório. 

Essa constatação acerca da não existência do turismo comunitário na reserva 

extrativista do Batoque foi ratificada nas respostas categóricas dos moradores, quando 

questionados sobre os ganhos advindos dessa atividade turística e sua distribuição na 

comunidade.  



174 

 

Como frisado por meio do diagnóstico participativo, o mais recente grupo gestor 

da Associação de Moradores de Batoque tinha, entre suas metas, o desenvolvimento de um 

turismo comunitário com a participação efetiva da população. 

Entretanto, vale lembrar que desenvolvimento não significa simplesmente crescer 

ou regular a distribuição da riqueza, ele vai além do aumento e do crescimento de valores 

econômicos, mas deve estar pautado pelo desenvolvimento do ser humano (Rodrigues, 2000).  

Para tanto, há a necessidade da criação de mecanismos de inserção da comunidade 

em atividades produtivas, que proporcionem a seus membros melhorias em suas condições 

sociais e econômicas e, assim, alcançar o desenvolvimento pessoal e coletivo, por meio de um 

mecanismo eficaz, que permita a participação coletiva dos envolvidos no processo de 

concretização das ações. 

Assim, o diagnóstico participativo (Verdejo, 2006) passa a existir como uma 

estratégia essencial para que os comunes possam compreender as relações sociais, 

econômicas e institucionais que determinam os limites do desenvolvimento sustentável. 

No caso específico das comunidades investigadas pelo presente estudo, a 

realidade encontrada no início da pesquisa, em junho de 2015, foi a polarização dos grupos, 

um favorável à regulamentação da reserva extrativista e de sua expansão para o continente, 

pois, a princípio, a luta era para a criação da reserva marinha, objetivando reduzir a pesca 

predatória de lagosta. Esta polarização pode ser observada por meio dos empreendimentos 

instalados em Canto Verde que, dentre todos, apenas três na atualidade fazem parte da Rede 

Tucum, os demais são pousadas de membros da comunidade que não integralizam a Tucum, 

como as pousadas e chalés representados pelas imagens da Figura 50, entre eles a pousada 

recanto da mazinha, porto jangada, a pousada canto verde e o chalé maresia.  
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Figura 50 - Pousadas e chalés em Canto Verde. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A comunidade de Canto Verde possuía cerca de 200 famílias, contava com um 

pequeno restaurante, três mercadinhos e um espaço de comercialização de artesanato, que 

fazia parte da Rede Bodega. Contava, ainda, com sete meios de hospedagem, sendo que três 

delas recebiam os turistas nos moldes do turismo comunitário, ou seja, os hóspedes ficavam 

na casa dos moradores, convivendo com eles. As quatro pousadas restantes também faziam 

parte da Rede Tucum, mas por não concordarem com seu pensamento, passaram a operar 

como qualquer outro estabelecimento turístico, adotando práticas comerciais tradicionais. 

Um dos motivos que levou uma parte do grupo a se desvincular da ideia de 

turismo comunitário foi a discordância em relação à ideia de Reserva Extrativista Continental. 

Seus membros queriam ter o direito de fazer o que bem entendessem com suas terras, a 

exemplo de um grande empresário do ramo educacional que pretendia comprar as terras dos 

nativos e investir em empreendimentos imobiliários.  

Por essa razão, a população foi questionada sob os aspectos relacionados ao 

planejamento das atividades turísticas, e suas prioridades. Os questionários foram aplicados 

junto a 16 representantes de famílias diferentes, correspondendo a quase 10% da totalidade 

das famílias canto-verdenses que confirmaram a desunião e a restrição na participação e na 

tomada de decisões, no que diz respeito ao planejamento e gestão do turismo em Canto Verde.  
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Figura 51 - Planejamento das atividades em Canto Verde 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Pode ser observado por meio das respostas que, antes da divisão do grupo, a 

comunidade tomava decisões coletivas e geriam as ações de forma participativa, embora a 

representatividade dos gestores do Grupo de Trabalho de Turismo fosse maior. Na atualidade, 

o grupo se constitui de apenas seis pessoas, o que tornam polarizadas as decisões, e se 

refletem até mesmo no pouco fluxo de turistas na comunidade. O GT já teve mais integrantes, 

mas com a divisão, foi reduzido àqueles que faziam parte da Rede Tucum. 

A autogestão ainda é realidade, porém, para se ter equidade e justiça nas decisões 

que deveriam ser coletivas, o grupo deveria contar com maior número de participantes, apesar 

de o GT de Turismo constituir apenas uma das possibilidades de participação e representação 

dos interesses coletivos da comunidade.  

Havia, também, o comitê gestor da reserva extrativista, que possuía participação 

dos dois grupos, tanto da Associação dos Moradores, quanto da Associação Independente de 

Canto Verde e adjacências, o que se configura como elemento democrático e de direito 

assegurado pelos Gestores da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde. 

No questionário aplicado aos moradores de Canto Verde foi possível inferir que 

eles não concordavam, em parte, com a forma como o turismo vinha sendo conduzido na 

comunidade. Corroborando com o que foi dito anteriormente, os recursos advindos da 

atividade turística ficavam concentrados nas mãos de quem possuía um estabelecimento ou 

um espaço minimamente estruturado para receber os turistas. 
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Figura 52 - Opinião sobre o turismo comunitário em Canto Verde. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Então, como cooptar um povo de luta? Ofertando a realização de sonhos! Entre os 

sonhos realizados, está a construção da câmera fria, na sede da Associação Independente de 

Canto Verde, a concessão de uma ambulância, sob os cuidados da associação nova, que 

deveria atender a todas as famílias de Canto Verde, mas que só não funciona dessa forma, 

negando-se ou postergando-se o socorro aos moradores que não pertencem a esse grupo de 

associados. 

Fato este vivenciado por esta pesquisadora que, em atividade de campo, em 2017, 

presenciou a negação de socorro a uma acidentada gravemente ferida na rodovia de acesso à 

comunidade. Pelo simples fato de estarmos na presença do coordenador do GT de Turismo da 

Associação de Moradores, foi negado o pedido, o que nos fez utilizar carro próprio. Para o 

não atendimento foi justificado que haveria uma troca de plantão e por essa razão não poderia 

ser feito o atendimento na ocasião.  
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Figura 53 - Regalos aos novos associados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Porém, como afirmar que estas ou aquelas pousadas, ou que estas ou aquelas 

casas solidárias, fazem ou não turismo comunitário? Como as diferenciar se ambas são de 

moradores de Canto Verde, se as pessoas que as coordenam são comunes? O que faz a 

diferença entre as que desenvolvem o turismo comunitário e as que não?  

O diferencial está no modo como os moradores interagem com os turistas, como 

gerenciam os espaços nas pousadas e casas solidárias. Nesse caso, os visitantes convivem com 

os donos, fazem refeições juntos, trocam ideias e compartilham seu modo de vida. Já nas 

demais, a hospedagem constitui apenas mais um negócio, que, embora gerenciado por 

moradores, é intermediado por comunes contratados, que prestam seus serviços em troca de 

salário. Nessas pousadas, o visitante não tem contato com os donos, ou seja, não há interação 

com o modo de ser do lugar. 

Uma crítica possível a esse modo de fazer turismo está na sua própria 

configuração capitalista de que ganha quem tem, ou seja, a população como um todo não 

participa dos ganhos advindos dessa atividade, assim como no turismo de massa que ganha 

quem possui algum meio de fornecer produtos ou serviços para os estabelecimentos. Donos 
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de pousadas, restaurantes e seus fornecedores obtêm ganhos indiretos com hospedagem, mas 

se o fluxo de turistas é pequeno, como dividir os ganhos com um maior número de pessoas na 

comunidade se nem todos são donos de pousadas, bares, restaurantes ou bodegas?  

Dessa forma, como afirmar que o turismo comunitário contribui para a 

distribuição justa de trabalho e renda nessa comunidade? Uma alternativa colocada em prática 

pelos GT‘s de Turismo é gerar outras possibilidades para os envolvidos, com divisão de 

tarefas remuneradas entre seus membros. Por exemplo: a comunidade vai receber um grupo 

de turistas que querem vivenciar a experiência do turismo comunitário, então eles dividem as 

tarefas, um grupo de mulheres fica responsável por preparar as refeições, outro grupo por 

guiar nas trilhas, e outros por hospedar. No entanto, como o fluxo de turismo é esporádico, e 

nem todos participam dos ganhos, a renda obtida se concentra nas mãos de poucos, dando 

origem aos conflitos e à saída de pessoas que antes eram aliadas e, posteriormente, passam a 

ser opositores na luta.  

Entretanto, mesmo de lados opostos, os grupos (associações) mostram que são da 

luta, que a participação social faz parte de seu cotidiano e de que jovens, adultos e idosos 

fazem parte de um grande grupo que tem como objetivo a resistência, não apenas ao 

desenvolvimento do turismo como prática complementar às atividades tradicionais, como 

pesca e agricultura, mas também a resistência a todas as formas de negação de direitos sociais, 

políticos e econômicos. Por essa razão, o trabalho coletivo e cooperado é a base da resistência 

desses povos do mar. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio desse instrumento de pesquisa, pode-se responder os questionamentos 

iniciais, onde buscou-se entender como a economia solidária, em consonância com o turismo 

comunitário, contribui para o desenvolvimento de Canto Verde e Batoque na perspectiva do 

eu coletivo. Entretanto, foi preciso delinear os caminhos a ser percorrido:  

 apontar as características do turismo de base comunitária desenvolvido nas praias 

de Batoque e Cabo Verde e seu diferencial em relação aos demais segmentos do 

turismo praticado no Ceará; 

 identificar em que medida o turismo de base comunitária se conecta com o 

turismo de forma geral no Estado do Ceará; 

 avaliar em que medida a economia solidária contribui no processo de 

desenvolvimento do turismo de base comunitária na Rede Tucum (Rede de 

Turismo comunitário cearense); 

 identificar e explicar as potencialidades e vulnerabilidades apresentadas pelas 

comunidades que realizam atividades de turismo de base comunitária na Rede 

Tucum. 

 

Nesse sentido, como é possível que dois vetores e atividades laborais, sociais e 

econômicas tão distintas quanto o turismo e economia solidária, possam se imbricar para 

desenvolver ações coletivas, com o objetivo de proporcionar, em primeira instância, o 

empoderamento dos sujeitos envolvidos nestas práticas?  

Observando o turismo, de maneira geral, ele é compreendido como um fenômeno 

socioespacial, além de atividade socioeconômica que se materializa por diversos motivos, 

sendo sua principal função a integração dos sujeitos em realidades distintas, foi por essa razão 

que o turismo passou a ser conhecido em todo mundo com o Grand Tur, onde os filhos da 

nobreza viajavam por lugres e países distintos para conhecer sua história, costumes e cultura. 

E é, portanto, nessa perspectiva que o turismo comunitário vem desenvolvendo suas ações, 

ganhando destaque entre pesquisadores, estudiosos e visitantes dessa modalidade.  

Porém, existem outros caminhos e interpretações possíveis, como a que lhe 

interpreta como meio e fim para a geração de emprego e renda, dessa maneira para quem 

oferta a atividade turística, com objetivo de gerar renda e enriquecimento pessoal - prática 

comum entre a maioria das comunidades, praias e localidades que desenvolve o turismo 

tradicional no estado do Ceará - não encontrará no turismo comunitário o contentamento de 
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seus desejos, uma vez que o mesmo é compreendido como mais uma possibilidade de 

integração de culturas, saberes, fazeres e práticas sociais e econômicas especificas dos lugares 

que o desenvolve. Por essa razão dialoga bem com a economia solidária, por ter como 

princípios a participação social, a cooperação, o equilíbrio ecológico em suas práticas, a fim 

de minimizar os impactos econômicos sobre os mais vulneráveis, sejam pessoas ou grupos. 

Essa prática, que tem caráter social, político e econômico, se sustenta no trabalho coletivo e 

na autogestão. 

Por essa razão não há uma conexão entre essas modalidades de fazer turismo, a 

não ser pelo fato de não existir barreiras, nem imposição aos turistas que desejam visitar tanto 

uma quanto outra, apenas as regras são claras, por exemplo, na comunidade de Canto Verde 

Existe um código de conduta que o turista deve seguir e isso por se só já inibe o mal 

comportamento dos que desejam fazer o que bem entendem. Dessa maneira, a pesquisa deixa 

claro que não existe conexão entre o que é praticado pela comunidade de Canto Verde com as 

demais comunidades não integrantes da Rede Tucum no estado do Ceará, que desenvolvem o 

turismo tradicional, onde seus maiores objetivos e a prestação do serviço pelo serviço não 

havendo envolvimento com o modo de ser e viver desses lugares, fato que diferem das 

comunidades da Rede em sua maioria.  

Entretanto, no que se refere a comunidade de Batoque, é compreensível que não 

desenvolvem mais o turismo comunitário, suas práticas estão dentro dessa mesma perspectiva 

das demais praias e localidades turísticas do Ceará. Porém, vale destacar que a atuação gestão 

da associação de moradores e pescadores da reserva extrativista do Batoque estão se 

esforçando para voltarem a receber turistas aos moldes do turismo comunitário.  

Quando a atividade turística e a economia solidária se unem o resultado é o 

turismo comunitário, que visa o empoderamento dos sujeitos envolvidos, agregar valor às 

atividades tradicionais realizadas cotidianamente pelos grupos, e proporcionar aos visitantes e 

turistas o contato com as diferentes realidades sociais e seus modos de vida. 

Nas comunidades de Canto Verde e Batoque a economia solidaria se faz presente 

de duas maneiras distintas: uma é através da gestão participativa tanto da Resex – Reserva 

Extrativista, quanto das associações de moradores, pescadores e dos Grupos de Turismo; a 

outra forma se materializa por meio das redes de cooperação, comercialização e gestão da 

produção artesanal e turística realizadas em ambas, dessa forma, as redes Tucum e bodega 

dão vida a articulação entre as 16 comunidades que integram a rede cearense de turismo 

comunitário, assim como a bodega que tornou-se um espaço de comercialização e distribuição 

da produção dessas comunidades em espaços fixos e itinerantes. Porém, esses espaços 
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precisam de diálogos contínuos para que suas práticas possam ser vistas e revistas objetivando 

identificar as fistulas construídas por discordância por essa razão a Rede Tucum vem desde 

suas constituições realizando encontros periódicos entre todas as comunidades para aparar 

essas arrestas.  

Assim, há dezoito anos, no Estado do Ceará, a Rede de Turismo Comunitário 

Cearense - Tucum, com destaque para as comunidades de Canto Verde e Batoque, constitui 

uma resistência no modo de fazer um turismo distinto do tradicional, diferente do turismo de 

massa, contrapondo-se ao modus operandi deste último, no qual as populações locais não têm 

espaço para protagonizar suas próprias histórias. Quando participam, em geral, o fazem na 

condição de mão de obra, por vezes, barata, temporária, esporádica, sem vínculos 

empregatícios ou direitos trabalhistas assegurados.  

Nesse sentido, o turismo comunitário em Canto Verde mostrou-se uma realidade, 

e uma forma encontrada pela população local de resistir ao avanço do capital financeiro e 

imobiliário, que tem usado de práticas ilegais para se apoderar das valiosas terras litorâneas da 

população nativa, além de cooptar pequenos grupos internos, enfraquecendo a coletividade, a 

autogestão e participação social dessas comunidades.  

Esse enfraquecimento foi constatado nas oficinas de diagnóstico participativo, nas 

respostas aos questionários aplicados e nas entrevistas realizadas durante este trabalho de 

pesquisa. Tanto a população ouvida pelos instrumentos citados, quanto os visitantes e 

membros do GT do Turismo, relataram a existência de uma divisão nas comunidades, o que 

vem se refletindo na polarização da atividade turística nessas reservas extrativistas. 

Segundo os relatos, antes dessa divisão, o grupo era coeso e lutava por objetivos 

comuns. Porém, na atualidade, o que existe é um declínio da capacidade de luta e conquista 

dessas comunidades, o que vem repercutindo negativamente sobre a dinâmica do lugar e o 

turismo de base local.  

Nesse sentido, há dois tipos de atividade turística praticada em Canto Verde: o 

turismo comunitário, coordenado por um grupo de pessoas ligadas à Rede Tucum, e o turismo 

tradicional, de massa, empreendido por outro grupo, tendo como principal aliado o Complexo 

Educacional Farias Brito, interessado na compra das terras canto-verdenses.  

Essa realidade permissiva enfraqueceu a ideia do ―Eu Coletivo‖, pensada como 

primeiro passo da mudança pelos moradores locais, após se depararem com a possibilidade de 

perder suas terras e seu modo de vida, passando a lutar contra a especulação imobiliária e a 

venda ilegal das terras em Canto Verde. Luta que não se detinha na tentativa de preservar as 
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terras continentais, mas também na preservação da lagosta, uma fonte de renda lucrativa para 

os nativos, embora tratada com desrespeito por parte de pescadores desinformados.  

Diante dessas ameaças, a solução encontrada foi a criação da Reserva Extrativista 

de Canto Verde, que se tornou objeto de discórdia na comunidade, embora boa parte da 

população a veja com bons olhos, sobretudo, pela garantia de permanência dos nativos nas 

terras em questão. 

O diagnóstico participativo também contribuiu para constatar que a população 

local é consciente de suas fragilidades, tanto no que se refere à divisão em torno do turismo 

comunitário, quanto à necessidade de melhor atender às demandas dos turistas. Essa 

consciência se reflete em iniciativas de realização de oficinas de qualificação da comunidade, 

visando à prestação de melhores serviços. Os sujeitos investigados também anseiam pela 

redução dos conflitos internos, a fim de fortalecer o turismo na região e manter a comunidade 

coesa em suas lutas e conquistas. 

Nessa perspectiva de lutas e resistência ainda existem muitos caminhos a serem 

traçados e constituídos por essa duas comunidades que construíram, com plano de 

monitoramento das ações identificadas como prioridade na tratativa de solucionar os 

problemas identificados por meio do plano de ação. Nesse sentido foi construído um 

calendário com ações, meios para sua verificação e responsáveis por cada ação a ser realizada. 

Na Reserva Extrativista do Batoque, as dificuldades de consenso em torno do 

turismo solidário são ainda maiores, dado a existência de vários agentes conflitantes em torno 

da luta pela posse e pelo uso das terras.  

Os conflitos envolvem desde os veranistas, os agentes do turismo predador - que 

ainda constitui a forma de obtenção de recursos, em particular, os donos das barracas de praia 

-, os antigos e novos gestores das entidades representativas da comunidade, além de interesses 

pessoais e políticos que perpassam esse ramo de atividade socioeconômica. 

O cenário descrito não apenas compromete a prática do turismo na área, como a 

própria preservação da reserva extrativista, já que sua população se divide entre os que a 

apoiam e os que a rejeitam.  

Apesar de Batoque presenciar, dia após dia, as incertezas provenientes dessa 

desunião, existe um pequeno, mas consistente, grupo que ainda luta pela comunidade e que 

tem conquistado mudanças significativas para o lugar. Vale ressaltar que a Reserva 

Extrativista do Batoque tem metade do seu território ocupado por casas de veraneio, cujos 

moradores não se envolvem nessas lutas políticas. Porém, o pequeno grupo de moradores não 

foge da luta, se mobiliza, participa e luta cotidianamente para melhorar suas vidas, isso 



184 

 

demonstra que a prática do ―Eu coletivo”, mesmo em pequena escala, ainda está presente no 

seio dessa comunidade e poderá contribuir para o desenvolvimento humano na região.  

Em relação ao turismo comunitário, que já foi realidade em Batoque, não mais se 

faz presente, já que a reserva perdeu uma de suas principais bases de apoio, a pousada 

solidária que foi desativada há anos. Resta aguardar que o atual grupo gestor da Associação 

de Moradores, com o apoio da Rede Tucum, retome o turismo comunitário em Batoque, como 

havia sido proposto por seus membros. 

Por fim, a pesquisa apresentada deixa como contribuição direta para cada um dos 

grupos investigados um Plano de Ação construído coletivamente, assim como um plano de 

monitoramento das ações propostas.  

Defendemos, portanto, que o ―Eu Coletivo” ainda constitui uma forma concreta 

de desenvolvimento dessas comunidades por meio do turismo comunitário, cuja concretude 

ficará a cargo de novas e futuras investigações. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: ROTEIRO DE 

ENTREVISTA PARA PESQUISA DE CAMPO DIRECIONADA À COMUNIDADE 

 

 

ETAPA: COLETA DE DADOS 

OBJETO DE INVESTIGAÇÃO: RESEX PRAINHA DO CANTO VERDE 

LOCAL: BEBERIBE, CE 

 

 

Local de Aplicação da Entrevista: Data: Nº: 

 

Nome: 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

Casado ( ) Solteiro ( ) Outros ( ) 

Tem filhos/as: Sim ( ) Não ( ) Quantos? Homem ( ) Mulher ( ) 

Escolaridade:  

 

BLOCO DE CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

1. Você ou alguém de sua família tem aposentadoria: Sim ( ) Não ( ) . Quem. _______ 

 

2. Quais são as atividades que você pratica?  

Agricultura ( ) Pesca ( ) Artesanato ( ) Pecuária ( ) Horticultura ( )  

Criação de pequeno porte ( ) cargo na associação não remunerado ( )  

Extrativismo vegetal (coleta de frutos, fibras, folhas ) ( ) Outros, quais___________________  

 

3. O estado ou município tem alguma atuação dentro da comunidade, sejam elas através de 

políticas públicas, planos ou programas? 

 

4. Quais são os programas, planos e políticas existentes em Prainha do Canto Verde? (sociais, 

estruturais, assistência técnica ou outro tipo, etc.)? 

 

5. Após a criação da Resex Prainha do Canto Verde quais as dificuldades são encontradas 

pela comunidade? 
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6. Quais as mudanças foram positivas e quais não favorecem (são negativas) a prainha? 

 

7. Como se encontra a infraestrutura presente em Canto Verde? 

 Água 

 Energia 

 Educação 

 Saúde 

 Habitação  

 Agricultura Familiar  

 Comunicação  

 Acessibilidade 

 

8. Como se da a acessibilidade a comunidade? Através de quais meios? 

 

9. Em sua opinião quais as ações públicas podem ser adotadas para melhoras a condição de 

vida em prainha? 

  

 

BLOCO SOBRE TURISMO 

 

1 - Baseada nas oficinas de turismo ministradas anteriormente, que ideia o senhor ou a 

senhora tem sobre o turismo ou sobre o turismo comunitário? 

 

2 - Têm ocorrido reuniões que discutem o assunto relacionado a turismo na sua comunidade? 

Sim ( ) Não ( ) Onde ocorrem? Quando? E quem promove as reuniões? O senhor ou a senhora 

costuma opinar ou ter participação ativa durante as reuniões? Sim ( ) Não ( )  

 

Caso positivo: Como? 

Caso negativo: Por quê? 

 

3 - As atividades turísticas desenvolvida na comunidade foram planejadas pela comunidade 

ou por algum grupo especifico, ou comitê gestor, eleito em assembleia, com maioria absoluta?  

Sim ( ) (se sim, por quem) ______________________ 
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Não ( ) (se não, por qual motivo) _________________ 

 

4 - O turismo se integra à dinâmica produtiva local, sem substituir as atividades econômicas 

tradicionais, tais como pesca e produção de artesanato?  

 

5 - O turismo desenvolvido em prainha do canto verde é planejado pela comunidade local? Ou 

tem algum órgão gestor? 

 

6 - As relações comerciais estabelecidas entre os empreendimentos turísticos da prainha e os 

visitantes são baseadas na ética e na solidariedade? Se sim de que maneira? 

 

7 - O turismo desenvolvido na prainha promove a distribuição equitativa da renda na 

comunidade? Se sim, de que maneira ___________________________________. 

  

8 - Qual a destinação dos recursos advindos do turismo? Individual ( ) Coletiva( )  

 

9 - Como se da à promoção e valorização da cultura e das identidades locais em seus projetos, 

roteiros turísticos ou vivencias comercializados na prainha? 

 

10 – A equipe gestora promove o relacionamento direto entre grupos, que também 

desenvolvem a experiência de um turismo diferente, estabelecendo relações de cooperação e 

parceria entre si? Se sim, com quais grupos? ___________________ 

 

11 – Quais as práticas de promoção social, cultural e ambiental em busca da sustentabilidade 

socioambiental são realizadas em Prainha do Canto Verde? 

 

12 - Têm ocorrido mudanças em Prainha do Canto Verde nos últimos anos? Sim ( ) Não ( ). 

Porque elas vêm acontecendo?  

 

13 - O turismo em prainha vem em processo de ascensão ou declínio? Caso positivo ( ) por 

quais motivos, se negativo ( ) por quais motivos?  

 

14 – O turismo trouxe conflitos à comunidade? Se sim quais medidas estão sendo tomadas 

para minimizá-las? ____________________________________________ 
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15 - Em sua opinião a Resex Prainha do Canto verde venho a acrescentar positiva ou 

negativamente na vida da comunidade?  

 

 

BLOCO ELEMENTOS CULTURAIS 

 

16 – Quais elementos culturais o senhor ou a senhora jugam ser relevantes para a 

comunidade? 

 

Dança ( ) música ( ) culinária ( ) casas ou algum espaço físico ( ) lendas ou contos populares ( 

) Cite-os (quais) ____________________________________________ 

 

17 – Entre os elementos citados quais são praticados com frequência? 

 

18 – Quais dos elementos citados são vivenciadas entre os turistas? 

 

19 – O turista tem a oportunidade de participar das manifestações culturais de alguma 

maneira? Se sim ( ) como se não ( ) por qual motivo. 

  

20 – Como as práticas culturais são passadas entre as gerações.  

 

21 - Como são realizadas as trocas culturais?  

 

 

BLOCO MEIO AMBIENTE 

 

22 - Qual destino é dado ao lixo doméstico? 

 

23 - Qual destinação é dada ao esgoto, há saneamento básico ou fossas sépticas?  

 

24 – Existe coleta seletiva do lixo. Se sim qual é a destinação 

_______________________________________________________________ 

25 – A água é encanada ou de poço?  
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25 - As práticas agrícolas de plantio e colheita fazem uso de queimadas?  

 

26 - Há práticas de incentivo ao manejo correto da pesca e da agricultura? 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÕES 

 

Aos gestores da Rede Tucum e ao Secretário de Turismo  

 

1. O senhor ou a senhora conseguem identificar quais características do turismo comunitário 

que se aproximam do turismo que é desenvolvido nas demais localidades turísticas entre elas 

Fortim, Canoa Quebrada, Morro Branco e as que diferem? 

 

2. O senhor ou a senhora acham que existem alguma conexão entre o turismo praticado pelas 

comunidades que fazem parte da Rede Tucum, entre elas Canto Verde e Batoque, e o turismo 

Cearense de modo geral. Se possível de exemplos.  

 

3. O senhor ou a senhora consegue identificar se os seguintes princípios se fazem presente 

entre os membros da rede tucum, trabalho Cooperado e Solidário. Autogestão (gestão 

compartilhada das ações) e divisão das sobras (lucro), assim como a formação e a informação 

fazem parte do cotidiano das comunidades e da Rede?  

 

4. O senhor ou a senhora conseguem perceber os seguintes aspectos com relação as 

comunidade que fazem parte da rede. Com destaque para Canto Verde e Batoque.  

  

  

 Debilidades 

 

  

 Ameaças 

  

  

 Fortalezas  

  

  

 Oportunidades 

 

 

 

5. O senhor ou a senhora poderia citar alguma política pública de turismo do município que 

contempla ou contemplou as comunidades que fazem parte rede tucum, no que se refere:  

 Ao meio ambiente  

 Aos aspectos culturais 

 A infraestrutura  

 A publicidade ou propaganda  
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 A capacitação de mão de obra 

 A concessão de crédito. 

 

6. O senhor consegue perceber a diferença entro o turismo desenvolvido em Canto Verde com 

o de Morro Branco em que aspectos? 

 

QUESTÕES AOS TURISTAS 

 

1. Quais das comunidades da Rede Tucum foram visitadas pelos senhores? 

2. Como ficou sabendo destas comunidades? 

3. O que lhe levou a visita-las? 

4. O que faria não voltar a elas? 

5. Quais sugestões o senhor ou a senhora daria para melhorar o turismo desenvolvido nestas 

comunidades? 

 

6. Qual motivo faria o senhor ou a senhora não voltar às comunidades visitadas O senhor ou a 

senhora juga terem sido atendidas suas expectativas em relação à comunidade visitada de zero 

a cinco quanto o senhor atribui aos aspectos abaixo, onde zero e totalmente ruim e quatro é 

totalmente bom.  

 

Limpeza dos atrativos  Zero Um Dois Três Quatro 

Diversidade de atividades      

Belezas Naturais      

Hospitalidade      

Diversidade gastronômica       

Preço       

Formas de pagamento      

Custo Beneficio       

Contato com a comunidade local      

 

  



200 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO TURISTA 

 

 

Pesquisa com turistas da Rede Tucum / Batoque e Canto Verde 

 

Prezado Senhor (a), me chamo Viviane e sou aluna do curso de Doutorado em Turismo pela 

UFRN e estou realizando um estudo sobre turismo e economia solidária no Ceará. Assim, 

estou desenvolvendo um estudo com turistas, visitantes e/ou estudantes que tenham 

vivenciado uma experiência com o turismo comunitário no Ceará em especial em prainha do 

canto verde e/ou em Batoque para observar a opinião dos senhores quanto sua estada e 

momentos vividos. Dessa forma, conto com a colaboração de você(s) para que eu possa ter 

respostas que me ajudem a desenvolver meu trabalho.  

 

*Obrigatório 

1. Sexo *: 

( ) Masculino ( ) Feminino 

 

2. Estado civil *: 

( ) Casado  ( )Solteiro  ( )Divorciado ou Separado  ( )Viúvo 

 

3. Você tem filhos (as)? * 

( ) Sim  ( ) Não 

 

3.1 Se a resposta para filhos (as) for sim, responda, quantos? 

 

4. Qual é a sua escolaridade? * 

 

4. Quais das comunidades da Rede Tucum foram visitadas por você? * 

4.1 Como ficou sabendo dessas comunidades? * 

 

5. O que te levou a visitá-las? * 

 

6. O que faria o senhor (a) voltar ou não voltar para eles? * 
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7. Quais sugestões o senhor (a) daria para melhorar o turismo desenvolvido nestas 

comunidades? * 

 

8. Qual motivo faria o senhor (a) não voltar às comunidades visitadas? * 

 

9. Como foi o atendimento da limpeza dos atrativos em relação à comunidade visitada? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

10. Como você avalia a diversidade de atividades com relação à comunidade visitada? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

11. Como você avalia as belezas naturais da comunidade visitada? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

12. Como você avalia a hospitalidade da comunidade visitada? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

13. Como você avalia diversidade gastronômica da comunidade visitada? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

14. Como você avalia o preço cobrado dentro da comunidade? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

15. Como você avalia as formas de pagamento praticada pelas comunidades? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

16. Como você analisa o custo beneficio de sua estada na comunidade? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

17. Como você avalia a acessibilidade ( estradas) na comunidade? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

18. Como você avalia os meios de transporte que dão acesso a comunidade? * 
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( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 

 

19. Como o senhor (a) analisa seu contato com a comunidade local? * 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável  ( ) Bom  ( ) Excelente 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÕES  

 

Legenda:  

Preto e azul claro - Viviane e Artemísia  

Vermelho – Francisco 

 

4 – Entrevista – Realizada em: 17 de novembro de 2017 

 

Entrevistado: Francisco Augusto de Oliveira (Secretário de turismo de Beberibe)  

 

Estado civil: casado  

Filhos: sim – 4  

Escolaridade: Técnico em hotelaria (São Paulo – Escola de São Pedro) 

 

1. O senhor consegue identificar quais características do turismo comunitário que é 

desenvolvido por Prainha, Por Ponta Grossa, Tremembé, por Batoque, se aproxima do 

turismo que é desenvolvido no Estado do Ceará, o senhor vê alguma proximidade ou se 

distancia totalmente, não tem nada a ver, assim, na opinião do senhor?  

R: Ao contrário, eu acho que é um turismo que se desenvolve muito e eu vejo como o futuro, 

por que é, é um turismo onde, onde você encontra peculiaridades diferentes, entendeu? É você 

ser hospedado hoje por uma família, é algo fantástico e muita gente procura isso. Eu chamo o 

turismo de humanista, né? De muita, de muito calor humano.  

É isso que diferencia então turismo comunitário de turismo tradicional? 

 R: Sem dúvidas!  

Mas, existe alguma proximidade entre os dois, alguma coisa?  

R: Não, não, eu acho que existe proximidades, por que não existe diferença. Eu acho que o 

mesmo público que se hospeda, por exemplo, na Prainha do Canto Verde, ele busca uma 

hospedagem num tipo de equipamento diferente. Eu não vejo essa diferença aí.  

O senhor acha que existe alguma conexão entre esses dois espaços? Espaço no turismo que é 

desenvolvido pela comunidade local, onde eles hospedam esse público, esse calor humano 

como o senhor falou, essa proximidade humana, né? De contato mais direto com ooo, aaa, 

população local? No turismo do Estado do Ceará, se tem alguma conexão? Quais as conexões 

que o senhor consegue enxergar?  
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R: Vamos lá, é, na minha opinião o turista que se hospeda na Prainha do Canto Verde, ele 

busca esse calor humano, essa proximidade, uma coletividade com os, com os nativos, ele 

procura descobrir é, como vivem essas pessoas e fazer parte daquele momento, mas ao 

mesmo instante, ele tem a necessidade de procurar também o outro tipo de turismo, entendeu? 

Então, normalmente esses dois eles se comungam, é eu não vejo assim é que existe é o 

turismo comunitário e o turismo de lazer aberto, podemos dizer assim, éé que eles são 

separados, de maneira alguma.  

No ponto de vista do turista, mas no ponto de vista da gestão, a gestão sente de forma 

diferente entre o turismo? 

 R: Não, ao contrário, temos igual, temos a visão igual, entendeu?  

Eu acho. Mas as comunidades têm a gestão do mesmo turismo que tem lá em Fortaleza?  

R: Claro existe as pequenas diferenças, a maneira de se trabalhar esse... eles pensam do 

mesmo jeito e nós inclusive, inclusive agora estamos fazendo um trabalho de divulgação do 

nosso, dos nossos destinos e Prainha do Canto Verde entra como destino normal, como 

qualquer um outro. Não procuramos dotar nenhuma diferença, em relação à Prainha do Canto 

Verde, ao contrário, valorizar. Então nós valorizamos esse tipo de turismo, como um turismo 

assim, mas uma, uma, uma....  

Mas essa divulgação, essas peculiaridades da Prainha, ela é ressalvável?  

R: Ela é ressalvável! Ou ela é trabalhada de modo geral... não, venham se hospedar nas praias 

de Beberibe?  

R: Não, não. A divulgação é feita eeee essas, eee essas diferenças, elas são ressaltadas. 

Quando você vai à Prainha do Canto Verde, você tem uma hospedagem diferente.  

Mas, na propaganda vocês ressaltam isso?  

R: Ressaltamos isso, sem dúvida nenhuma! É onde nós falamos na reserve extrativista, que é 

a Prainha do Canto Verde, onde você vai encontrar uma hospedagem familiar, explicamos que 

é uma reserva e que tem suas limitações, sem dúvida nenhuma.  

 

2. O senhor poderia citar alguma política pública do município, Estado ou da União que 

contemplem essas comunidades? Que contemplem no caso aqui de vocês Canto Verde? No 

que se refere ao meio ambiente, ou qualquer uma que o senhor consiga perceber que existe. 

Aspectos culturais, infraestrutura, publicidade e propaganda, mão de obra, entre outras... o 

senhor consegue? 

R: Tudo bem! Em relação ao meio ambiente. O meio ambiente existe uma preocupação muito 

grande. Em relação ao meio ambiente existe um trabalho ééé que está sendo planejado para 
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trabalhar a comunidade da Prainha do Canto verde, em relação ao turismo, destacando no 

caso meio ambiente.  

É uma política do município?  

R: Do município. Inclusive, no caso da, da mão de obra, nós temos um trabalho junto cm o 

SEBRAE para um treinamento, junto com essas pessoas, em suas residências, onde as pessoas 

são hospedadas para que eles recebam as pessoas com mais qualidade, né?... né eles tenham 

uma preocupação com a higiene, onde você tem uma preocupação com o bem-estar, do 

hóspede que está recebendo. Existe esse plano de trabalho, esse planejamento que o nosso 

governo, ele está a nove meses só, mas existe esse trabalho junto ao SEBRAE pra que a gente 

faça esse trabalho junto à Prainha do Canto Verde.  

Mais alguma política que o senhor consiga ver aqui? 

 R: Infraestrutura, infraestrutura, ééé a infraestrutura que nós nos preocupamos é com o acesso 

à Prainha do Canto Verde. A própria recepção, o receptivo para aqueles turistas que lá estão, o 

que é que nós vamos poder desenvolver. Existe todo um trabalho voltado pra isso.  

Existe algum recurso, alguma pasta de turismo na prefeitura, destinado a isso?  

R: Não, nós inclusive agora estamos criando o que vai ser trabalhado agora em dezembro, a 

pasta do turismo. Pegando todos os meios de hospedagem de Beberibe, do município de 

Beberibe, vai ser cobrado uma taxa simbólica. Com o fechamento de sua conta e essa taxa de 

turismo, ela vai para um fundo e esse fundo vai ser gerenciado pela uma comissão, que vai 

fazer a hotelaria de Beberibe pra que esse dinheiro seja totalmente trabalhado e direcionado 

para o turismo.  

Essa só vai contemplar a hotelaria?  

R: Contempla o turism. É um conselho municipal.  

E quem vai ter cadeira nesse concelho?  

R: Hotelaria principalmente, por que ela essa parte é cobrada pela hotelaria, e pelos 

restaurantes, por ééé associação de bugueiro. N caso da Prainha do Canto Verde tem outra 

associação por que a hospedagem comunitária representa outra associação. Políticas de acesso 

à crédito? R: Veja só, existe inclusive o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste que estão 

oferecendo para os micro e pequenos empreendedores, que no caso entra a Prainha do Canto 

Verde, as pessoas que hospedam comunitariamente, ele pode ser MEI, né? E eles sim, vão ter 

acesso através do Banco do Nordeste.  

 

3. O senhor consegue perceber a diferença entre o turismo ... ééé... quais são os diferenciais 

que estão relacionados a esses aspectos com relação à Canto Verde, se tem diferencial? Canoa 
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Quebrada, sei lá, entre outras praias que fazer parte do litoral leste cearense, se tem algum 

aspecto que diferencie Canto Verde, dessas demais, no que concerne relacionadas ao meio 

ambiente, a cultura, infraestrutura.  

R: Sem dúvida, por que a Prainha do Canto Verde. Pelo trabalho que sempre foi feito na 

Prainha de Canto Verde, a preservação do meio ambiente, pela comunidade, é algo que se 

destaca. A Prainha do Canto Verde, ela faz esse trabalho já a muitos anos. Desde a 

preservação do pescado, a preservação da duna, a preservação da sua cultura, entendeu? Tudo 

isso se destaca na Prainha do Canto Verde, em relação as outras comunidades.  

Mas, em relação à infraestrutura, o que o senhor poderia apontar que seria diferente? De 

positivo ou negativo?  

R: A infraestrutura, no caso do turismo, em relação à Prainha do Canto Verde, ela tem que ser 

tratada com muito cuidado, por que quando você fala em infraestrutura, você fala em 

desenvolvimento. Então tem que ser algo direcionado, uma infraestrutura direcionada pra 

Prainha do Canto Verde, ao seu tipo de hospedagem, ao tipo de lazer que é direcionado aquele 

turista. Então tudo isso precisa ter muito cuidado, pra você de repente não criar uma 

infraestrutura que venha fazer com que a Prainha de Canto Verde se iguale a Morro Branco, a 

uma outra. E não é o objetivo.  

E aí, relacionada a questão da mão de obra, né? Que ao meu ver, esse serviço que é prestado 

pelas pessoas lá, tem algum diferencial?  

R: Tem sim, o diferencial, no caso da culinária, entendeu? É, hoje a Prainha do Canto Verde 

oferece uma culinária totalmente diferente do que oferece os outros pontos de apoio das 

outras. 

O senhor poderia citar algum exemplo?  

R: Comidas regionais, por exemplo, né? Lá você tem uma oportunidade de comer uma 

comida regional, local, feita pelo próprio nativo. Então quando a gente fala em treinamento, é 

treinar ele dentro daquelas condições, é em relação à higiene, em relação à maneira de servir, 

a qualidade, o tratamento dado ao alimento e assim por diante.  

Mas, não descaracterizar o que eles. 

R: Não descaracterizar a criação deles.  

O roteiro que é ofertado pela Prainha, o senhor consegue perceber alguma diferença? O 

roteiro que eu falo, em termos de atrativo, trilha, lagoa, passeios, né, a diversidade. 

R: O diferencial é justamente isso, hoje você chega na Prainha do canto Verde, você tem uma 

lagoa totalmente nativa, onde você possa ir tomar um banho maravilhoso, você tem um 

passeio de jangada, você tem uma, você tem um passeio que pode praticar a pesca, entendeu? 
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Nada... nós procuramos preservar pra que lá não aconteça o que aconteça nas outras praias, 

por exemplo o passeio de buggy tiraria totalmente aaaa. Ia contra a característica da própria 

praia e assim por diante. Mas eu acho que o que diferencia é isso. É as caminhadas, a 

cavalgada, quando tem, o passeio a cavalo, o passeio de jangada e assim por diante.  

 

4. Existem muitas instituições interessadas em vir conhecer a Prainha, né? A Prainha não é 

famosa, não é de hoje, né? Pela luta, pela história. Então Ongs, universidades, outras 

entidades de um modo geral, seja da sociedade civil organizada ou que seja mesmo ligado às 

políticas, a políticos, essas coisas. É, tão sempre lá na Prainha. Então, o senhor acha que há 

uma troca, essa troca é de mão dupla, vai e vem, tipo assim, cm saberes, cm conhecimentos, 

que tanto vem por parte dessas instituições, dessas organizações, dessas instituições, das 

universidades, da Prainha para com eles?  

R: Sem dúvidas! Eu acho que a Prainha é, ela sempre foi uma grande parceira e ela sempre 

está estruturada pra tudo isso. Hoje você vê a própria associação da Prainha do Canto Verde, 

eles têm essa preocupação. Hoje as entidades que são parceiras elas trazem muito, mas muita 

coisa positiva, como também a Prainha retribui. Eu acho que o momento é um momento 

muito positivo e todo esse trabalho com a associação local, com as Ongs que estão 

envolvidas, com a Prainha de Canto Verde é muito positiva e tem trazido muito proveitos para 

o município de Beberibe.  

 

5. O senhor acha que a comunidade de Canto Verde, ela é participativa, não só com relação ao 

turismo, mas também participativa pra reivindicar os seus direitos ou pra reivindicar suas 

necessidades, seus anseios, aspectos de saúde, educação, a coleta do lixo, infraestrutura. De 

um modo geral, ela é participativa? 

R: Sem dúvida nenhuma, a Prainha do Canto Verde tem sido pra nós um grande exemplo para 

as outras localidades do nosso município. A Prainha tá sempre reivindicando, a sua população 

apesar de pequenas distorções, mas ela é unida. Apesar de que ela hoje andou meio dividida, 

mas o pensamento dela é um só, o desenvolvimento da Prainha do Canto Verde, dentro de 

uma, né? Dentro de uma organização que não fuja daquilo, que não venha a correr nenhum 

risco no futuro. Eu acho que a Prainha sem dúvida nenhuma, ela é uma comunidade muito 

organizada e que sabe muito bem reivindicar seus direitos.  

E quais seriam as vantagens dessa organização, dessa participação? R: é, tornar a Prainha uma 

localidade que venha a trazer muito bons frutos no futuro para s jovens, né? Para que ela 
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possa manter a sua cultura, pra que ela possa se desenvolver sem ser depredada, né? 

Desenvolver de uma maneira sustentável. Eu acho que isso é muito promissor.  

 

6. O senhor poderia apontar alguma fragilidade na Prainha do Canto Verde, algo que precisa 

ser melhorado?  

R: Nós tivemos uma das grandes fragilidades ééé, que foi no início dessa grande luta, de 

interesses individuais de cada um, isso foi de uma fragilidade e de uma certa maneira ééé, fez 

cm que a Prainha ela atrasasse um pouquinho o seu desenvolvimento, mas isso com o tempo 

foi melhorando, apaziguando. E hoje, apesar de ter duas associações, mas as duas associações 

têm um só interesse que é  o bem-estar de toda aquela comunidade e o desenvolvimento, mas 

um desenvolvimento consolidado e cm muito cuidado e um outro problema que nós tivemos 

foi a própria natureza, ééé...  

Mas, é mais uma fragilidade ou uma ameaça?  

R: Uma fragilidade com ameaça. Uma fragilidade por que? Por que ninguém se preocupou, 

né? Se preocupou e éramos sabedores de que aquilo poderia acontecer.  

R: O senhor tá se referindo com relação ao avanço do mar?  

R: Avanço do mar. 

O senhor vê a curto prazo alguma política municipal ou estadual pra convívio, por que não 

tem como conter o mar, tem como conviver, assim como convive com a seca?  

R: Neste momento, está sendo feito um grande estudo, em parceria com o Estado do Ceará e 

em parceria com o Governo Federal. Existe uma equipe trabalhando para ver o que pode ser 

feito, se um, como é que chama meu Deus? Uma contenção diferente, né? onde você faz um 

espigão de pedra, ou um grande aterro, não sei. Existe uma grande equipe do Governo 

Federal, do Governo Estadual e municipal, envolvida nesse trabalho e fazendo um estudo para 

o futuro.  

Tem um prazo?  

R: Não, infelizmente eles não nos deram prazo, mas inclusive estão trabalhando junto à 

universidade Federal d Ceará, né? Está envolvida nesse, nesse trabalho e eles disseram que 

em muito pouco tem estão nos dando alguma, alguma, algum resultado.  

A população foi consultada sobre isso?  

R: Ainda tão fazendo um estudo, a partir, a partir desse estudo que eles chegarem é que eles 

vão à comunidade e vão passar para a comunidade que é que pode ser feito e o ooo qual 

denominador comum que eles chegaram. Primeiro que esse governo que estamos aqui, ele se 

preocupa muito cm a coletividade e tudo que a gente vai fazer, a gente passa primeiro pra 
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comunidade, tem deles um resultado positivo ou negativo pra depois chegar a uma conclusão. 

Então, essa preocupação, ela é nossa.  

O senhor consegue entender isso como uma debilidade, uma ameaça, o avanço do mar?  

R: Debilidade nossa, por que nós não tomamos uma atitude com antecedência. Mas o que é 

que poderia ameaçar o desenvolvimento do turismo lá em Canto Verde, ou mesmo da própria 

comunidade em sim?  

Por que o foco da comunidade não é nem tanto o turismo, é a pesca e o turismo vem como o 

agregador às atividades que eles já desenvolvem, né?  

R: O avanço do mar é uma ameaça por que o seguinte, ali na frente, não sei se vocês já viram, 

ali já foi derrubado uma vila de casas. Então a comunidade, ela sofre com isso, entendeu? 

Depois da primeira derrubada daquilo ali, teve pessoas que se mudaram, ficaram 

desesperados, perderam suas casas. Eles não perderam as suas terras.  

Então, não é só questão do turismo, é um meio de vida, né?  

R: Meio de vida.  

O senhor consegue ver uma outra ameaça que pode afetar?  

R: Outra ameaça, ela está sobre controle, por que ela está com o controle da comunidade e 

está nas nossas mãos. É não deixar que esse turismo que hoje ele eeele é atraente e mais tarde 

ele seja depredador. Ele não pode crescer de uma maneira desenfreada, sem controle. Por que 

veja só, a procura, ela já foi bem menor, hoje ela já cresceu mais, ela tem uma tendência a 

crescer, mas que ela seja, que esse crescimento seja controlado, através da capacidade da 

localidade e que o povo pode suportar.  

O senhor consegue ver alguma fortaleza ou algumas fortalezas? Coisas fortes na, na Prainha 

no seu ponto de vista... ponto forte.  

R: Ponto forte na Prainha é justamente a preservação do meio ambiente. Isso aí é algo que tem 

que ser defendido com unhas e dentes. A preservação da pesca, a preservação da pesca, né? 

Que mantem lá o seu pescador, né? Na sua terra de origem, onde ele possa ali desenvolver o 

seu trabalho com muita tranquilidade, com muita capacidade. Esse é um dos pontos fortes, 

preservar a pesca artesanal.  

Tem mais alguma outra, na sua visão?  

R: preservação dooo. Aspecto positivo, aaaa preservação das dunas, a preservação das, das 

suas moradias, em estilo como como pescador, com conforto, com higiene, mas com 

simplicidade. Eu acho isso um ponto muito forte.  

Uma oportunidade ou oportunidades ao seu ponto de vista, sobre Prainha, que pode tá 

surgindo, que pode ser aproveitado?  
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R: Uma oportunidade é justamente o turismo, eu acho que é um, é um dos grandes pontos 

fortes e a grande oportunidade, só que ele tem como já falei, ele tem que ser mantido com 

muito controle. Essa é sem dúvida nenhuma, por que o turismo, é quando se fala em turismo, 

se você não tiver a, as rédeas na mão, ele se torna predador, não tenha dúvida. Agora quando 

você tem um controle e que você tem uma visão é que ele tem seus limites como no caso da 

Prainha, eu acho que ele é altamente positivo, é altamente éééé, ele só vem a ajudar a 

comunidade e vai servir sem dúvida nenhuma pra que a juventude cresça e se profissionalize.  

Será que então a propaganda de forma geral éé colocando Prainha no mesmo patamar, assim, 

patamar que eu digo, n mesmo leque, né? Da propagando do município, não seria um pouco 

prejudicial?  

R: Eu eu não digo que não, por que primeiro nós não podemos extinguir a Prainha d Canto 

Verde desse leque, só que ela tem que ser diferenciada, né? A Prainha hoje é uma reserva 

extrativista, ela tem que ser preservada... Ééé o seu tipo de hospedagem é uma hospedagem 

diferente.  

Então, o senhor acha que se ressaltar, mesmo fazendo essa propaganda geral, mas ressaltando 

esses elementos não vê nenhum problema.  

R: Não corre riscos, não corre. Até por que existe o turista que procura esse tipo de 

hospedagem, existe o turista que procura esse destino, né? E destinos iguais a esse são 

poucos, entendeu? E a partir do momento que você como gestor tem essa consciência, a 

comunidade tem essa consciência, é muito difícil você correr risco.  

Ok, obrigada! Alguma sugestão, algo pra pesquisa que você acha que faltou nas perguntas?  

R: Não, nenhuma, apenas agradecer aa vocês, a preocupação e o trabalho que vocês estão 

fazendo que é fantástico.  
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÕES 

 

LEGENDA:  

Preto e azul claro - Viviane  

Vermelho – Maurício Matos  

 

5 - ENTREVISTA 22-11-2017 

ENTREVISTADO: MAURÍCIO MATOS 

ESTADO CIVIL: Não informado 

FILHOS: Não informado 

ESCOLARIDADE: Superior completo 

 

1. Bom dia! O meu nome é Viviane. Vamos começar a entrevista com o senhor secretário de 

turismo do município de Aquiraz, Maurício Matos. Vamos começar a primeira pergunta, 

então, a primeira pergunta é o seguinte: 

O senhor consegui identificar quais as características do turismo comunitário que é praticado 

por Batoque, por Canto Verde se aproximam do turismo que é desenvolvido no Estado do 

Ceará, o senhor consegue ver alguma aproximação ou é totalmente distante? Você fala do 

modelo que eles devem incluir lá? É, o jeito que eles trabalham, que eles desenvolvem o 

turismo, a forma de como eles se organizam. Certo! Que tem proximidades, que tenha 

semelhança, alguma semelhança com o turismo tradicional que é desenvolvido no estado do 

Ceará. Na realidade, hoje, eles ainda não desenvolveram um modelo diferente, né? Nós 

estamos justamente tentando passar pra eles que eles não podem desenvolver o mesmo tipo de 

turismo que é desenvolvido no Estado todo, por que eles têm uma limitação de legislação 

como a própria identidade, por que se você for levar pra o Batoque o mesmo tipo de modelo 

que nós temos aqui, praticamente some aquela reserva, em termo de legislação. Então, o que 

nós estamos tentando levar pra lá, toda a qualificação que a gente hoje tá trazendo para as 

nossas praias, mas colocando que eles têm que ter obrigatoriamente o modelo de turismo 

diferente e isso tá sendo construído com a associação, mas a gente encontrou um pouco de 

resistência, por que esse modelo tradicional que a gente trabalha aqui, embora que é 

degradante, mas ele consegue um retorno mais imediato. Então as vezes ficam reclamando, 

não, por que que no Gatal dá certo? Por que que aqui não daria certo? E eles não entendem, 

alguns, que tem que ser de uma forma diferente e é exatamente isso que vai trazer pra eles um 

diferencial do turismo comunitário que eles pretendem, juntamente com o que eles 
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construíram pra fazer o diferencial deles lá. Uhum. O senhor consegue, acha alguma conexão 

dentro desse turismo praticado pela comunidade do Batoque com o turismo cearense, tem 

uma conexão com essas duas formas de fazer turismo? Na realidade, eu acho, hoje, pelo 

menos o que é praticado hoje tem uma conexão total, hoje a gente ainda tem aqueles turistas 

que não têm a concepção de que ali é uma reserva extrativista, uns nem sabem, né? Que as 

vezes a própria ocupação, o caso do lixo, a poluição sonora, não consegue entender que tem 

que ser diferente, e isso já gerou várias construções, dessas de veraneio, que eles tentaram 

imprimir. Então, eu acho que tem muita conexão, mas nossa intenção é que seja mudado, que 

possa mudar pra que isso não venha a tirar essa identidade da reserva extrativista. A outra 

pergunta é o seguinte, o senhor poderia identifica, perceber os aspectos relacionados à 

comunidade, o que se destaca, por exemplo, debilidades dessa comunidade, é uma analise 

swot, debilidades, ameaças, fortalezas e oportunidades? Sim, debilidade, primeiro, a questão 

da conscientização da população, que eu acho que é a principal, ela entender que realmente 

eles têm um modelo diferente, entendeu? eu acho que essa é uma das principais. Outra 

debilidade que hoje, graças a Deus você deve ter visto que tá sendo resolvida, é a questão do 

acesso, né? as estradas tentando colocar, colocar por que não tá concluído, mas eu acho que o 

acesso hoje já tá praticamente resolvido. E debilidades, eu acho que a ocupação da região, 

acho que tem sido outro grande problema. Por que não adianta você ter um lugar muito 

bonito, muito preservado, mas onde as pessoas não têm condições de sobreviver entendeu? 

Não adianta a gente tá com a reserva toda perfeita. Mas isso seria uma ameaça ou debilidade 

mesmo? Não, eu acho que é uma debilidade essa questão, ou a gente pode até encaixar como 

ameaça, poderia até ser. Eu falo uma coisa, você pode até remanejar. Uhum. Pode ser uma 

ameaça, por que você acaba tirando as pessoas nativas de lá, por que eles não conseguem, é, 

como e que eu diria pra você? Sobreviver no habitat deles. Por que tem aquela juventude que 

hoje não quer mais ir pra pesca, acaba que eles saindo da reserva e indo pra outros lugares. A 

gente pode até encaixar nas debilidades ou nas ameaças, a ente pode ver como se encaixa. 

Ameaças? Ameaças, a especulação imobiliária, isso aí é a principal, com certeza. Eles ainda 

não têm essa questão da preservação, eles não têm consciência da necessidade da preservação. 

Então, como é que a gente formata aí, você vai passar a limpo, né? E de preservar, de ver que 

aquilo é uma identidade e a gente, aqui no Batoque não tem, mas no canto Verde, você sabe 

que tem uma gente que é a favor e contra a questão da reserva. Graças a Deus que aqui no 

Batoque a gente não tem, mas ainda falta essa questão da preservação. Que tem a necessidade 

de preservar o Batoque. Das ameaças, eu acho que as principais seriam essas, vê se encaixa 

aquela outra. Fortalezas? Um ponto forte é a natureza espetacular, né? Ainda conseguiu se 
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preservar, você vê que é muito preservado. Mais alguma coisa, fortaleza? A localização, 

muito bem localizada a reserva, você vê que ela fica em 3 municípios, fica em Aquiraz, mas 

que ao lado de Pindaretama e muito próximo e nos ajuda, acho que essas duas resumiria bem. 

Oportunidades? A oportunidade de fazer diferente do que seja feito hoje, de fazer a diferença, 

se nós conseguirmos incluir um modelo de turismo comunitário, por exemplo, como a gente 

tem no Sul, em algumas áreas de Santa Catarina, que você deve saber, de São Paulo, mas 

claro que mantendo as peculiaridades locais, claro, mas que assim, aquele modelo de um 

turismo comunitário que envolve a população, que tem pequenos meios de hospedagem, de 

ter um turismo onde as pessoas ao chegar já sintam uma diferença, no Batoque, que é isso que 

nós estamos tentando colocar aqui na secretária, para que as pessoas chegarem ao Batoque, 

elas não verem uma praia, por que praia tem em todo lugar. Elas vejam aquele lugar como um 

lugar acolhedor e que assim, você sabe que o ser humano ele é sujo... você chega num lugar e 

ele tá sujo, ele também suja. Mas se você chega num lugar e tá tudo limpo, ele mesmo se 

constrange ao sujar. Então, se a gente construir no Batoque essa questão de as pessoas verem 

um diferencial e um outro detalhe que eu acho que o Batoque ainda tem é essa questão de 

você poder andar, andar mesmo. Tranquilidade, né? Uma tranquilidade, a segurança de você 

ainda tem de, por exemplo, algumas praias aqui você só sai de carro, então, eu acho que a 

diferença do Batoque é você chegar, estacionar seu carro e andar. Um contato com a natureza, 

com as pessoas. Um contato com a natureza, com as pessoas, o povo é muito acolhedor, as 

pessoas gostam de conversar e isso, o brasileiro, o nordestino principalmente de conversar 

com as pessoas, de tratar do cotidiano, eu acho que com certeza vai ser o grande diferencial. 

Certo! A próxima questão é o seguinte, o senhor conseguiria citar alguma política pública do 

município, do turismo do Estado ou da união que contemplam essas categorias que preservam 

os meio ambiente, as práticas culturais, a infraestrutura, publicidade e propaganda, a 

capacitação de mão-de-obra, a concessão de credito, gestão dos serviços, como de 

alimentação, acomodação, essas coisas. são vários, né? meio ambiente? Alguma política 

pública de turismo que contemple, no caso o Batoque, que se refere ao meio ambiente? Aí no 

que se refere às práticas culturais, infraestrutura, são várias. Alguma política pública que 

sejam de vocês do município de Aquiraz, seja do Governo do Estado ou da União que 

contemple Batoque. Um desses vários. Certo, na infraestrutura, a estrada, né? A estrada que tá 

sendo feita, que é do Governo do Estado, a capacitação de mão-de-obra, que somos nós que 

estamos fazendo uma qualificação através do SENAC, com cursos de manipulação de 

alimentos, que foi o primeiro, mas que é uma etapa, ainda tem atendimento ao cliente, a 

organização das barracas. Aí qualidade na manipulação segura de alimentos. É, aí tem, é um 
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tripé, é o atendimento ao cliente e depois a infraestrutura, né? da barraca. Como manter limpo 

e tal, padronizar. a concessão de crédito, nós estamos tentando ver com um projeto com o 

BNB uma parceria pra que ele possa liberar, não é como se fosse um CredAmigo, mas é um 

sistema que eles têm, uma outra linha de crédito que eles possam liberar tipo em conjunto. 

Até pra obrigar de que as pessoas possam tá aplicando esse dinheiro na atividade, né? Uhum. 

Com a relação à publicidade e propaganda, realmente eu acho que nós nem temos, eu acho 

que não sei se encaixaria uma publicidade ali, por que de repente entender que com a 

publicidade aquilo ali estoure e seja o que não tem condições de receber. Eu acho que ali, a 

gente tem uma quantidade muito limitada de pessoas por dia, entendeu? se você passar 

daquele quantitativo... vai impactar. Vai impactar. O meio ambiente tem o ICMBio hoje. No 

caso, as políticas do ICMBio? Isso! O ICMBio hoje é quem controla, é uma instituição 

federal, pra controle e tudo. Lá, qualquer coisa que você vá montar no lugar, você tem que ter 

autorização. As Práticas culturais, teria alguma coisa que o senhor poderia citar se tá sendo 

feita alguma coisa? Olha, as práticas culturais a gente anda não tem, certo? Assim, nós 

estamos tentando levantar para o próximo ano um festival de tradição que é muito antigo que 

é o festival do Coco, certo? Nós estamos formatando com o Pedro que na próxima nós já 

vamos formatar o projeto pro próximo ano nós vamos fazer o festival do coco, entendeu? Mas 

assim, realmente essa questão cultural, ela tem sido muito esquecida, entendeu? Uhum. Certo, 

a próxima questão é o seguinte, o senhor consegue perceber a diferença nesses aspectos aqui 

relacionados no que eles praticam em Batoque, por exemplo, relacionados ao meio ambiente, 

qual o diferencial relacionado ao meio ambiente que o senhor consegue ver em Batoque? Aí, 

qual o diferencial relacionado à cultura? Se não tem, então são os mesmos elementos, 

entretanto, roteiro do turista, por exemplo, qual o diferencial deles nesses aspectos? Sei. Com 

relação ao meio ambiente, meio ambiente é a legislação, o principal é a legislação, entendeu? 

que tem muita e legaliza e limita, né, também a atuação de qualquer membro da comunidade, 

entendeu? aos meios. Aspectos culturais, tem algum? Olha, na sinceridade, eu não vejo, eles 

não têm uma cultura, algo assim, por exemplo, você lá no Iguape, você tem, mas no Batoque 

você não tem algo específico, que possa diferenciá-lo de outros locais, entendeu? Com relação 

à infraestrutura? Eu acho que com relação à infraestrutura, o que pode diferenciar, o tipo de 

acomodação, eu acho que os tipos de meios de hospedagem, que você viu que são coisas 

menores, e que acaba tirando aquele luxo pra quem vai pra um hotel tradicional, eu acho que 

seria essa questão da infraestrutura sim. A publicidade e propaganda eu já te disse, que a 

gente não tem muito. Não existe? Não existe, realmente não existe. na capacitação de mão-de-

obra, eu lhe disse, a gente começou agora. Ainda não tem um diferencial? Ainda não tem, 
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começou a pouco, por que como eu te falei, as coisas vinham e ficavam, não iam pro Batoque 

e não era contemplado. Nós tínhamos um cuidado de tá levando essa questão de tudo que tiver 

de capacitação pra o Batoque e não é justo, por que eles já são um pouco isolados, longe da 

sede, e isso deles, eu acho que vai complicar ainda mais. Começou a ser feito a partir da sua 

gestão? Isso. A concepção de crédito, aspectos relacionados à alimentação e acomodação 

estão contemplados nos cursos, né? Contemplados. E com relação ao roteiro turístico, o 

senhor vê? É, hoje ainda não tem. O que nós temos feito, nós temos uma escola técnica que é 

uma escola profissional, onde nós temos uma, com os alunos, nós estamos começando a 

construir com eles, estamos começando a construir roteiros. Roteiros como, a gente tá 

começando desde passeios de uma ou duas horas, trilhas, a maioria são trilhas e de até meio 

dia. Levar pras lagoas, levar pros espaços, pra que eles possam realmente ter um diferencial, 

mas sabem que nós estamos construindo, ainda não tá pronto. A escola técnica do Estado, né? 

Estadual, é, escola profissional do Estado. Só que como nós temos convênio com eles, nós 

estamos trazendo valores eles estão nos ajudando a construir, inclusive tem um rapaz que é da 

comunidade que é estudante de turismo que tá tomando a frente, por conhecer também essa 

questão. Uhum, muito bom tem que fazer uso mesmo das escolas técnicas, dos Ifs. E eles aqui 

participam muito. Já fizemos o mapeamento, o cadastur, no ajudaram. tem estagiários aqui, a 

partir de quinta-feira eles estão aqui. Justamente, essa é a próxima questão. O senhor acha que 

há uma interlocução com universidades, com entidades de um modo em geral, assim, é uma 

via de mão dupla? As universidades vão lá, pesquisam, mas deixam alguma contribuição, 

como o senhor acabou de citar a escola técnica do Estado e entre outras, o senhor acha que 

essas sempre? Olha, eu acho que sim, e por que eu também sou formado pela Universidade 

Federal. Eu acho assim, que falta iniciar por que infelizmente o que a gente precisa, pois, o ser 

humano é muito motivado. Então, primeiro eu acho que falta das universidades, 

principalmente das universidades públicas, de um retorno social, eu só acredito que tudo que a 

gente vai fazer com a coisa pública tem que ter um ambiente social. Eu estudei, me formei, 

me graduei na universidade federal, você estudou, mas qual o retorno que nós, qual o retorno 

meu e seu e de milhares de alunos que se forma, qual o retorno social? Por que a sociedade 

paga pra a gente estudar, qual o retorno? Não existe uma política pública, tipo assim, uma 

obrigatoriedade, Maurício é Geografo e ele se formou na universidade federal, ele vai passar 

um período, ele hoje vai desenvolver um projeto, tipo, eu acho que muito mais importante do 

que esses projetos que a gente faz de TCC, de monografia, devia ser algo eu até concordo, 

tem um viés prático. O Maurício é geografo, vai fazer um projeto de monografia sobre 

exatamente essa região costeira, mas é assim, ele vai colocar na prática, ele identificou os 
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problemas e agora ele vai pra solução, que eu acho que fica casado, a minha monografia com 

a minha parte teórica, com a minha parte prática. Eu acho que falta das universidades esse 

viés. Aqui, nós estamos conseguindo fazer melhor o seguinte, a secretária adjunta daqui é 

professora da universidade Unifor, então ela, muito dos nossos trabalhos, ela trás os alunos 

pra cá da Unifor, os de turismo e de eventos, e a gente tem tido essa partilha, também com 

essa questão da escola profissional, entendeu? E aqui a gente tem tentado fazer essa parceria. 

A grande questão é que assim, aqui há 8 anos aqui era turismo, então assim, impressionante 

como sempre tinha a secretaria ligada à cultura. Aí o de turismo assim, excluído. Então, dessa 

vez o prefeito dividiu, a cultura com a sua pasta, por que são políticas públicas que embora... 

dialogam, mas são diferentes. Dialogam, mas sã diferentes. Então, se tinha alguém da área do 

turismo, o cara obviamente que, então, teve uma época que eu disse se não for pra não ter 

secretaria de turismo então não topo. O turismo eu não entendo muito, mas é uma área que eu 

já trabalhei, tenho uma identidade, tem outra pessoa que eu trouxe pra trabalhar comigo que é 

uma das pessoas mais respeitadas no turismo do Ceará, 30 anos que trabalha com o turismo, 

então, eu topo, então, essa divisão eu acho que ajudou bastante e eu acho que nesse meio 

tempo, eu acho que tem feito a diferença. Uhum. Você focar numa política pública. Eu não sei 

como é que é lá em Beberibe, se achar que...é só turismo. É só turismo também. O senhor 

acha que a comunidade de Batoque, ela é participativa, não só relacionando ao turismo, mas 

as questões, necessidades da própria cidade, relacionada a educação, saúde, moradia, sei lá, aí 

eles se juntam, eles reivindicam, eles cobram? Muito participativos. E qual a vantagem de ser 

participativo, na sua visão? Na realidade, a localização como eu disse a você, a localização 

que se tem lá no Batoque geograficamente, essa parte do turismo, ela é muito boa, mas com 

relação a receber serviços do município, ela ainda é horrível, por que pra você ir pra Batoque 

você tem que obrigatoriamente passar por dentro de outros municípios. Uhum. Então, como 

eles estão muito distantes da sede e as vezes não tem serviço de qualidade nem na sede e nem 

nas cidades próximas, nem nos bairros e nem nos distritos próximos, então pela ausência 

deles, a organização deles faz toda a diferença. Você tem a associação dos moradores, você 

tem associação dos pescadores, por exemplo, aquela estrada, muito daquela estrada foi 

conquistado com barricada, com fogo em pneu, com idas as assembleias, então foi muita 

pressão popular. Eles reivindicam muito essa questão de um melhor acesso, no caso agora a 

estrada, eles acham que tinha que ter, que já existe um posto de saúde com uma estrutura 

melhor, a escola realmente, embora pequena, mas atende bem. Então, assim, eu acho que eles 

fazem toda a diferença e eu acho que, lá eles têm um modelo que pouco se usa aqui que é a 

questão do associativismo, da associação dos moradores, da associação dos pescadores e eu 
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acho que tudo isso faz a diferença, por que uma coisa sou eu, cidadão gritando ao vento e 

outra coisa é quando eu me junto com 3, 4, 5 que aí já tem um outro tom. Eu acho que é 

importante pra que eles possam, realmente, assim, eles ainda estão engatinham nessa 

formação, mas eu acho que a gente precisa também entender que a grande questão do Brasil 

hoje é que o poder público, ele não dá conta da demanda que existe. Infelizmente quem tá na 

ponta, que são as associações, são as ongs, elas não têm incentivo pra que o trabalho delas 

continue, mas a partir do momento que a gente entender como a Europa entende, como os 

Estados Unidos entendem que essas associações que estão na ponta, trabalham diretamente 

com o povo, elas fazer a diferença, eu acho que vai dar um salto imenso. A questão da 

participação, e o Estado do Ceará, ele é bem, bem participativo, né? Bem mobilizado, agora 

mesmo. 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÕES 

 

LEGENDA:  

Preto e azul claro- Viviane e Artemísia  

Vermelha – Aparecida Alcântara 

Azul escuro – Padre Antônio Lopes 

 

1 - ENTREVISTA – 15/11/2017 

ENTREVISTADA: APARECIDA 

ESTADO CIVIL: CASADA 

FILHOS: NÃO 

ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR (Ciência da religião – Especialização em 

psicopedagogia – cursando serviço social) 

 

1. A senhora consegue identificar quais características do turismo comunitário se aproximam 

do turismo que é desenvolvido do turismo do modo geral do estado do ceara, se ele se 

aproxima ou se distancia, resumindo o que vocês desenvolvem, o que vocês entendem por 

turismo comunitário que a REDE prega, que as comunidades que estão inseridas na REDE, se 

ela se aproxima ou se distancia do turismo que é desenvolvido de um modo geral no estado do 

ceara, nas demais localidades, nas demais praias no que e praticado no outros lugares, dentro 

do Ceara? 

R: Na verdade pra mim...é... se distancia, por que no turismo comunitário a gente tem mais 

esse compromisso com a questão ambiental, a gente tem esse cuidado, a forma de acolher, é 

uma relação de amizade, de proximidade, não é aquele atendimento formal que o turismo 

convencional apresenta né?... então é muito diferente, é muito distante, a gente não se 

aproxima. E esse cuidado né? ... que a gente tem com o espaço que é nosso, de valorizar o 

nosso território, de defender, por que a nossa bandeira maior é a defesa do território, e esse 

turismo de massa né? ... que tem no Ceará, ele é um turismo totalmente depredador, ele 

destrói né? ... a relação com a comunidade. Ele prega muito a questão da especulação 

imobiliária, ele tá relacionado com a exploração, tanto dos trabalhadores, como a questão do 

turismo sexual, então é totalmente diferente, cada vez mais a gente vê que se distancia desse 

modelo que está aí né?... principalmente no Ceará, por que hoje a gente tem duas referências 

né? ... que o próprio Governo do Estado prega, que é Canoa Quebrada e Jericoacoara, então 

pra nós, a referência de Canoa Quebrada que é mais próximo da gente aqui, de Icapuí, 
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Batoque e Prainha do Canto Verde é uma referência de turismo totalmente destruidor, por que 

hoje no centro de Canoa Quebrada, você não tem mais uma família que esteja no seu espaço. 

Elas estão hoje à margem, venderam suas terras né?... os filhos dos donos das terras que que 

foram vendidas, eles que estão trabalhando dessas grandes empresas, dos grandes hotéis. 

Então não é isso que a gente quer para as nossas gerações, então é uma referência totalmente 

errônea do que a gente prega no turismo comunitário, inclusive a própria rua principal de 

Canoa Quebrada né?... que tem o nome de Dragão do Mar, que é uma referência de um 

pescador nosso né?... que a gente tem total respeito, hoje ela foi substituída como Broadway 

né? ... que é um nome totalmente estranho à nossa realidade. Então esse turismo, ele fere 

nossa cultura, esse nosso desejo de permanecer no território, por que ele é cheio de ameaças, 

cheio de situações que agride o nosso meio ambiente, essa questão de não valorizar a nossa 

terra né?... esse cuidado né?... que a gente tem com as gerações futuras, então se distancia 

muito. 

 

2. A senhora acha que existe alguma conexão entre esse turismo praticado pelas comunidades 

que fazem parte da REDE Tucum, em especial Batoque e Canto Verde com o turismo 

cearense no modo geral, tem alguma conexão com esse turismo que vem sendo desenvolvido 

por essas comunidades, as demais, no Ceará, pelo Estado do Ceará, tem alguma conexão? 

R: Na verdade a gente não tem. A única conexão que a gente tem é por que de certa forma a 

gente acaba recebendo em nossas comunidades os turistas de uma forma geral, que veem até 

de grandes hotéis e quer fazer um roteiro diferente, aí a gente acolhe. Então não tem como 

separar como a gente trabalhar independente, a gente precisa dialogar né?... principalmente 

com a questão do Estado, por conta das políticas públicas né?... então a gente tem que 

trabalhar de certa forma conjunta, mas é uma conexão muito distante, por que a gente não 

acompanha esse ritmo do turismo que é proposto no Estado, principalmente do governo né?... 

por que ele acaba não priorizando o turismo comunitário, pra a gente, eles não enxergam 

né?... a proposta do turismo comunitário, só o turismo convencional que é aquele turismo que 

dá o retorno imediato. Que as propagandas né?... são enormes, as manchetes são enormes. 

Então o turismo comunitário, ele é totalmente distante. 

Hoje as comunidades de Batoque e Prainha de Canto Verde, elas têm uma referência por que 

RESEX né? ... então de qualquer forma ele tem uma assistência né?... do Governo Federal 

com a questão da proteção né?... pra que as comunidades, elas valorizem ainda mais. É tanto 

que o empresariado né? .... tenta de todas as formas... eeé... dividir a comunidade pra que elas 

não aceitem, pra que pregue a questão que não promove o desenvolvimento, então deixa a 
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comunidade um pouco fragilizada. Então são ameaças constantes que a gente recebe, por isso 

que a conexão, ela quase não existe, por que de certa forma a gente tenta até se afastar um 

pouco pra que a comunidade não se deixe né? ... sensibilizar por essas formas que o 

empresariado tenta se infiltrar na comunidade e destruir né?... que o que eles quer é fragilizar 

pra que eles possam permanecer e de certa forma tomar o território né?. No caso da Prainha o 

do Batoque você já identificou essas situações né? 

Complemento de Viviane: Então as duas conexões mais próximas dessa realidade do Estado 

como um todo seria as políticas públicas que de alguma forma acabam chegando até vocês... 

eeé... e os turistas, que...que são os mesmos turistas né?... e que conhecem o Estado como um 

todo e tentam conhecer novas práticas, novas formas de se relacionarem. 

E as vezes o público que vem para Canoa Quebrada, eles sempre procuram um turismo 

diferente, então ele acaba indo também para Prainha de Canto Verde e não tem como a gente 

separar né?... quais são os turistas que querem receber. Então não vou só receber os turistas 

que veem para conhecer o turismo comunitário, a gente recebe de uma forma como um todo 

né?... que é normal. E também é importante né?... que esse público também conheça uma 

outra alternativa né?... 

Ter um outro olhar né?... sobre outros lugares? R: exatamente! 

 

3. A próxima questão é sobre os princípios da economia solidária. Se eles, se a senhora 

consegue identificar se os princípios da economia solidária se fazem presente entre os 

membros da REDE... eeé... nas suas práticas cotidianas? 

R: Quase todas as nossas comunidades seguem esses princípios, é tanto que agora na nossa 

assembleia, que a gente trabalha a questão de formação e também deliberar as nossas questões 

mais fortes que precisão da (de gestão) é. Aí uma das opções que agente fez agora foi a 

questão d economia solidária, que quase todas as comunidades acontecem prática e as vezes 

ele não reconhece que é uma prática de economia solidária e a gente tem essa parceria com a 

REDE Cearense e eles tão sempre nos acompanhando, dialogando junto. É tanto que agora 

vai ter a nossa feira anual de economia solidária. 

A bodega ainda funciona em Aracati? R: funciona, uhum ... E recebe produto de toda a 

REDE? R: Na verdade de toda a REDE não, é mais onde ela está próxima, é tanto que a gente 

tava justamente discutindo isso, que não era só receber os produtos de onde ela tá próxima. 

Tipo o assentamento Coqueirinho, a Comunidade da Bota, que são as mais próximas de 

Aracati, então eles trazem os produtos. As que são mais distantes tem a dificuldade na questão 

da logística, então quem mora mais longe teria que ter a disponibilidade de transporte e 
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também dependendo do produto né?... quando se trata da agricultura familiar... Teria que ter 

outros espaços de comercialização né?... já que a renda é tão grande, tão ampla e abrange todo 

o litoral cearense né?... essa parte de cá... R: é, e a partir de agora tá tendo até uma experiência 

também muito boa lá no Centro Perendé que tem em Fortaleza, que é o centro que é mais 

referência para o movimento do MST, aí de quinze em quinze dias eles fazem uma feira e tá 

sendo tão legal. Comercialização de agricultura familiar?... R: exatamente. Inclusive os 

produtos assim, de artesanato, também eles trazem de vários grupos e a gente tem divulgado 

isso para que também toda a REDE ela possa trazer também seus produtos. Aí a gente tá 

tentando de uma forma, por que nas nossas comunidades o foco não é só a hospedagem, a 

acolhida e a alimentação, mas também tem muito forte o artesanato, a produção. Inclusive a 

questão cultural né?... por que tem muitos grupos que têm várias atividades pra mostrar, 

danças, teatro, então a gente sempre leva também pra lá para poderem mostrar um pouco da 

sua cultura. Aí no dia que acontece essa feira, pela manhã a gente sempre faz um momento de 

palestras, roda de conversa, apresentações culturais, éee... algum cantor de alguma 

comunidade que quer mostrar sua música. Então se tornou um dia bem festivo e que a 

sociedade de Fortaleza vem pra lá pra prestigiar. É isso que a gente acha bonito, pra que a 

gente divulga e as pessoas têm essa vontade de comprar produtos de qualidade né?... então a 

gente consegue despertar outros públicos, que não é só o nosso né?... que as vezes a gente 

achava que a comercialização era mais entre a gente, mas têm outras pessoas que procuram. 

E a gente tem refletido que na questão do turismo comunitário a gente nunca compreendeu 

como algo que vá gerar uma renda permanente pras famílias, mas que ela seja uma 

complementação e que nenhum dos agricultores ou pescadores vão substituir suas atividades. 

Deixar de pescar pra viver só do turismo, por que a gente sabe que tem seus momentos altos e 

baixos né?... não é o ano inteiro que a gente vai ter turistas nas nossas comunidades e eles 

colocam isso que até algumas famílias nem querem né?... toda semana turista na sua casa, por 

que ele tem suas outras atividades. Teria que ter momentos livres pra poder se reunir com a 

comunidade, debater, organizar mutirão de limpeza com a juventude, pra poder cuidar do seu 

espaço. Então, se ele recebe turistas todos os das, não teria tanto tempo pra fazer as outras 

atividades do seu cotidiano, mas ele precisa né?... tá recebendo, e tanto que a gente viu que a 

nossa divulgação ela ainda é muito pequena né?... que nós não priorizamos ainda a 

divulgação, é tanto que o nosso marketing ainda é muito pequeno, a gente tem um site, mas 

ele tá precisando de atualizações e a página no Facebook. Então só isso não é suficiente 

né?...então a gente tem negociado também de que forma a gente vai priorizar essa questão da 

divulgação, até pra que o Brasil inteiro conheça né?... as experiências do turismo comunitário 
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que existe, por que as vezes parte da pessoa querer conhecer, não é por que a informação 

chegou até ele né?... parte da iniciativa das pessoas. 

 

4. A produção dos assentamentos é agroecológica, se é a partir de uma visão do orgânico? Por 

que eu acho que o interesse que desperta nesse pessoal de Fortaleza é pelo que você falou, é 

pelo alimento de boa qualidade. É sem agrotóxico, é uma outra maneira de plantar, a partir de 

agroflorestal? 

R: A gente tem tentado de todas as formas abolir a questão do agrotóxico, é tanto que a gente 

publicou agora um livrinho de receitas, que é com receitas das comunidades e ensina como 

fazer uma Mandala e algumas técnicas a gente trabalha sempre entre a gente para tentar 

diminuir o agrotóxico, que é receitas caseiras...  

Vocês têm o apoio de alguma instituição pra ensinar como fazer à produção agroecológica? 

R: a gente tem a equipe do Terra Mar, tem uma pessoa, uma técnica que sempre orienta e nos 

municípios a gente sempre procura as parcerias pra tá orientando, alguns técnicos agrícolas 

que ajudam. E o alimento que o turista come também é esse? R: É esse também, é tanto 

também que algumas comunidades, o que a gente produz não dá pra suprir a demanda que é 

necessário pra cobrir todo o nosso município. Então a gente tem incentivado as outras famílias 

também a produzir. Tipo aqui em Icapuí, a gente tem a experiência do Córrego do sal, que 

eles produzem horta orgânica, toda, toda orgânica, não tem nada de agrotóxico. Esse Córrego 

do Sal tá dentro da REDE Tucum? R: Ela não está ainda, mas é uma das nossas comunidades 

que tá no processo pra entrar na REDE, por que é dentro desse projeto que a gente tá 

desenvolvendo agora, por que como a referencia de Tremembé, da Pousada Tremembé não é 

o turismo comunitário, aí a gente tá tentando outras estratégias pra poder fazer parte da REDE 

e aí uma dessas comunidades é o Córrego do sal. Por que agora eles já têm hospedagem, já 

servem alimentação, lá eles têm um restaurante que era debaixo do cajueiro.  

A produção do artesanato é a partir das sobras dessa plantação? Tipo o coco, a casca, usa-se o 

resto da agricultura pra o artesanato? R: No caso do coco sim, a gente tem alguns artesanatos 

a partir da casca do coco. Até mesmo se agente como turistas, se pedisse, como turista para 

conhecer a plantação, seria possível, pescado? R: É possível sim, é tanto que dentro da 

programação de cada comunidade eles sempre convidam o turista para fazer a visita no 

espaço onde eles plantam, principalmente quando tem o quintal produtivo. Lá em Jenipapo 

Canindé que é uma comunidade indígena, então uma das trilhas é conhecer os quintais 

produtivos. Lá em Caitanos de Cima também no Oeste que o porte deles também é os quintais 

produtivos, aí um dos roteiros é visitar esses quintais para que o turista saiba... Os donos 
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desses quitais produtivos também seguem esses princípios? R: Seguem sim, é muito forte, 

tem algumas comunidades que na visita, sem mesmo tocar no assunto, eles mesmos vão 

colocando essas ideias e esses princípios, que na sua fala você percebe, mas não é em todas as 

comunidades, tipo lá no Batoque, não é forte, lá não tem quintais.... E a pousada solidária, 

uma GT está aparecendo? R: lá a gente teve um processo difícil, por que a outra presidente da 

associação, por que o GT ele é formado a partir da associação e lá ela tem uma visão 

totalmente contrária do que é o turismo comunitário. Então a gente tem muita dificuldade de 

dialogar, a gente passou mais ou menos uns dois anos, assim que a gente não incentivava 

muito o turista pra lá, por que a gente tinha essa preocupação pra ir lá pra o Batoque e quando 

dialoga a presidente da associação ela tem um pensamento totalmente, contrário... então ela 

tem uma visão totalmente capitalista. É tanto que quando você conversa com o Pedro, ele te 

dá as piores referencias. Por que foi muito bom esse processo agora da juventude estar a 

frente da associação e ter essa visão, por que tem essa preocupação da juventude, uma da 

parte da juventude lá do Batoque que ela foi sensibilizada a partir da outra presidente que a 

RESEX impedia o desenvolvimento, por que ela tava ligada também há alguns políticos que 

também queriam que não fossem RESEX e alguns empresários, então era um processo muito 

difícil lá.  

A especulação imobiliária em todo o litoral cearense é muito forte né?... então é uma área 

supervalorizada né?... e ali de Batoque não é diferente, a questão da proximidade de Fortaleza 

e a questão daquela lagoa que e muito bonita, mas são pontos que valorizam a terra né?... 

Então assim, se você enfraquece né?... à RESEX, se você enfraquece os movimentos que luta 

pela terra lá, vai favorecer o capital né?... e aí o capital fortalecido, vende terra ganha 

dinheiro... R: É tanto que lá mesmo sendo RESEX, sabendo que é proibido, mesmo assim a 

especulação lá é fortíssima, você já escuta alguns depoimentos que fulano vendeu sua terra, 

que outra pessoa vendeu sua terra, sabendo que é proibido. É toda uma questão de 

acompanhamento jurídico. Por que algumas situações fogem do controle, que nem a equipe 

do ICMbio consegue controlar. Então aqui em Icapuí, no caso de Ponta Grossa, eles têm essa 

visão que a terra é deles, que se eles venderem não vai ficar pra suas futuras gerações. Então 

se você chegar lá em Ponta Grossa e tocar nesse assunto de venda de terras, você terá uma 

briga lá com a comunidade, por que eles têm essa consciência, mas lá no Batoque não, 

infelizmente têm algumas famílias têm essa compreensão que eles têm o direito de decidir 

pela sua terra, se quiser vender, vende, aí é bem delicado o processo. No caso de Ponta Grossa 

sim, eles têm essa compreensão, então qualquer pessoa que chegar lá e tocar no assunto de 

venda de terra, você não dialoga com ninguém, por que todo mundo lá da comunidade tem 
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esse princípio, lá ninguém vende terra, então é um pensamento deles que assim, a gente 

valoriza muito, assim também como no assentamento lá em Caetano de Cima, é uma decisão 

da comunidade, o que não é lá em Prainha do Canto Verde e Batoque. 

 

5. Se na REDE todos os esforços, eles têm uma participação econômica, por exemplo: tem 

formas de ganhar, tipo a pousada, o restaurante, a inserção dos produtos? Tem essa 

participação econômica? Por exemplo, tem algum participante que está só pela causa e não 

tem recebido nada financeiramente ou todos tem um negócio ligado, ou no artesanato ou na 

plantação, algum ganho econômico?  

R: Todos têm algum negócio. Exatamente, eu achava que era de alguma forma de contribuir 

para que a REDE se sustente. 

 

6. Poderia citar alguma política pública de turismo do município, do Estado ou da União que 

contemplem ou que contemplaram as comunidades que fazem parte da REDE Tucum? 

Poderia ser meio ambiente, culturais, infraestrutura, publicidade e propaganda, capacitação, 

mão-de-obra, acesso à credito, gestão dos serviços ofertados, tais como alimentação, 

acomodação, acessibilidade, transporte, dentro desse arca bolso aqui de políticas públicas, 

vocês conseguiriam dizer quais dessas foram contempladas, nenhuma dessas foram 

contempladas, em que medida foi contemplada? MDA, MDS?  

R: No caso continua nenhuma.  

R2: Vendo esse check list aí, a gente começa a perceber que por exemplo: nó tivemos dialogo 

com as secretárias das cidades, tivemos. 

R: Era isso que eu ia colocar aqui. Tem algumas ações pontuais que algumas comunidades 

tiveram acesso, né?... tipo, era isso que eu ia dizer, que a partir daquele dialogo das políticas 

públicas que a gente promoveu, algumas comunidades se destacaram mais e começaram a 

dialogar com o próprio Estado, é tanto que o Projeto São José, ele hoje tem ações concretas 

em algumas comunidades. A senhora poderia citar? R: Tipo, lá em Caetano de Cima, eles têm 

uma relação, um projeto especifico com o São José. Aí no caso teria acesso à credito, uma 

política de acesso à credito né? R: Que tem trabalhado a questão de inclusão produtiva. No 

caso de Batoque, depois de muita luta. Muita luta que eles conseguem aquele acesso à estrada. 

Então hoje a gente já consegue já destacar, mas foi um compromisso, uma exigência que 

envolve toda aquela luta do ICMbio pela estrada, que até então, era uma luta né?... Quer dizer 

que o projeto são José é concessão de crédito né? R: Depende do projeto que a comunidade 

decide. R: onde vai ser aplicado. Mediante um projeto há uma concessão do crédito? R: É 
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especifico pra ação, é. Lá no Batoque que é o galpão dos pescadores. Eles não recebem o 

crédito pra depois discutir o que vai fazer, tem que ser apresentado. Mas assim, em relação 

aos demais? R: Aí, no geral, em relação às políticas públicas no início, quando a gente fez o 

lançamento oficial da REDE, que a gente realizou o segundo seminário de sustentabilidade, 

de turismo sustentável, que foi em Fortaleza, então tinha a presença do Ministério do 

Turismo. Então ele conseguiu abrir um edital, um edital mínimo, que muitas comunidades, 

em 2008, e a partir dessa cobrança, desse seminário que eles conseguiram viabilizar esse 

recurso, mas foi tão mínimo e tão burocrático. Esse recurso mínimo veio em que ações 

especificas? R: Para as experiências de uma forma em geral. Então nós enquanto REDE 

Tucum, a gente organizou uma ação conjunta né?... que ia beneficiar a REDE e foi mais pra 

questão do marketing, que a gente priorizou, fazendo aquele vídeo sobre à REDE Tucum. 

Organizar alguns materiais, algumas placas em algumas comunidades que a gente não tinha 

nada de placas, sinalização. Você não conseguia nem chegar na comunidade, por que não 

sabia nem onde era a entrada. Foi recurso do Ministério do Turismo e da União através desse 

edital? R: É, exatamente. De certa forma não é totalmente que não existe. Existe algumas 

ações pequenas. Ela falou na opinião dela, com relação das políticas públicas. Relacionado há 

esse check list aqui, na opinião do senhor, tem mais algum assim que o senhor veja que é 

contemplado por essas três instâncias, municípios, Estado, União? Estadas, ruas? R2: Eu teria 

dificuldade, por que assim, eu tô ausente das comunidades, eu fui ao Batoque, Canindé... 

poucas vezes, mas não chegamos a dialogar, por que assim, esse projeto, esse que nós 

chamamos de projeto na época, ele foi truncado, entende, por que assim, é isso que acontece, 

nós fizemos um projeto de fazer isso. Aí que é que acontece, pra mim, teria que ter tido uma 

discussão primeiro, mais amiúda, na comunidade entende?... mas gente o caminho é esse 

mesmo e tal?...será que é isso e tal? ... eu não senti que ouve isso né?... assim, que a gente 

chegou a esse convencimento de lado a lado e tal. Nós pincelamos essa ideia, claro, as 

pessoas, por que assim, tudo que a gente propõe da Tucum nas comunidades, as pessoas de 

uma certa forma aceitam por que implica em benefício para comunidade, direta ou 

indiretamente e não vão fazer uma crítica tal, tal, tal. Então o que ocorre, a gente com muita 

boa intenção, então fizemos o que, contratamos o que havia de melhor né?... nós tínhamos 

recursos pra isso, que era professor do Ibama, a Universidade, então e ele começou a fazer 

essas oficinas, ali e tal. Oficinas em alguns lugares esvaziadas. Em outra comunidade teve 

uma resposta maior, mas a maioria não foi lá. Então, a ideia era a partir dessas oficinas 

começar todo um trabalho para identificar aqui, que políticas seriam essas? Que demandas 

seriam e tal?...e isso teria um momento de grande assembleia pra a gente discutir isso, 
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formatar qualquer projeto nessa linha. Aí um outro momento, chamar todos os prefeitos, 

secretários de turismo. Até aconteceu um momento só, que seriam vários momentos, mas só 

fizemos um momento já direto. Por que no primeiro momento seria reunir todas as 

comunidades para com as demandas e formatar qualquer coisa ali que a gente pudesse, bom, 

agora a gente vai trabalhar com isso aqui, isso aqui veio das comunidades né?... essas 

demandas, essas reclamações, essas propostas e tal, aí tal. E nós chamamos ali as autoridades, 

mas elas não chegaram, só chegou um deputado federal, José Airton Cirilo, que é uma pessoa 

ligada a gente. Então assim, foi de nós com nós. Embora ele se colocou ali a disposição e nós 

nunca apresentamos pra ele, mas nós nuca apresentamos pra ele o projeto concreto, que é 

outra coisa também que nós sofremos que é a falta de continuidade. Que a gente não fez 

estágio na rede pública, a gente devia fazer que a gente em que ter isso de continuidade. O 

capitulo precisa ter as mesmas características do outro dia, por que se não...  

 

7. Nessa perspectiva, qual a opinião sobre essa interlocução sobre entidades, como Ongs, 

Universidades, outros tipos de entidades, você acha que é bilateral ou tem retorno pra 

comunidade, esse entorno que ela tá falando, tratando? Ou é unilateral, quando a 

Universidade, chega, rás o seu conhecimento e depois volta sem nada acrescentado? Por que 

as vezes a gente vem, traz conhecimento, mas a gente tem que aprender também com a 

comunidade né?... 

R2: Eu teria dificuldade de dizer, sem que eu dialogasse com as comunidades pra perceber. 

Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita às comunidades. Por que no fundo, nós 

enquanto instituições, a gente fica como a barriguinha muito cheia, muito feliz e tal. Vê 

alguma coisa avançando, entende?... vê alguma coisa crescendo, vê algumas comunidades se 

articulando, etc. E a gente acaba se contentando, se contentando um pouquinho, achando que 

essa contribuição de uma certa forma, esse diálogo, ele volta né?... mas retroalimenta, tal..., 

mas eu acho que o melhor seria uma investigação mais séria, né?... ali talvez um questionário, 

uma ferramenta, um questionário, sei lá, uma ferramenta que pudesse, a gente pudesse 

conferir melhor isso de perto. Eu acho que era importante conferir nessa perspectiva. 

R: O Paulo colocou uma coisa muito importante. Cada uma tem uma contribuição maior, 

outras menos, mas cm uma questão pontual do seu objeto de pesquisa, mantendo essa relação. 

Mas a maioria, eles têm continuado nessa relação do diálogo que também dá um retorno pra 

os próprios pesquisadores. Então permanece o diálogo. Tipo a UFCE, tem dois grupos da 

UFCE que desde que a gente fundou à REDE, eles continuam nesse acompanhamento, 

trazendo a geração nova para conhecer, vivenciar. Como a professora Maria do Céu... muitas 
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das pesquisas de mestrado e doutorado, sempre eles têm dado retorno. O próprio Núcleo de 

Geografia com o professor Josa Meireles, ele inclusive dá retorno pras comunidades. E 

algumas delas foram feitas uma cartografia social. Quase todas têm uma grande contribuição, 

mas tem algumas que são extremamente populares. Que é uma ação concreta, uma pesquisa e 

depois terminaria a relação. Por que algumas que são mais persistentes. 

 

8. Conseguem perceber a diferença entre o turismo desenvolvido nas comunidades da REDE 

Tucum, sempre voltando o destaque pra Prainha do Canto Verde, mas de um modo geral, 

relacionado há esses aspectos aqui. Qual a diferença em relação ao meio ambiente. As 

comunidades da REDE Tucum, qual o destaque que daria pra esse aspecto? Aí depois tem os 

aspectos culturais... na sua visão, o que referencia essas comunidades da REDE Tucum com 

relação ao meio ambiente, qual o pronto principal assim? 

R: Na verdade que a gente observa é que quase todas as comunidades da Tucum, eles têm 

esse princípio né?... de cuidado com o meio ambiente. É tanto que em quase todas as 

comunidades a gente vê grupos de jovens que desenvolvem mutirão de limpeza e têm esse 

cuidado, e tem algumas que têm esses aspectos né?... de pensar de forma conjunta e de cuidar 

do meio ambiente, mas não é todas. No caso deeee... Qual o ponto chave assim? Quando se 

faz referência há essas comunidades... o ponto chave, o elemento principal relacionado ao 

meio ambiente, seria a preservação das espécies marinhas ou não, seria um cuidado de um 

modo geral, tipo o cuidado com o lixo, cuidado com a questão das fossas né?... da água, sei lá, 

quais os elementos, ou então é geral mesmo? Agroecologia, sei lá, o que seria? R: No caso é 

de uma forma geral o cuidado, principalmente na questão da água, que tem sido um problema, 

acho que de forma geral de quase todas as comunidades. Todas elas enfrentam, todas existem 

esses cuidados. Mas na questão de ação concreta, a gente tem trabalhado muito na questão da 

Prainha de canto Verde e Batoque, vocês acompanham mais. Mas ouve um projeto lá no 

Batoque que foi justamente voltado para a questão da água e também a implantação das fossas 

ecológicas que de certa forma à comunidade não valorizou, não se concretizou. É tanto que 

você vai conversar com a comunidade e observa que elas não dão tanta importância, não 

reconhecem o que é principal desse trabalho das fossas ecológicas. 

R2: Eu acho que tem uma coisa desmisturar. Uma coisa é o público que faz o turismo, o 

turismo social, então que é uma minoria, que é um número insignificante, meia dúzia, muitas 

vezes de pessoas que tratam diretamente esse tema, outa coisa é a grande comunidade. A 

comunidade não fez o caminho que essas pessoas fizeram, do ponto de vista de formação de 

capacitação, de curso e tal. Então de repente, a gente quer em dois tempos convencer as 
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pessoas uma fossa ecológica que pra mim tem uma quebra aí, sabe?... O grupo que teve a 

ideia de trabalhar com o social, ele tem... R2: Ele tem claro isso, mas assim, ele teve treze 

anos que são gente vem tendo capacitação com o que tem de melhor no Brasil, entende?... não 

pé pouca merda não, então assim, é um grupo que acumulou conhecimento, experiências, 

informações fantásticas. As outras pessoas não tiveram essa oportunidade. Nessa história do 

repasse, a gente tem repasse de Canoa Quebrada. Então pra mim, essa dificuldade que a 

comunidade tem é muito natural, por que ela parte desse desconhecimento. Então o que é que 

eu vejo?... eu vejo nos grupos, vejo os grupos com uma preocupação e a preocupação aí em 

geral. Ela é só uma preocupação ou ela se concretiza em ações? R2: Se concretiza em ações, 

por exemplo: por mais crítica que eu tenha Ponta Grossa, sem dúvida nenhuma, eles estão ali, 

entando promover os cuidados com as dunas, por exemplo, desde as trilhas, oferecendo 

trilhas. Eles estão tendo cuidado com o mar, quando oferecem o passeio, coisa e tal. Há um, 

há um processo, vamos dizer assim, você nunca vai fazer um mergulho ou entra no mar e vai 

fazer um passeio como se estivesse na Brodway. Há um processo de formação né?... mínimo e 

tal e então, lá a comunidade, a comunidade toda, por exemplo: Ponta Grossa não aderiu as 

questões das fossas biológicas, tudo bem, não aderiram, mas eles aderiram, então eles tão lá, 

mostrando que é possível. Então, eu acho que é muito positivo isso e boa parte dos grupos, 

mesmo Tremembé que não se adequa, que não tem esse perfil de primeiro momento de uso 

comunitário, o que é que a gente faz?... oferece pra você a possibilidade de possuir projetos, 

projetos de meio ambiente, projetos de associação de mulheres, assim, assim e assado... a 

gente tava em Tremembé, você chegou ali e tal, eles deveriam fazer, se não fazem é por que 

não entenderam absolutamente nada, então ali, o hospede chegando, ele deveria já perceber 

algo diferente né?... e alguns até percebem no diálogo, nas paredes, em algum lugar, turismo 

comunitário, turismo social, turismo ecológico, qualquer coisa assim e aí começa a pergunta 

―que é que é isso e tal?‖, então já aconteceu várias vezes de hospedes chegar e tal e dizer 

―olha, eu nunca tinha pensado nesse turismo de massa, turismo comunitário‖, então daí, gera e 

já aconteceram muitos diálogos interessantes ali e tal, que as pessoas desavisadas, chegam ali 

e botam. Então, você ao oferecer, entende?... esse caminho que as pessoas possam conhecer 

experiências né?... exitosas disso, daquilo, daquilo outro, nessa linha do meio ambiente, tal, 

tal, tal, tal... isso tem acontecido. Então isso é um ganho. 

 

9. Outro aspecto que a gente ia perguntar, é que deferência o senhor sente na REDE em 

relação à publicidade e propaganda? O senhor acabou de dizer que tá nas paredes. Então 

existe uma diferença? 
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R2: Existe sim, quer dizer, você vai num quarto, vai num ambiente ali, é pra estar né?... quer 

dizer, nós trabalhamos o marketing, fizemos um plano caríssimo pra isso entende?... se a 

gente não conseguiu, mas cada unidade tá bem claro ali. Você percebe que é chegar e 

perceber que há um diferencial pelos equipamentos, enquanto tal e sobretudo no discurso, na 

fala e naquilo que a gente vai oferecer. Eu vou oferecer para um turista em Icapuí, uma 

partida de futebol, necessariamente? não. Só se ele gosta de futebol. Eu vou oferecer se você 

queria conhecer a passarela, um point de Icapuí, um point de vista ambiental, você quer 

conhecer uma experiência de... não sei se aparecida levou vocês para um restaurante, em que 

as mulheres se organizaram e estruturaram esse restaurante e tal. Então, outro aspecto, as 

expressões culturais, a capoeira, não sei o que, não é forrobodó. São as experiências culturais 

do lugar que é apresentado à esse público... R2: E algumas ainda oferecem pratos típicos, a 

comida típica. Por exemplo: em Coqueirinho, eles têm prazer dizer ―olha, tudo que cê tá 

comendo é daqui‖, ―o pato tava ali, que a gente pegou‖... isso acontece de forma homogênea 

ou heterogênea, na REDE Tucum, como um todo? R2: Pontual... R: No caso da Prainha, 

ainda é muito o contrário da própria comunidade. Mesmo não tendo tantos quintais 

produtivos, mas eles produzem. Há publicidade e propaganda também?... R: Há. É tanto que 

assim, você vai almoçar lá em João, João e Aíla. Ele faz questão de levar a gente na horta dele 

e o peixe, ele é comprado da comunidade. As trilhas são dentro da comunidade. R2: A 

produção, você come olhando pras galinhas e pra verdura, até que você sente a pena da 

galinha, por que tá olhando pra galinha e aquela galinha saiu dali e a verdura saiu dali, então é 

um diferencial. 

 

10. Vocês acham que a questão da infraestrutura de acesso as essas comunidades, ela é 

favorável, é favorece ou tem bastante debilidade assim? É um ponto fraco? 

R2: É uma faca de dois gumes, é uma faca de dois gumes. Pra mim, não é que eu queira 

defender, longe de mim, defender que esses acessos sejam precários, de forma nenhuma, pelo 

amor de Deus, mas assim, pra mim, os acessos não ajudam, não ajudam de forma nenhuma, 

atrapalha e tal, mas também a pavimentação, vamos dizer assim também, ela traz grandes 

prejuízos de uma certa forma, por exemplo Canoa Quebrada. Canoa Quebrada, era Canoa até 

não ter o asfalto até a vila. A gente chegava, tinha o asfalto até o pé do morro, era uma estrada 

de sinal, subia o morro, ia pra Canoa por que pense um sacrifício subir aquele morro. Pagava 

um voto. Hoje não, você vai no asfalto, entra dentro da pousada, no asfalto e tal. Então isso 

tirou aquilo que havia de especial na comunidade, mas eu não tô defendendo esse atraso nesse 

sentido, eu quero que tenha estradas boas, iluminação, telefonia, etc., mas que a gente seja 
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muito criterioso em oferecer nossos produtos e receber as pessoas. A gente não quer todo 

mundo ali. 

R: No caso de Batoque, já trouxe serias consequências. A estrada já tirou o sossego 

daquele lugar. Tem de madrugada carros com som alto e outras situações... Foi uma luta 

da própria comunidade né?... R: Exatamente... R2: a gente é que tem que dizer quem é que 

quer receber... até que ponto  

 

11. Vocês acham que pelo o fato da REDE Tucum está inserida em todos esses parceiros, o 

acesso ao crédito a esses grupos específicos, dento dessas comunidades é facilitado? 

R: É por que a gente não vê o turismo comunitário como uma geração de renda né?...  

R2: Eu sempre achei assim, mesmo a secretaria da cidade e as outras secretarias de agricultura 

e tal, eles...hammmm... dependem muito dos técnicos que estão a frente, entendeu?... são 

indicações políticas, nem sempre essas pessoas têm identidade com esse trabalho comunitário, 

essa visão, essa compreensão. Então as coisas começam a complicar teoricamente essas 

secretarias deveriam contemplar. Então as vezes é assim, você tem uma rubrica, vamos dizer 

assim, tem uma dotação pra aquela coisa, pra turismo comunitário, social e tal e você tenta 

colocar aquilo de qualquer jeito pra dizer que foi contemplado no orçamento com diferentes 

né?... com diferentes compreensões de turismo, isso e aquilo outro e que nem isso o secretário 

de turismo do Ceará fazia na época e o Terra Mar decidiu brigar com ele, até por que ele tinha 

uma certa razão. Agora isso era pra tá protocolado pra mandar projetos que eles recusassem, 

tá a gente já fez e tal. Então assim, eu vejo que ainda é aquilo do Governo Lula né?.. vieram 

as migalhas pra a gente de uma certa forma e a gente que nem as migalhas tínhamos 

ficávamos felizes né?... Mas a acessibilidade de transporte para chegar até essas comunidades 

é boa? R: Algumas sim, outras não. No caso as nossas comunidades do Litoral Leste são mais 

fáceis. A mais difícil de você chegar, justamente é Coqueirinho, por que não tem transporte 

direto e um pouquinho a comunidade de Jenipapo também, por que não tem um transporte pra 

ir direto até lá. E o acesso é como a de Coqueirinho, aquela estrada... então é identificar o 

horário da Topic pra chegar até lá e jenipapo, as vezes dá pra chegar. Já no Oeste é muito 

difícil, para chegar em Catagi só indo de carro próprio ou você contratar o carro e ainda é 

difícil chegar sozinho, por que também a questão de placas, não é muito favorável. 

 

12. Em relação a gestão desses serviços ofertados, de alimentação e de acomodação. Vocês 

acham que tem um trabalho legal que é feito para gerenciar esse serviço de acomodação e 
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hospedagem nessas comunidades? Ou assim, a pessoa que mora naquela residência e gere do 

jeito que ela acha também?  

R: Todas as comunidades da REDE, eles receberam capacitação. Até hoje o que a gente 

recebe de mais elogio pelo que a gente identifica pelas pessoas ada avaliação, que 

hospedagem e a alimentação. A gente nunca recebeu nenhuma reclamação, mas realmente é 

feito pela própria família né?... que tá recebendo. Tem as suas coisas mais precárias, mas é 

tão, acho que irrelevante pras pessoas eu chegam, por que realmente a nossa comida é 

maravilhosa... O senhor concorda? R2: A comida é caseira, é uma produção. Tem gente que 

vai para a Casa do Mar, é um Resort que tem aqui de três quatro estrelas e tal, as pessoas não 

gostam da alimentação, é muito plástica, muito internacional, muito tal e tal. Então as pessoas 

lá e vêm comer ate na pousada do Tremembé, outras pousadas e acontece muito disso. E que 

faz da nossa comida uma comida de qualidade, no sentido de ser bem cuidada, de ser bem 

apresentada, boa quantidade. R: Por ser de qualidade e ainda tem um preço melhor, por que 

assim, Canoa Quebrada né?... então os roteiros que eles vendem como Patajus, Jericoacoara. 

Então eles vendem os roteiros de Ponta Grossa como se fosse Canoa Quebrada, mas eles 

vendem o roteiro e vêm almoçar em Ponta Grossa, por que gostam da comida de lá e o preço 

ainda é melhor. Mesmo que pra a gente dentro do turismo comunitário, por que o preço de lá 

hoje é um dos mais caros, mas ainda pra o turista que está em Canoa Quebrada ainda é mais 

barato o de Ponta Grossa. Então há uma conexão né?... é uma daquelas primeiras perguntas 

que a gente fez... R: É uma das conexões que a gente tem, mas é por que eles se aproveitam. 

Então o pacote que é vendido em Canoa Quebrada e vem pra Ponta Grossa é como se Ponta 

Grossa fosse canoa Quebrada. É o mesmo que acontece em Catajuba, lá em Jericoacoara se 

vende o roteiro de Catajuba, mas achando que é Jericoacoara. Pronto, com relação a esses 

roteiros, os turistas que vêm que requerem se hospedar de fato numa comunidade que faz 

parte da REDE, e trabalha com esse turismo diferenciado, ele vem e se hospeda para fazer 

esse roteiro, diz ―não, eu quero conhecer, eu quero vivenciar esses espaços‖, sempre acontece 

assim? R: Geralmente acontece. Quando a gente faz esse diálogo, hoje que tá acompanhando 

mais esses contatos de pessoas que vêm para essas comunidades sou eu então as pessoas já 

perguntam quais os roteiros. Aí elas perguntam sempre ―o que é que eu possa fazer na 

comunidade?‖. A gente oferece os roteiros. Por falar nisso, como é que se encontra hoje a 

quantidade de grupos vindo para se hospedar, pra participar tá crescente ou vocês observam 

de um modo geral, ele vem declinando? R: Esse ano teve uma baixa todas as comunidades, 

mas a gente já consegue identificar o nosso público maior que vem para as comunidades. É 

específico de pesquisadores, famílias que querem mais a tranquilidade. R2: Agora a nossa 
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propaganda, o nosso marketing ainda é muito da internet. Há um nicho muito grande no 

Brasil, quer dizer de pessoas que querem conhecer essas experiências, tal, tal, tal...a gente não 

consegue se comunicar, não consegue passar nosso marketing, nosso folhetim. Ao mesmo 

tempo não há um receio que se isso crescer, a demanda vai extrapolar os limites do que é um 

turismo de base comunitária? R2: Sim e não. Porque mesmo as nossas unidades, elas estão 

subaproveitadas, vamos dizer assim, e se você analisar, se você tiver um histórico de 

ocupação, você vê que comporta ainda muita gente, o triplo ainda, hora, talvez até cinco vezes 

mais do que nós atendemos. Qual a taxa de ocupação hoje de vocês? R: No caso de Ponta 

Grossa, quase todas as comunidades a gente consegue, mesmo as unidades sendo em família, 

a gente consegue receber um média de 30 pessoas por grupo, tranquilamente. Mas esse grupo, 

por mês, por seis meses, por quanto tempo? Porcentagem vocês não têm ideia não né? Taxa 

percentual? Tipo, Canto Verde, vocês têm ideia de quanto recebeu esse ano? R: Prainha e 

Ponta Grossa são as que mais recebem. Por ano eles recebem mais de mil visitantes, mas 

assim, nesse feriado agora... tem grupo. R2: O que é que acontece, por exemplo: o pessoal é 

muito rebelde. Essas taxas de ocupação, essas informações deveriam tá constantemente 

atualizadas. É uma briga constante, já faz anos que eu escuto essa história. O que é que 

acontece, nós somos importantes de uma certa forma. Nós potencializamos, nós 

possibilitamos que o dinheiro chegue ali, e etc. e o pessoal tem a dificuldade de atender o 

mínimo que a gente pede, o mínimo. Quanto tempo né?... quanto tempos faz que eu vejo que 

a gente tá pedindo esses números, a gente deveria ter isso. R: Por que aí, a gente tem os 

grupos né?... que se hospedam... Mas qual a origem desses grupos, vocês tem ideia? R: na 

maioria são... pelo mapeamento que a gente faz, realmente é difícil por que as pessoas não 

dão esse retorno... Mesmo no momento em que chega na pousada não tem preenchido nada? 

R: Tem, toda comunidade tem sua ficha de registro, de avaliação... Mas juntam esse papel e 

guardam?... R: Guardam. Então, a gente insiste. A maioria dos grupos são do Ceará, é mais do 

Nordeste e a gente tem mais pontualmente alguns grupos de famílias que vêm do exterior. 

Casas em Tremembé que vem muitos italianos, mas é sempre assim, mais pesquisadores. 

 

13. Na opinião de vocês, qual o nível de participação dessas comunidades? É participativo? 

Quais as vantagens de participar, se não é participativa, qual o motivo? Participação da 

comunidade com essa ideia de turismo comunitário, de comunidade participativa, de 

comunidade cidadã, que sabe que tem assuas atividades e que se envolve. Não só em relação 

ao turismo, mas também saúde, educação. A comunidade no geral, tanto no turismo, como em 

relação as suas próprias demandas, como em relação à saúde, educação, coleta de lixo, 
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infraestrutura, outras demandas. A gente tem o turista aqui, tem o viés, alguma possibilidade, 

mas a comunidade como um todo tem outros problemas que vai além da questão econômica 

ne?... e geração de renda e também tem a questão do lixo, tem a questão da água, tem a 

questão, tem a questão dos esgotos, dos hospitais, postos de saúde, da educação né?... de 

várias demandas... são participativas ou você consegue dizer que no modo geral, sei lá, em 

relação a Icapuí, em relação a Canto Verde, as que você tem mais proximidade, as que você 

consegue perceber esse engajamento participativo?  

R: De uma forma geral, que a gente tem acompanhando, é que tem uma participação efetiva. 

Na assembleia agora a gente sempre faz um momento em que a comunidade possa partilhar 

suas lutas, suas conquistas, seus desafios maiores. Então a gente viu muito esse cenário de o 

poder público reivindicando justamente.... Nessa assembleia agora, todas as comunidades que 

estão hoje, assim mais vivas, presente, as quatorze comunidades, todas estavam? R: Só faltou 

uma que foi Tremembé, não tava 100%, faltou Tremembé, infelizmente. Por que eles estavam 

recebendo um grupo e também estavam realizando uma feira agroecológica aí não pode vir 

ninguém da coordenação, a gente ouviu muito forte isso, essa questão do diálogo. 

Reivindicando muito essa questão da saúde da água. Comunicação é um problema que quase 

todas as comunidades tinham. Então hoje melhorou, por que os contatos que a gente tinha 

direto com a comunidade, um dos projetos que o Terra Mar fez ano passado, foi em parceria 

com a OI, conseguindo um telefone daqueles rural para que a gente possa se comunicar 

diretamente com a comunidade, mas quase todas elas receberam. Então hoje elas têm telefone 

rural... Foi uma demanda, uma cobrança deles mesmo?... R: Exatamente. O senhor concorda 

que essa participação é ativa? R2: Eu acho que as comunidades nós temos de melhor de ponto 

de vista crítica, com a consciência mais clara né? De luta, de seus direitos, de reinvindicação 

eu acho que é o que... até por que primeiro tiveram iniciativa própria né?... deles se formarem, 

de constituírem as associações deles e não foi ideia nossa, vamos dizer assim. Depois existe a 

própria contribuição das entidades, Terra Mar, associação Caiçara, a própria Tucum, tal, tal e 

tal. Então eu acho que é um público bastante diferenciado né?... quer dizer, são pessoas 

diferenciadas adentro da comunidade que faz com que... R: Como no Batoque, eles até 

publicaram no facebook uma das reuniões do secretário de infraestrutura, reivindicando essa 

questão da coleta do lixo, né?... que lá tinha um problema, né?... que o carro não ia toda 

semana, aí o lixo ficava se acumulando. Então a associação fez uma reunião com o secretário 

exigindo... Então as vantagens de ser participativo é conseguir benefícios?... R: para a 

comunidade como um todo, isso é muito visível... Mas também há iniciativa da parte dos 

próprios munícipes, eles também, ou só esperam que o Governo faça ou a própria comunidade 



234 

 

também se junta para fazer alguma coisa? ... R: No caso, a comunidade se junta pra fazer. Por 

que assim, as que esperam pelo poder público, elas sofrem muito mais, por que ficam no 

esquecimento. Nas comunidades da REDE Tucum, elas são engajadas e elas cobram, por que 

quase todas as comunidades, elas não têm suas políticas públicas de certa forma de uma 

maneira mais fácil. É com muita cobrança, muita cobrança, assim que eles fazem. Aí no caso 

se precisa de uma limpeza na casa de alguém, no roçado, vai todo mundo junto e ajuda?... R: 

Ainda tem essa experiência de mutirão, de uns ajudar os outros, tem bastante... Se precisa de 

uma fossa, de um negócio, ele vai lá e ele mesmo abre?... R: Exatamente. No caso a gente vê 

muito essas experiências nas comunidades... Com essa questão do lixo que você mencionou, o 

que a comunidade fazia quando não passava o carro? R: Eles se juntavam né? E colocavam 

num espaço para que não pudesse tá dando destaque né?... então lá eles construíram um... não 

sei se você já foi lá né?... lá tem umas estruturas que eles construíram de cimento pra poder 

colocar o lixo, pra quando o carro vier não tá todo espalhado na rua. Então foi eles que 

construíram e a gente nem acha tão bonito na questão do visual né?... mas foi uma estratégia, 

em vez de tá em toda a rua, em frente das casas, o lixo acumulado, eles construíram né?... esse 

espaço de cimento, de alvenaria pra colocar né?... as sacolas com o lixo. 
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÕES  

 

LEGENDA:  

Preto e azul claro- Viviane e Artemísia  

Vermelho – Roberto 

Laranja escuro - José Alberto 

 

1 - ENTREVISTA – 15/11/2017 

ENTREVISTADO: JOSÉ ALBERTO E ROBERTO 

ESTADO CIVIL: CASADO (AUBERTO) 

FILHOS: SIM – 3 (1 MULHER / 2 HOMENS) 

ESCOLARIDADE: PRIMEIRO GRAU  

 

1. Vocês conseguem identificar quais características do turismo comunitário, se se aproxima 

do turismo do Ceará, no modo geral? Turismo de massa, como a gente fala...se... se aproxima 

ou se distancia? O senhor acha que se distância, por que?  

R: Por que o turismo, principalmente e nosso que nós faz aqui, ele é um, é um turismo mais 

diferenciado. Nós trabalhamos na REDE, ele é um turismo mais ééé... voltado com pessoas 

que queira vir fazer um trabalho na comunidade, de conhecer a história, é sua cultura, 

valorizar a identidade local, né?... e esse outro, ele, ele não, ele não tem essa visão, vem é pra 

abalar e tudo. Então aqui, realmente o nosso turismo, ele é totalmente diferente do turismo de 

massa que vem pra abalar, né?... A única coisa que aproximaria é o interesse pelo banho de 

mar, por exemplo, mas o resto... R: É, é... mas a maneira de fazer... R: A maneira de fazer, 

realmente é diferente. Agora realmente assim, é até difícil vir pessoas assim. No caso, o nosso 

turismo aqui é realmente muito selecionado. Já veio farofeiro assim, mas é só um domingo e 

vai embora, né?...mas... eu acredito que sim. Se distancia...Os senhores? 

 R: Duas coisas nessa linha que Roberto falou, de a gente ooo...aaa forma como organiza, a 

forma como nós divulga eeee isso há uma distância do turismo de massa, né?... eles divulgam 

de outra forma. Agora o interesse que o turista vem, é quase o mesmo. O turista que vem pra 

Prainha, ele quer, ele quer ir tomar banho no mar, ele quer, ele quer, ele quer caminhar nas 

dunas, ele quer fazer um passeio de jangada, ele quer conversar com algumas pessoas, 

certo?... E o que vai pra Canoa, é certo?... eles também querem isso. Aí, aí, pode vir as 

diferenças, por exemplo: nós não tem balada, mas lá tem, então ir turista pra lá com interesse 

de balada, aqui nós não temos, certo?... Éééé, mas se o turista vem pra Prainha e diz ― eu 
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quero fazer um passeio de buggy, em torno da comunidade‖, nós temos. ―Há, eu quero fazer 

um passeio de jangada ali no mar‖, tem gente pra fazer. Nó tem também. ―Há, eu quero 

conversar com alguém lá‖. Sempre eu vejo lá, turista conversando com o pescador, que é 

muito frequente. Eu passo e fico observando. Então lá, eles também têm o contato com o 

morador também? R: Agora o contato com a organização local, por que lá também tem a 

organização. O contato com a organização local ou o contato com os moradores, na proporção 

que aqui tem, eu acho que não tem, certo?... Então assim, oooo...nós somos diferentes por 

essas coisas, a forma como a gente se organiza... A gestão né?... R: A forma como a gente 

consegue enxergar o patrimônio que nós temos, que são as beleza natural, como nós consegue 

enxergar no sentido como ela deve ser explorada, como nos deve utilizar ela, nessa visão 

desse tipo da preservação, conscientização. Essa é ooooo...quem faz o turismo lá não, querem 

explorar ao máximo, não tá nem preocupado se vai botar 500 pessoas encima de uma duna, se 

tá preocupado se, se vai inchar a comunidade demais, se vai acontecer muita coisa, não tá 

preocupado se o turista que vem lá vai fazer coisa boa ou não. Nós não, nós já tá preocupado, 

―será que esse ééé‖... esse tipo de de coisa, a gente não faz propaganda. Esse tipo de turista, 

ele já vem pra cá com som alto e já chegou turista aqui que perturbou a comunidade. Vocês 

conseguiram resolver? R: E que as pessoas fumavam. Quer dizer, tem pessoa que repetiu de 

novo, mas que pelo menos esse não vem mais. Aí quer dizer que nós não tem como... ééé... 

selecionar 100%, sempre aparece algum que desrespeita o costume da comunidade, mas a 

forma como a gente debate com relação a esse problema, automaticamente, automaticamente 

ou naturalmente, os turistas se relacionam. Tem um caso aí que já foi lá, e não quero que 

reclame lá então não quero ter problema. O som tava nas alturas. Que fulano foi lá e 

reclamaram e tal. Então... aí que eu acho há uma diferença grande, mas algumas coisas que 

eles têm á, que eles oferecem, os serviços a gente oferece também.  

E na opinião do senhor? ...Eu posso te fazer uma pergunta? R: Pode! É possível afirmar que 

aqui é mais importante manter a paz, baseado nessa história que ele contou, manter a paz e 

aaa... digamos assim, o jeitinho de ser da comunidade do que o dinheiro? R: Sim! Por que se 

fosse pelo dinheiro, vocês aguentariam o homem com som alto, mas vocês preferiram ter 

sossego? R: É, teve várias vezes ele conversando comigo assim, que as vezes essa questão do 

dinheiro não é tão importante, mas o mais importante, é essa questão, por exemplo, nós 

estamos fazendo com que nossas conversas, vendo nossa realidade de como é o nosso turismo 

aqui, que é diferenciado do turismo de massa. Às vezes, essa é a grande diferença que o 

turismo de massa pensa muito no lucro. Nós jamais pensa no lucro, mas que seja um lucro 

compartilhado, que nosso turista entenda que o princípio dele vem de uma origem de uma 
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história e o pessoal vieram. A força do nosso turismo é conhecido, é conhecer a resistência de 

vocês da comunidade tradicional, como é a Prainha. Que outras comunidades não resistiram 

isso e vocês... por que que vocês resistiram isso?... Os meus clientes 99%, eles querem saber 

dessa história de resistência. Nesse sentindo aí, eu concordo com o Beto, pois tem muito 

interesse de algumas coisas aí tem, questão de passeio de buggy, conversar com alguns 

moradores. Agora eu não sei... E essa conversa seria diferente? R: eu acredito que a conversa 

é diferente...Daquele pescador lá de Canoa? Seria uma conversa diferente?... R: Eu acredito 

que talvez seja uma conversa diferente. Por que a história, a luta e conquista da terra é 

diferente... R: É diferente. R: Mas se for falar sobre conhecimento do mar, o mesmo 

conhecimento que o pescador de lá tem, o daqui tem também. Eles têm assim, algumas coisas. 

Tem coisas parecidas... mas tem coisas que se distancia muito. 

 

2. Nesse sentido, a pergunta seguinte. Vocês acham que tem alguma conexão, qual a conexão 

que existe o turismo que é praticado aqui por Prainha, praticado por Batoque, pelas 

comunidades que fazem parte da REDE Tucum e as demais, como você tocou aí, canoa 

Quebrada, Morro Branco, tem alguma conexão? Algum alimento que vocês vendem lá, 

alguma pessoa que vem de lá e visse e versa, vocês mandam algum alimento pra lá? Tem 

alguma conexão? Alguém fez curso lá fora pra poder trabalhar aqui, alguma coisa assim? 

R: Nós temos o seguinte, a gente não mora em caixinha. A gente mora em comunidade, mas 

não mora em caixinha. Nós tem turista, que ele vinhero pra sugerir e derepentemente, ele 

visita a comunidade que faz parte da REDE e depois ele se torna um cliente da gente, dentro 

daquela comunidade, certo?... por que se tem tudo. Tem turista que vem nesse pacote, que 

vem pra esse canto por que é o mais conhecido, é o mais badalado, mas quando ele chega lá, 

depois de um dia, se já conhece tudo, já conhece tudo. Então quer ver uma outra coisa, por 

que qual é a pessoa que não gosta de natureza?... todo mundo gosta, certo?... a gente diz as 

vezes que eles não gostam, mas eles gostam. Não pode é fazer que eles fiquem inseguro, mas 

eles gostam também. Aí o que é que acontece, aí ele...tem as vez que acontece uma... nós 

temos Ponta Grossa e nós temos Catajuba e que eles têm uma influência, muito que faz parte 

da REDE. Que tem muita influência, quer dizer, que faz parte da clientela, principalmente 

esse que nós chama bate e volta, ou seja, que vai pra lá, se alimenta e curte um pouco daquele 

lugar, da natureza, da praia e do mar, principalmente aqueles, vêm de Canoa 

Então na Canoa, uma das atrações inclusive , a atração de Canoa ééé...andar de buggy, o 

passeio até Ponta Grossa. Um passeio...um, um, um dos canto, como é que se diz... uma, uma 

das referências de Jeri, é o passeio até Catajuba, que faz parte da RED. Uma referência lá de 
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Acaraí é o passeio até Caetanos, por que ele, ele, ele, as vezes, as vezes, o turista que tá lá, ele 

quer conhecer diferente, por que os cara não tem opção e as vez que nesse sentido. Aí nesse 

emaranhado aí, as vez tem algum turista que quando ele vem outra vez, chega e eles indicam 

já diretamente as pessoas da comunidade... O senhor concorda? R: Bom, isso, nesse sentido 

da REDE é, mas no nosso caso aqui, que nós estamos um pouco fora dessa rota, nós não tem 

influência. Pode ser por ventura que chego um turista aqui e disser que quer conhecer Canoa, 

aí a gente leva, não tem problema não. Também se tiver turista lá por uma ventura ou outra 

quer, quer conhecer a base do turismo comunitário, eles também vem conhecer, não só a 

Prainha, vem conhecer todo tipo de praia. Chegar aqui também, de repente quer ficar um 

tempo aqui, mais nesses casos. Agora comuneide, nessas comunidades que tão muito próxima 

a agente é que acontece muito isso... Vivi, mas essa conexão poderia ser por exemplo assim, 

alguém que sai daqui e vai fazer um curso fora pra qualificar, isso também é conexão? Vocês 

fazem curso? R: Agora nesse campo aí, não, nesse campo são muito diferentes. Motorista, 

pescador... qualificação, vocês não vão muito lá não? R: É diferente, por que motorista... 

Fazer um curso de recepcionista, sei lá, alguma coisa assim... R: Não, são coisas muito 

diferentes. Por que esses são muito puxados pelas prefeituras. São fixados pela secretaria de 

turismo, e aí ela divide se você é pra Morro Branco ou se você é pra Prainha. Ou então é pelo 

SEBRAE. Os cursos que nós tivemos aqui, nós conseguimos trazer ééé... os instrutores que 

em alguns momentos foram da Universidade e um outro que foi do SEBRAE. Então a maioria 

dos cursos aqui foi direcionado pra cá mesmo, pra executar aqui mesmo. O que é que o senhor 

acha, tem conexão assim? R: Nessa linha aqui, que falei do turismo, tem essa conexão. Já 

nessa parte de formação, de capacitar alguém, não tem. Nessa questão de Prainha e outras 

comunidades. E eu acho que é normal no turismo todo, por que você vem e vamos supor que 

eu vou pra Canoa, não mas eu quero conhecer a parte do Oeste quase toda. Então eu vou sair 

em todas as praias, cada dia vou ficar numa praia diferente. 

 

3. Com relação às políticas públicas, vocês poderiam citar algumas políticas públicas de 

turismo que seja do munícipio, do Estado ou da União do Governo Federal pra vocês, pras 

comunidades que fazem parte da REDE Tucum ou mesmo pra prainha, Batoque, sei lá. Assim 

sobre vocês, sobre Praiana do Canto Verde, sobre o meio ambiente, aspectos culturais, 

infraestrutura, publicidade e propaganda, sei lá, alguma política... algum investimento do 

Ministério ou do Estado aqui? Gestão dos meios de hospedagem, né? Das pousadas, essas 

coisas... pavimentação... 
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R: Na minha visão, eu faço como o professor Chico Anísio ―ZERO‖, Chico Anísio ―ZERO‖... 

Não tem. R: Em 2000, em 2000, quando foi que entrou isso da água? R: Sim, mas aí nós 

tamos falando de um projeto maior, Mas Aí qual é a linha direcionado pro turismo 

comunitário?... Nem relacionado ao meio ambiente, à cultura, a infraestrutura, à crédito, 

alguma iniciativa do IPHAN, do patrimônio, nem do Estado, nem de material de propaganda? 

R: Não, tem não tem, não tem... que eu conheça, não. E esse catálogo que a REDE fez, o 

catálogo da REDE Tucum, foi com recursos próprios? R: Agora o que pode ter, o que pode ter 

acontecido é o seguinte. A gente, nós tivemos agora um, um, um, um projeto que é pra 

realizar...nós tivemos o apoio do Projeto São José que é do Governo do Estado, mas claro que 

a gente tá falando de política pública. É uma linha de ação direcionada à aquela atividade de 

base comunitária. Então, a gente não tem. E essas outras também não, meio ambiente? São 

José é um projeto do Governo doo Estado, mas não é direcionado ao turismo? R: Voltando 

assim, uma palavra atrás, eu não sei se dentro do município ou do Estado ou da União 

Federal, se tem. Nós não cheguemos até lá pra procurar eles. Mas vocês não tiveram acesso a 

elas. De repente tem o orçamento, mas vocês não sabem como participar? R: É, pode ser isso. 

O problema pode ser daqui pra lá e não de lá pra cá. R: A política do projeto São José, você 

pode acessar apoio turístico, mas é dentro de um embaralhado, apoio turístico, mas não tá 

dizendo olhe, é dentro dessa linha aqui e nós temos uma ação especifica para o turismo de 

base comunitária, não tem. Mas se concorrer se concorrer no edital? R: No caso aqui, nós 

tamos concorrendo a um projeto desses que tá quase na reta final, mas por que nós entramos 

como comunidade tradicional, dentro da nossa... ah e não como turismo de base comunitária, 

entrou como comunidade? R: Não especificamente pra uma atividade e dentro da tradicional 

aí sim a gente. O projeto tem uma linha do apoio ao turismo. R: eu acho que esse turismo de 

base comunitária como fala, eu acho que o Governo.... Por que infelizmente, abrindo aqui um 

parêntese pessoal, não é nem de Vivi, é meu mesmo. Por que o Governo não representa a 

maioria, né?... e a minoria dos empresários, que gostam do lucro mais rápido. Isso são ligados 

ao turismo convencional. 

O turismo...O que poderia ser considerado sustentável né Vivi?... o turismo de base 

comunitária feito por ricos, não pra ricos, por ricos, ou seja, aquele roteiro de charme, 

né?...hotéis que têm teto solar, tem toda aquela questão, aí é mil reais, mil e quinhentos reais a 

diária, por que tem toda a questão de sustentabilidade, só tem nove unidades habitacionais. É 

o roteiro pequenininho, arrumadinho, feito por ricos para ricos. Então é o roteiro de charme, aí 

tem investimento, né?... R: Tem.  
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4. A próxima questão é o seguinte. Vocês percebem a diferença entre o turismo desenvolvido 

das comunidades da REDE Tucum, que se refere a esses aspectos. O que diferencia o turismo 

que é desenvolvido nas comunidades, relacionados ao meio ambiente? Qual o diferencial da 

Prainha em relação ao meio ambiente, em relação ao turismo que é desenvolvido aqui. Uma 

forma de como vocês convivem e se relacionam com o meio ambiente. Qual a diferença de eu 

vir aqui e enxergo o ambiente como vocês trabalham e eu ir pra outra praia que é fora da 

REDE, o que vocês tem de diferente em relação ao meio ambiente, que em outras praias não 

tem? Qual o diferencial de vocês, em relação a isso?  

R: É essa... nós temos algumas ou várias diferenças. Relacionado ao aspecto cultural, que é 

relacionada à cultura. Eu acho que é uma coisa também, essa questão dos pontos de coleta, é 

diferente. Vou comparar com canoa não. Lá ainda é um pouco tradicional, mas aqui é mais 

organizado, pontos de coleta de lixo, essa questão da preservação, dos cuidados dos recursos 

naturais que tem lá. Eles têm lá uma lagoa que é muito mais bonita do que a lagoa que a gente 

tem em outras comunidades. Que é uma lagoa que tem dentro da comunidade que tão 

acabando lá. E não é nem por eles, é por um povo de fora, que montaram um negócio e a 

comunidade ali é toda prejudicada. Outra diferença é os, vamos dizer assim, que quem fica 

com o movimento, a renda e com quem fica. Aqui fica com a comunidade. Mesmo aquele que 

não fazem parte do movimento. Eles são da comunidade e a renda fica no meio da família 

deles. Mesmo não fazendo parte da REDE, mas a renda fica pra eles? R: Mas eles também 

seguem alguns princípios também. Que é mais importante... R: eles concordam com esse 

negócio de não ter som alto, com esse negócio de barulho a gente vê que eles defendem a 

questão da Prainha e tudo mais, mas esse grupo defende a especulação, mas esses outros 

cantos não têm nada disso. Grande parte da, acho que mais de 80% do movimento lá é com 

pessoas de fora, todo o empreendimento é de pessoas de fora. Que boa parte das pessoas que 

tem é de fora, serviço de terceiros. O senhor acha que isso pode comprometer a questão 

ambiental, que quem é de fora não vai ter tanto cuidado né? R: Com certeza! Por que pode se 

mudar e pronto. R: não só a questão ambiental, mas a questão éééé...tradicional e cultural, por 

que lá quando você, por exemplo quando um carro chega com som alto ou que alguém tá 

fazendo alguma coisa errada, se eu for reclamar, a única preocupação que eu tenho de, é como 

chegar até a pessoa, né? Ou pedir a ele, encarecidamente. Assim que eu vou ter um grupo 

grande, inclusive o dono do estabelecimento que não vai estar concordando com ele. Se tiver 

lá numa pousada pessoas de fora, a pessoa pode tá com o som nas alturas. Se eu for falar com 

eles, eu já não vou nem falar com eles, vou falar com o dono da pousada, que é que ele acha. 

Se o dono da pousada disser ―não isso aí, o cara tá dentro daqui‖, eu não vou nem falar com o 
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cara, ou se eu for falar com o cara diretamente, eu já tô preocupado como vai ser a reação do 

dono daquele estabelecimento, que normalmente vai ser contra mim. Então essas, essas, essas 

relações aí são totalmente diferentes do modelo que nós temos aqui e o modelo que tem lá. 

Você concorda Roberto? R: Concordo também! Assim, o que diferencia vocês das demais? 

Tanto no aspecto cultural, ambiental, a infraestrutura... R: Eu acho assim a Prainha bem 

diferente. Você vai em algumas comunidades, não tem mais o passe tão livre como a Prainha 

tem de voltar. Isso é um aspecto diferente, de liberdade, né?... A gente pode se sentir seguro 

aqui? R: Nós estamos seguros... R: Mas referente as outras praias que você vai, não sei o que. 

Basicamente algumas praias não têm mais tanta praia livre. Tudo é ruado. R: a sensação de 

liberdade daqui é grande. A questão de segurança, nós faz mais a segurança lá... aqui nós 

temos droga, aqui nós temos que não é muito confiável, aqui tem e na Canoa Quebrada tem 

muito mais. Foi feito inclusive uma pesquisa agora que aqui no Nordeste brasileiro não tenha 

uma comunidade que a droga não esteja lá. Onde tem droga, tem violência. Então não adianta 

a gente achar agora que os riscos são mínimos, por que na realidade não é. Agora os ladrões 

roubam mais motos, mas não adianta dizer que não tem risco. Em relação à essas pousadas, o 

serviço de alimentação, qual as diferenças que vocês enxergam com relação aos outros 

lugares? R: A única diferença que eu consigo assim, identificar, o que bate logo é a questão 

do preço e outra questão da qualidade, principalmente do peixe. Como essas comunidades, 

são comunidades que tem a grande presença dos turistas. Aí grande parte é congelado. Aqui 

você já consegue comer um peixe que é do mesmo dia, então essa qualidade do peixe que nós 

fala e a questão das outras coisas a grande maioria traz de fora. Então o supermercado que 

eles compram, nós compra também os mesmos alimentos. E a questão do preço, mas do modo 

geral, dentro do nosso grupo, aqui é mais baixo e tipo, aqui a comida tem qualidade, pode ter 

o peixe, mas o que eu tô dizendo a batatinha, a tomate, a cenoura, as outras coisas, nós 

compra no mesmo supermercado que eles compram. Não tem horta não, né?... R: Nós não 

temos horta aqui. Nós tem cheiro verde já, que é produzido aqui na região, certo?... Tem 

alguns da REDE, né? Que faz agroecologia, orgânico? R: Tem sim. Na opinião do senhor? R: 

não, assim, tem alguns tipos de culinária que é muito nativa. Então tem pratos diferentes... 

éeé, a gente já vende as vezes as coisas que é do nosso dia a dia. Pirão de peixe, a tapioca, tem 

muitos cantos que não tem. E não é difícil diferenciar a culinária do prato local, a tapioca. A 

tapioca tradicional, ela é que passaram de algumas famílias. Todo mundo come tapioca. 

Agora o que a gente oferece, se a pessoa que a tapioca nas comunidades. Então quer dizer que 

a gente vai comer a mesma coisa que vocês comem é?... R: É, é... Oba, gostei dessa ideia!... 

R: Mas é isso mesmo. Agora na questão de peixada lá, peixada aqui, é a mesma coisa. Peixe 
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assado lá, peixe assado aqui, eu acho que a única diferença da culinária é faz... é essa questão 

mesmo da tapioca que hoje já tão colocando muito, nessa questão do café da manhã, no 

almoço... R: Já tem vários modelos de tapioca... R: Também tem a tapioca melhor que eu 

como é a lá de casa, não tem melhor não. 

E com reação a esses roteiros ofertados por vocês, aos turistas. Vocês conseguem ver qual a 

diferença principal? Passeios daqui e os de lá, tem alguma coisa assim, alguma pimentinha 

diferente? R: Olha uma coisa que a gente, inclusive até um pensamento que eu venho 

defendendo, eu acho que tá nessa linha, um trabalho que nós vem defendendo, é a gente 

construir um questionário nessa linha de comparativo e eu até reforçando aqui, nessa linha. 

De aplicar um questionário pra quem visita, pode ser pra quem não visita. Nessas 

comunidades também. Uma Canoa da vida, né?... por que algumas coisas que nós tamos 

falando aqui, mas talvez tem algumas coisas lá que distancia mais e se aproxima mais, que a 

gente não consegue enxergar. Você tá perguntando aí sobre essa questão do roteiro. O nosso, 

o nosso, grande parte do nosso público aqui, ele vem mais pra conhecer nossa comunidade. 

Então eu acho que essa é a pimentinha , né?... R: Mas tem deles que vêm aqui e assim, quer 

ficar aqui mesmo, não quer fazer trilha não, ou vem, quer só assistir uma palestra, quer saber 

da história da comunidade, agora os que querem trilha, aí nós oferece. Oferece passeio de 

buggy, nós oferece passeio de jangada, oferece passeio de charrete, nós oferece trilhas, 

certo?... Nas lagoas? R: Nas lagoas. Então isso a gente oferece, isso a gente oferece, né?... eu, 

eu acredito que oooo... trilha, éééé e o nosso passeio de jangada ou nosso passeio de buggy ... 

a nossa diferença é a nossa história, o nosso jeito de ser. Por que em cima de carro é a mesma 

coisa, você vai encima do carro e tal. Agora aqui, a nossa história e o nosso ambiente é o que 

faz a diferença, por que aquele passeio em cima de um morro aí eu digo ―aqui, esse morro 

aqui serve como a marcação, por que em vinte quilômetros do mar, você consegue chegar‖ e 

aquilo é uma referência dos pescadores lá. Dá pra aprender bastante, é uma aula, né? R: Então 

isso, é uma diferença, se você vai lá na Canoa é pra tirar foto e querer descer o morro com 

emoção ou sem emoção. O diferencial são as histórias, são as vivências, né?... R: São as 

histórias. Como as pessoas vê aqueles recursos, né? É como eu falei, lá na Canoa, ele vê a 

história da duna e pra tirar foto e pra descer com emoção ou sem emoção. Nós aqui vê a duna 

com um outro olhar. R: Tem uma coisa que eu vi lá em Canoa, que eu passei e vi, e eu acho 

que nós tem esse mesmo potencial. Lá tinha mais ou menos uns 70 turistas em cima do morro. 

No scate, carrateadeira. Nos pensa em fazer isso também. Além de tá vendo o pôr do sol lá, 

em cima d uma duna, sky, skibunda, carrateadeira. Aqui era uma brincadeira, nós tínhamos 

três brincadeiras aqui, era essa carrateadeira que nós chama, tomar banho no mar e esquiar, 
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surfar com um pedaço de madeira e jogar bola. Então era três brincadeiras muito tradicional. 

Duas infelizmente nós tamos fragilizados. Pouco adolescente aqui, pouca crianças, poucos 

pais levam os filhos pra tomar banho no mar e a questão da carrateadeira, desce no morro, vai 

e desce sentido a ladeira. É o movimento d jangada, quando ela pega aquela duna e a onda 

leva. Então assim, tá se perdendo, é uma coisa que é uma coisa legal, é uma coisa legal. Pros 

pequenos era uma maravilha. Interessante Vivi o que ele flou, por que ele viu o lado bom 

também, onde parece que só tem coisa ruim, mas ele também tem essa troca, essa conexão do 

que ruim e do que é bom, né? R: Sim!  

 

5. Existe conexão com as entidades como Ongs, Universidades, outras entidades? E essa 

conexão, essa interlocução, ela é bilateral? Tipo, a gente aqui vem, faz pesquisa, mas deixa 

contribuição e da mesma forma recebe de vocês essa contribuição. Mesmo que seja essa 

vivência, essa roda de conversa, essa interlocução. É uma via de mão dupla, né? Tem gente 

que vem com o conhecimento acadêmico, mas sai daqui também com o saber popular. Na 

opinião de vocês, contem essa história, contem tudo, não esconda nada, contem as fofocas, 

vai! 

R: Não diga isso não. Eu acho que tem, eu acho que nós tem tudo, tudo, certo?...tudo, tudo. 

Pode dizer tudo pra agente!... R: Nós tem, essas, essas, essas... fale as fofocas... Por que aqui, 

a gente representa a universidade, nós quer saber se presta ou não presta... R: Essa, essa, esse 

conhecimento, vocês, vocês... Eu acho que tem duas lacunas, uma nós tem que avançar, a 

segunda vocês tem que avançar e a terceira, nós tem que avançar juntos. Essas comunidades, 

da Prainha e todas mais, nós tem que se apoderar mais desse aprofundamento que vocês 

fizeram. Conhecimento a maioria é nosso, baseado e vocês tão aprofundando, organizando, 

dando aí coisa pra nós entender melhor, vocês entender melhor e os outros lá fora entender 

melhor, eu compreendo assim. Certo?... Nessa linha, nós não tamos conseguindo se 

aprofundar mais. Nesse trabalho eu acho fundamental a ponte solidária, que nós construímos 

juntos e vocês vão construir já nesse momento. Mas por outro lado também, eu acho que a 

universidade, aí tem essas pesquisas é mais gente pensando nessa linha de como passar esse 

conhecimento lá pra aquelas pessoas. Tem uma estratégia que a gente possa animar a 

comunidade, certo? Aí como tava falando com Roberto, que nós precisa... Vocês estão abertos 

que a universidade chegue em cima, como fazer? R: Não. Essa troca, é uma troca, mas depois 

que acabar essa pesquisa dar esse resultado. Depois disso tem a estratégia, aí nós vamos lá em 

cima agora, da estratégia, nós junto, as pessoas da comunidade e vocês da universidade, ter a 

estratégia junto e nós pode para a gente botar em prática aqui o que a gente aprofundou, 
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principalmente o que vocês aprofundaram aquele conhecimento que a gente tinha, e aí eu tava 

dizendo. Hoje eu sinto falta que nós temos que pensar que em dois anos fazer um grande 

seminário da pesquisa da REDE, com os pesquisador, ééé´, apontando as pesquisa que é o 

caminho, comunicar o que tá acontecendo, né? Por que a gente sabe que já saiu outras pessoas 

com interesse de fazer outras pesquisas e assim né... essa fase aí a gente precisa começar a 

construir pra começar a viver melhor. Não tô dizendo que a contribuição não é boa. O pessoal 

vem aqui fazer sugestões o importante que já foi no nosso planejamento e a gente ficar 

achando que é mais um papel não, a gente vamos ver o que dá pra fazer. Se vem aqui, e faz 

uma pesquisa profunda e aponta as dificuldades e os caminhos, isso não é pra ir pra dentro de 

gaveta não, isso é pra ver junto, pegar esse conhecimento que a universidade aprofundou e 

vamos ver o que é que dá pra a gente fazer. Não dá pra fazer tudo, mas dá pra fazer alguma 

coisa, eu penso assim. Então assim, tem essa lacuna R: Uma troca de saberes pra ficar assim, 

no seu espaço de formação, eu acho assim que a universidade da oportunidade, através da 

universidade tem o interesse dos nosso jovens voltar a estudar. E eu acho assim que foi todo o 

incentivo. E também tem a questão da gente participar dos espaços e debates feitos pela 

universidade. E aí uma coisa que eu acho que a universidade pode ajudar mais, é monitorar, 

por que gente pode fazer, nós já temos uma ideia de onde queremos chegar, mas ... Você acha 

que o olhar por que tá ali vendo todo dia, acaba ficando viciado e não vê tudo? Aí alguém de 

fora vem e consegue ver... R: tem uma professora agora que vem falar pra a gente da pesquisa 

dela. Olha eu não tinha noção, eu achava que quer dizer, jogava umas cinquenta experiências 

e aqui na Prainha, no Ceará, acho que não Brasil não tinha. Já tinha alguém fazendo turismo, 

mas não tinha focado como a Prainha, esse sentido de turismo comunitário não tinha e a 

pesquisa dela trouxe pra nós o que?... que hoje já é mais de duzentos e cinquenta experiências 

e isso é gente, vocês não tem noção. Isso quer dizer pra nós o que? Que esse estudo, na minha 

percepção, que nós temos que pautar isso a nível municipal, estadual e nacional, que tenha 

uma política voltada para o turismo de base comunitária. Defender isso dentro de uma 

proposta de lei, dentro do governo e a gente tem que criar isso aí, porque? Por que nós já tem 

1%, não dá nem 1%, mas nós já sabemos que esse tá dando certo. Então a gente tem que 

pautar políticas públicas dentro desse debate. E só foi possível enxergar isso por que alguém 

veio e trouxe essa informação? R: Informação e que é uma pesquisadora iniciou o trabalho 

aqui também, da REDE Tucum. R: por isso que eu falei, por isso que é assim, como o 

Roberto Falou. Nós juntos tem que pensar no momento, essa visão pra pensar nessa estratégia 

de políticas públicas. R: E vai ser uma oportunidade, por exemplo: tem um Fórum Mundial, 

né? Fórum Mundial ano que vem. R: Aí já tamo pensando de pautar, de pautar hoje. 
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6. Qual o nível de participação da comunidade, tanto em relação ao turismo, com relação às 

outras demandas da comunidade como saúde, educação? Ela é participativa, a comunidade em 

si é participativa, quais essas vantagens de ser participativa? E se não é participativa, qual é o 

motivo? Participativo no sentido de lutar pelas causas da comunidade não só pelo turismo. 

R: Basicamente a gente tem criado éeéé, o maior é a questão do associativismo, a associação, 

ela é até por que a associação as vezes se divide em vários grupos, entendeu?... então por 

exemplo, quem tá no grupo de turismo, tá ligado à associação. O turismo tem que ser só. Já o 

da saúde nem tanto. Já na questão da pesca não, aí já é uma coisa mais aberta, mas tem alguns 

grupos no turismo que é muito focado. Mas a comunidade em si, ela participa, mesmo sem 

associação? R: Além disso R: Eu acho que é importante, na hora da pesca, os pescador ... Mas 

se envolve de um modo geral com os problemas da comunidade? R: Tem algumas, tem 

algumas, por exemplo: na Casa da Terra, se envolve. Na parte do mar, já tem pescador que se 

envolve, mais os pescador. É de interesse coletivo. R: de um modo geral, eu considero que a, 

as coisas, nós temos aqui, as construções são coletivas. Todas as regras aqui foram feitas 

coletivamente, feito consulta. Agora eu acho que nós somos uma boa referência na região, por 

que a região tá muito mal, a região tá muito mal pra parte do coletivo, porque? Aí eu vou 

dizer por que, por foto de ser mal, a gente se destaca, por que nunca a gente teve, dizer assim, 

nós tem aqui de forma regular nós tem aqui, qualquer tema que você chamar, você tem 

cinquenta, sessenta pessoas e nós temos aqui trezentos e pouco. Então a gente vai botar aqui 

20% né? Já da o que? Já dá oitenta, sessenta. Regra de três... R: Regra de três, né? Dá 

sessenta. Vamos dizer que 20% seja uma proporção ótima, né? Nós não alcança isso. O único 

grupo que alcança isso é os pescadores que como os pescadores, como os pescador, eles são 

muito ligado à colônia e são ligados pela colônia que basicamente é a pesca, ligado à limpeza, 

à praia, você consegue. Quer dizer que depende do interesse? Se for pra pedir uma UPA pra 

vir pra cá, um médico, aí vão reclamar por que não veio médico da família aqui, aí como é 

que faz? As mães se mobilizam? R: Nós temos umas pessoas. Nós temos um fato agora, a 

gestão tirou o rapaz do posto de saúde. Ouve um grupo de quatro ou cinco que se mobilizou e 

fez abaixo assinado, é uma mobilização, mas não ouve um debate com cinquenta pessoas pra 

discutir. Não ouve o debate, ouve o abaixo assinado? R: ouve o abaixo assinado, tá 

entendendo? É uma participativa? É uma participativa, mas aí ela é participativa? É por que 

foi atrás e cobrou, mas assim, fazer o debate, por que não é só questão do cada do posto. Aí 

vem a questão do lixo, vem ligado a outras coisas. O professor que tá faltando, que não tem 

professor...R: Nós não tem. Temos nós temos certo, agora nós temos um grupo de vinte e 
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cinco... E esse abaixo assinado era pra permanece? R: Era. Agora dizer que nós temos um 

grupo de trinta pessoas, considero trinta pessoas, sem medo de errar que eles estão 

articulados, mesmo com a dificuldade, eles tão ali articulados, sempre pautando, e puxado 

pela associação ou puxado pelo grupo da associação, nós temos, certo? Aí os outros vai muito 

como eu falei, depende do tema R: Eu vejo que as vezes, sempre, sempre lá em casa que 

quando era pra decidir as coisas, na associação, é a associação sozinha, chamava todo mundo 

e todo mundo ia. Hoje tá diferente, o pessoal do turismo, eles sentam lá e resolvem do 

turismo, o pessoal da saúde, eles sentam lá, é só o grupo da saúde de dez ou doze, o pessoal 

da pesca, a maioria eles tão lá na pesca, o pessoal da educação, então, então... É subdividido 

em mini secretarias? R: Exatamente. Então quando você faz isso fica um pouco fragilizado. 

Antes não, antes era todo mundo junto. Vamos supor que de uma questão de educação, de 

repente se convocava uma reunião e era todo mundo junto, aí era uma força maior, por que 

tava todo mundo junto. Talvez isso como cada um ficou no canto ―não eu não vou lá, por que 

é o pessoal da educação e eu não acho interessante, eu faço parte de um outro grupo‖. R: mas 

nós temos umas trinta pessoas que circula em todos esses grupos que tem lá, se você vai pro 

turismo hoje, você vai ver lá uns dez, mas se tu for pra reunião da escola que vai ter amanhã, 

tu vai ver uns três ou quatro que tão lá, lá, tu vai pra reunião dos pescador, tu vai ver três ou 

quatro que estarão hoje à noite que estarão. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esses trinta 

então. Qual o mais forte nesses trinta, controle e cobrança ou iniciativa pra resolver? R: Eu 

acho que eles são mais fortes na iniciativa. Então aparece o problema, ele vai lá e tenta 

resolver, sem desenvolver, sem nada, vai lá... R: Vai lá e busca a solução, por que de 

cobrança, a gente cobra também, mas eles não é aquele pessoal que fica só cobrando e 

lamentando, a gente é bom de resolver as coisas. Quais as vantagens de participar, na opinião 

de vocês? O que mudou pra vocês? R: É isso aqui, se nós não participar assim. Tem as 

informação, tem o conhecimento. Tem a articulação, é ter essa visão de fazer uma leitura das 

comunidades. Isso é uma riqueza pra a gente, por que não fica só aqui né?... a gente sai daqui 

Eu acho que se ficar só aqui, a gente não construía eu acho que nós traz uma bagagem forte 

pra aqui. As experiências e as vivências, eu acho essa coisa muito forte. É tudo questão da 

vivência, né?... A partir dai, de uma forma ou de outra, a gente tem um poder de voz de né?... 

ate por que nós tem buscado mais essa formação. Vocês acham que essa, esse movimento de 

ajuda de auxílio, de conhecimento do lugar, auxiliou a vocês também abrir as portas pra esses 

pesquisadores que vêm? Vocês acham que se não tivesse essa participação, essa atuação 

menos assabiado, mais desconfiado com o povo que vem de fora? R: Eu acho que os 

pesquisador tem uma coisa que faz bem pras pessoas que nem too mundo tem, que é você se 
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sentir bem, fazendo o bem pra ti, certo? Eu acho que a gente vê muito assim, aaaa 

participação faz bem, ter o resultado, né? A liberdade das crianças, ter um lugar pra morar, 

você vê uma comunidade crescendo socialmente, um mais próximos dos outros, né? Isso faz 

um bem pras pessoas de bem que tá lá. Eu acho que tudo isso que a gente vem construindo é 

para nós. Mas ele atrai pesquisador, que quem é o pescador que não quer ir pescar numa boa 

pescaria de peixe? E dá boas pescaria. Então tem pescador que escolhe um tema, que é um 

tema diferente que não tem um maior prazer de pesquisar, dentro de uma história. Acha que 

ficaram menos desconfiados, que se não tivessem esse conhecimento, se não tivesse esse 

interesse, esse orgulho, vocês ficariam desconfiados com alguém de fora que chegasse? Meio 

matuto assim? R: Eu não sei como ficaria isso, por que ééé... O senhor nunca passou por isso 

né?...R: A gente assim, no que você tá falando no conhecimento, a gente participa desde 

criança, então já nasceu dentro do movimento, não dá ora ter um sentimento, mas eu acho que 

dá pra desconfiar, por que nós temos as comunidades tradicionais que ela vem de um processo 

que sempre tem pessoas querendo se aproveitar, né? Chega apresentando, por exemplo... A 

gente quer fazer um tour, nós quer apresentar alguma coisa, ai fica um pouco desconfiado de 

alguém quere tirar algum proveito. Mas como você aprende, tem conhecimento como ele 

disse, trás poder, você não fica tão desconfiado? R: E aí fica, como a gente já tem esse 

conhecimento de, e essa vivência com a comunidade. Nós tem mais de cinquenta pesquisas 

aqui, né? Então a gente já tem, já tem essa importância, tem alguns tipos de pesquisa que a 

gente tá procurando pesquisador. Na área da pesca, nós tamos procurando alguém pra 

pesquisar mais na área da pesca. Então isso tudo, no nosso caso, no nosso grupo, mas na 

comunidade mesmo, você vai encontrar que se você fazer vários questionamentos, ele não 

fica querendo dar prova de si mesmo, será que meu nome não vai tá numa lista aí, de querer 

fazer empréstimo. Tem várias pessoas na comunidade que desconfia. Isso tá dentro da 

pergunta que ela fez, tá dentro da vontade de participar, né? Se tivesse todo mundo junto, esse 

medo não teria tão forte, né? Então você no modo geral, quais são as debilidades maior que 

vocês encontram aqui, em Canto Verde? As fragilidades, que ainda têm que melhorar, por que 

vocês disse que não vão para nunca de participar, então o que tá precisando melhorar? R: 

Fragilidade, dificuldades, nós temos várias. Ponto fraco aí da comunidade? R: O ponto fraco 

nosso é desenvolver mais a juventude... Envolver a juventude, né? Estimular, animar? E na 

opinião do senhor? R: Eu acho que a capacitação de recursos, acho que tem muito editais aí 

que se tiver como, a gente consegue acessar alguns. Aí como vocês tão sem ainda, aí ficar 

dependente, né? R: Eu acho que uma outra, uma outra dificuldade que a gente tem, que a 

gente tem dificuldade de planejar e monitorar, certo? Essa questão é uma dificuldade do 
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movimento, embora que só pra aquele grupo que planeja, mas é aquele planejamento mais 

coletivo, que você bota todas as pessoas participa dos grupos e o que é que une mais a gente, 

né? Eu acho que é uma das dificuldades, isso. O senhor acha que a captação de recursos é 

mais uma fragilidade ou uma oportunidade? R: captar recurso ele é uma... o edital é.... nós 

somos ainda fraco por que nós, não sabe muitos esses editais. Mas é uma oportunidade? R: eu 

acho que até mesmo quem não conhece, mas nós temos conseguido fazer parceria com outras 

pessoas próximas pra nos ajudar. O pessoal da universidade. Eu acho que a gente, não, a gente 

não despertou pra isso ainda e dizer ó gente se a gente tiver esses projetos que a gente tem 

bem desenhado, se a gente tiver uma oportunidade no edital, pode correr atrás. A gente não é 

muito boom nisso, mas quando a gente vai atrás, captamos recursos. De montar projetos, né 

Roberto, isso aí que é muito interessante. R: o pessoal da universidade poderiam ser parceiros 

nosso, nessa área, o pessoal que tem esse edital interessante pra vocês aí, esse pessoal que a 

gente... Manter essa rede, né? R: Exatamente... Mais algum? R: Agora nós somos bom em 

executar projeto todos os projetos. A fortaleza de vocês seria executar projetos? R: É. Todos 

os projetos que nós conseguimos aqui, nós conseguimos prestar contas, na verdade fazer a 

risca, tá entendendo? E projeto que tinha pessoas que dizia ―vocês não consegue‖ e a gente 

vai lá. Então o operacional é bom, tá faltando a questão do planejamento, editais? Mas alguma 

debilidade que o senhor acha? R: Eu acho, eu não sei, a questão da, da arborização da própria 

comunidade. Não a gente precisa assim, a agente plantar mais planta. Seria uma debilidade ou 

uma ameaça, essa questão da plantação? Quanto mais melhor? R: Arborização, as famílias 

fazer mais. Então é uma necessidade? R: Inclusive nos fomos pra nossa região, chamada 

Norte e as pessoas não conseguem fazer uma plantação, fazer uma série de coisas. R: Tudo 

isso aí coloco nessa questão de agente sentar junto e dizer assim, fazer um planejamento. Pelo 

menos, nós queremos uma Prainha daqui a dez anos de que jeito? Aí de repente, eu acho que a 

Prainha deveria ter mais árvores, esses coqueiros aqui, isso aqui foi no debate nós não 

tínhamos esses coqueiros a trinta anos atrás, eu tava lá e olha aqui tem pouco coqueiro, então 

se qualquer pessoa chegar aqui e dizer que aqui tem pouca planta. Então se vocês começarem 

a plantar mais arvores, plantar mais coisa, daqui a um tempo você vai ver que isso aqui vai 

ficar mais bonito, vai ter mais sombra, vai ter uma garantia. Visão de longo prazo, né? Essa 

visão de longo prazo e planejamento a vinte, trinta anos. Aí ele falou ate a debilidade de 

controlar isso também, o que tá acontecendo né? Será que tá crescendo? Quanto coqueiros 

foram plantados, com quanto tempo, aí planeja, mas nem sempre controla pra ver se deu 

certo. Uma ameaça a esse modo de vida de vocês? R: A especulação imobiliária. Mais 

alguma? Que queira apontar, uma ameaça? R: A pesca predatória também é uma ameaça. R: 
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Esse negocio das dunas. Ambiental, não é? R: Ambiental, a questão da pesca... Existe uma lei 

que protege as dunas né?... R: Olha, pra mim tem duas coisas, duas coisas que pode 

estruturar...desestruturar qualquer comunidade que tem tudo pra a gente sofrer. Os outros 

sofrem por que os outros não debatem. Eles diz que os outros não sofrem, mas que se for nos 

outros cantos, eles sofrem mais que a gente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe, 

né?... R: a questão do crime, A ameaça é o crime...as drogas, chegada das drogas? R: é das 

drogas. Não deixar a janela aberta?... R: É as ameaças principais que nós vamos viver aí... E o 

senhor? R: As outras debaixo disso é coisa pequena. Fortaleza, as fortalezas de vocês, o que 

vocês têm como forte? Marcante, que diferencia vocês, que tá mantendo vocês vivos? A 

organização? R: A organização. O que é que mantem vocês vivos até hoje? R: é essa questão 

da experiência, essa identidade cultural da gente. R: Sou nativo da Prainha do Canto Verde, 

sou filho de pescador. Essa identidade... De orgulho de ser, não com vergonha. R: É , é. Até 

botei na escola ―quem é você?‖, eu botei sou negro e as pessoas tão perdendo até essa questão 

assim, de dizer né eu sou negro. Filho de pescador, por que tem que dizer que é mesmo e a 

gente vem da onde? Oportunidade... que vocês podem ver assim que tem oportunidade pra 

crescer aqui, que vocês enxergam lá fora, que poderiam aproveitar e não tão aproveitando? R: 

em que sentido? Em amplo...pode ser na pesca, alguém coisa nova que vocês querem. R: Eu 

acho que nós temos nesse cenário do turismo, é uma oportunidade que nós pode crescer. Até 

por que, por que que a Prainha não pode promover eventos?... mas uns eventos focados na 

tradição de ir valorizando as praias. R: Acho que a área da produção de alimentos. Por que eu 

perguntei também se tinha alimentos de agroecologia de horta e vocês disseram que é uma 

coisa boa, se tivesse aqui, né? R: Algumas famílias produzem... A batata, o milho... várias 

famílias produzem muita coisa, mas é no seu quintal, alguma coisa assim. Nessa visão do 

maior, de bastecer a comunidade, nós não temos. Até eu gostaria de visitar a roça, entendeu, 

até pro turista ver também, plantar junto. R: Mas nós vamos negociar, se o projeto avançar, 

nós vamos negociar... Oooo São José, qual é a linha de vocês com o São José? R: A nossa 

linha era a pesca e turismo. É uma oportunidade? R: é uma oportunidade. Nos tá meio travado 

aí. Olha, ele falou que acha que é uma oportunidade o São José. R: É, é, é. Tem outros que 

vocês teriam conhecimento, que poderia ser melhor aproveitado? Uma coisa que o senhor 

disse ―trazer mais ideias da universidade pra a gente aproveitar‖ R: É uma oportunidade! 

―Trazer coisas que a gente não conhece. ‖ de bom, né? Aproveitar melhor essas oportunidades 

desses bate papos.   

 


