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Resumo: O estudo apresenta como têm sido desenvolvidas as iniciativas de Turismo de Base 
Comunitária (TBC) na comunidade tradicional caiçara do Bonete, Ilhabela, Estado de São Paulo, 
Brasil. Propõe-se uma discussão teórica sobre os pressupostos dessa modalidade de turismo em 
confronto com as propostas de TBC para essa sociedade. Está fundamentado em pesquisas 
bibliográficas sobre as temáticas do TBCe em entrevista semiestruturada realizada com o presidente 
da Associação Bonete Sempre. Os objetos de análise incluem o projeto de TBC desenvolvido pelo 
Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte de São Paulo 
(CEDS/LN) e o roteiro de TBC atualmente oferecido na comunidade do Bonete. Conclui-se que o 
TBC pode colaborar para o desenvolvimento local, entretanto é necessário ampliar a participação e a 
organização da comunidade para a consolidação do roteiro existente e de propostas de TBC 
alinhadas com a valorização dos aspectos naturais e culturais da comunidade. 
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Introdução 

No Brasil, o turismo é atividade econômica emergente, e tem apresentado expressivo 

crescimento nos últimos anos, representando atualmente 4% do Produto Interno Bruto (PIB) 

nacional, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV). É notório que 

as regiões que mais recebem turistas no Brasil são aquelas localizadas ao longo da costa, 

inseridas em locais de belas paisagens e compostas por recursos naturais de alta 

biodiversidade. Este é o caso dos municípios que possuem remanescentes da Mata 

Atlântica, por exemplo. O aumento do fluxo de turistas para essas regiões tem gerado 

preocupações aos gestores públicos, às instituições conservacionistas e às comunidades 

anfitriãs, pois as atividades turísticas podem colocar áreas naturais e patrimônios histórico-

culturais em risco.  
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O Turismo de Base Comunitária (TBC), também denominado como Turismo Rural de 

Base Comunitária (TRBL), vem ganhando espaço na comunidade acadêmica, nas propostas 

de políticas públicas de fomento ao turismo e nas discussões entre autóctones como uma 

modalidade de turismo que gera desenvolvimento local com o mínimo de degradação ao 

patrimônio natural e cultural das comunidades. 

Esse tipo de turismo tem sido proposto por e para comunidades que possuem modos 

de vida tradicionais e que têm percebido o crescente interesse de uma demanda de turistas 

interessados em suas peculiaridades culturais e no usufruto temporário dos espaços 

naturais onde estão localizadas. A comunidade tradicional caiçara do Bonete, localizada ao 

sul do município de Ilhabela, São Paulo, Brasil, é uma dentre as centenas de comunidades 

brasileiras que tem desenvolvido ações no sentido de desenvolver o TBC em seu território. 

A proposta deste estudo é apresentar como têm sido desenvolvidas as iniciativas de 

turismo de base comunitária (TBC) na comunidade do Bonete. Desenvolve uma discussão 

teórica sobre os pressupostos dessa modalidade de turismo em confronto com as propostas 

de TBC para essa sociedade e com as práticas de TBC já existentes no local. A 

fundamentação teórica é baseada em pesquisas bibliográficas sobre as temáticas do 

turismo de base comunitária e do desenvolvimento local. Os objetos de análise desta 

pesquisa incluem o projeto de TBC para o Bonete desenvolvido pelo Centro de 

Experimentação em Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte de São Paulo (CEDS/LN) 

apresentado por Salvador, Pedroso e Bastos (2013) e o roteiro de TBC atualmente oferecido 

na comunidade do Bonete. As informações sobre o roteiro foram obtidas através de 

entrevista cedida por Queiroz (2014), administrador de um dos meios de hospedagem local 

que comercializa o roteiro. 

 

Turismo de base comunitária 

O TBC está permeado por uma série de conceitos que dizem respeito à 

solidariedade e cooperação, à participação política, à preservação dos aspectos históricos, 

culturais e naturais de uma determinada comunidade, à interação responsável entre 

visitantes e visitados, à valorização da identidade cultural e ao desenvolvimento 

socioeconômico de localidades habitadas por sujeitos que percebem no turismo a 

possibilidade de incremento socioeconômico sem que para tanto precisem abandonar suas 
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atividades tradicionais. A amplitude de elementos fundamentais que caracterizam o TBC 

reflete a não existência de uma única definição conceitual que agregue todos os princípios 

sociológicos, econômicos, políticos, históricos, antropológicos, ambientais e psicológicos 

envolvidos nessa modalidade de turismo (BARTHOLO JR., 2011), contudo, o debate sobre 

o TBC tem sido fomentado pela comunidade acadêmica resultando em discussões que 

visam colaborar para o aprimoramento de mecanismos de diagnóstico, de planejamento e 

de avaliação de programas de turismo em comunidades localizadas. 

Fundamentalmente, o TBC se diferencia de outras modalidades de turismo por sua 

forma de gestão e pela oferta aos visitantes. No TBC os serviços oferecidos aos turistas 

incorporam o modo de vida e as representações do mundo existentes na comunidade 

anfitriã, oportunizando o intercâmbio cultural que permite ao visitante vivenciar as práticas 

culturais presentes no cotidiano da comunidade local. Assim, a demanda por essa 

modalidade de turismo não está apenas interessada em usufruir o espaço e os 

equipamentos turísticos existentes na comunidade e sim em interagir com os autóctones e 

em experienciar seu modo de vida.  

Coriolano (2009) enfatiza o aspecto integrador do TBC no atual modo de vida 

comunitário, ressaltando que, na contramão do que ocorre em algumas modalidades de 

turismo, os autóctones mantém suas atividades socioeconômicas, não as abandonando em 

razão do turismo. Isso quer dizer que no TBC pescadores não deixam de ser pescadores 

para se transformarem em garçons, vigilantes e jardineiros; assim como rendeiras não  

renegam suas atividades tradicionais para se transformarem em camareiras e garçonetes. 

As atividades turísticas são integradas às rotinas comunitárias e não substitutas das 

atividades tradicionais.  

A forma de gestão desse modelo de turismo é o outro elemento fundamental para a 

sustentabilidade tanto dos patrimônios natural e cultural quanto para a continuidade das 

atividades turísticas. Para o Instituto WWF Brasil o turismo deve ser compreendido como um 

conjunto de bens e serviços promotores do desenvolvimento socioeconômico em nível local. 

Assim, o WWF Brasil compreende o ecoturismo de base comunitária dentro do conceito de 

turismo responsável e o define como o turismo “realizado em áreas naturais, determinado e 

controlado pelas comunidades locais, que gera benefícios predominantemente para estas e 

para as áreas relevantes para a conservação da biodiversidade” (WWF Brasil, 2003, p. 23).  
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Diferentemente do que ocorre no turismo de massa, a participação da comunidade é 

o elemento chave para que o TBC promova o desenvolvimento local sustentável. Nesse 

sentido, participar não significa ser incluída em qualquer aspecto de programas exógenos 

que propõem o turismo em certos lugares; significa, sobretudo, que “as populações locais 

devem ser promotoras e, ao mesmo tempo, beneficiárias da atividade turística” (MIELKE, 

2009, p. 10). No TBC, os empreendedores, os gestores e os beneficiários finais das 

atividades turísticas são as pessoas que compõem a comunidade e que, organizadas 

coletivamente ou em núcleos familiares, oferecem serviços para o atendimento dos 

visitantes, o que quer dizer que no TBC existe uma gestão coletiva das atividades turísticas 

de determinado território (RAIMUNDO, 2013, p. 11).  

Esse caráter coletivo implica o reconhecimento de que pode haver dificuldades na 

execução de projetos de TBC, pois muitas vezes existem interesses distintos entre os 

membros da comunidade sobre os rumos de desenvolvimento pretendidos, tornando a 

gestão do turismo bastante complexa. Organizar uma comunidade para desenvolver o 

turismo de forma responsável requer estabelecer uma integração horizontal entre os 

membros da comunidade e alianças entre a população local e outros atores (associações, 

institutos, ONGs, poder público etc.) que possam colaborar para o sucesso da empreitada. 

Isto porque a oferta de turismo em comunidades pode constituir a motivação principal do 

deslocamento de turistas – uso direto – ou pode complementar um rol de atrativos regionais 

– uso indireto – o que depende do grau de dependência da comunidade com o destino 

principal e/ou com os mercados emissores de turistas (MIELK, 2009).  

A comunidade tradicional caiçara do Bonete vem recebendo fluxos crescentes de 

turistas desde a década de 1980 (GLÓRIA, 2014). As atividades turísticas no local têm se 

desenvolvido quase que de forma orgânica, não havendo um protocolo central que oriente 

as práticas turísticas ou que promova ações integradas e unificadas para o desenvolvimento 

do turismo no local. Entretanto, estudos e iniciativas de consolidação do TBC no local têm 

sido oportunizados tanto por parceiros exógenos quanto pela própria comunidade, que tem 

percebido no turismo um potencializador do desenvolvimento local. 

 

O turismo na comunidade do Bonete 
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A comunidade do Bonete, localizada na Praia do Bonete (fig. 1), é uma das 

dezessete comunidades tradicionais existentes no município de Ilhabela, em São Paulo, 

Brasil. A praia, que tem 600 metros de extensão, mar agitado com ondas de até 3 metros e 

2 cachoeiras, é habitada por uma comunidade de aproximadamente 70 famílias que vivem 

essencialmente da pesca artesanal e do turismo. 

O lugarejo recebe visitantes que chegam por uma trilha de 12 km ou por lanchas e 

canoas a motor vindas de São Sebastião ou de outras praias da Ilhabela. O turismo ocorre 

predominantemente durante o verão e em alguns feriados. Na época de alta temporada 

alguns moradores abrem pequenos negócios voltados ao atendimento dos turistas, outros 

conseguem empregos temporários nos meios de hospedagem, bares e restaurantes 

existentes na comunidade, outros trabalham no transporte marítimo de turistas e outros 

atuam como monitores ambientais. O turismo também incrementa a atividade pesqueira, 

pois o excedente da pesca de subsistência é comercializado nos bares e restaurantes locais 

e na cooperativa de pescadores de São Sebastião – que fornece pescados para os 

empreendimentos da região. Há ainda a produção de artesanato local (miniaturas de 

canoas, remos e barquinhos; e camisetas estampadas), e de farinha de mandioca. Fora da 

temporada de turismo, os moradores da região trabalham na construção de casas de 

turistas de segunda residência, trabalham como caseiros nessas casas e outros trabalham 

na limpeza e manutenção da comunidade. 

 

FIGURA 1 – Localização da comunidade do Bonete 
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Fonte: Google Maps, (2014). 

A breve descrição evidencia a importância do turismo para a composição da renda 

das famílias boneteiras. Tal é a relevância do turismo no local que a pequena comunidade 

possui quatro pousadas, dois campings, um conjunto de chalés, sete restaurantes, cinco 

bares/lanchonetes, uma mercearia e dezenas de lanchas postas à disposição para o 

transporte de turistas e visitantes interessados em passar algumas horas, um final de 

semana, um feriado ou toda uma temporada na Praia do Bonete. A comunidade possui 

dezenas de atrativos naturais e culturais, contudo, o principal atrativo é a praia e suas 

ondas. As trilhas que conduzem até a comunidade, assim como a Cachoeira do Poço Fundo 

também são atrativos bastante procurados. 

O turismo tem sido visto com bons olhos pela população local, entretanto os 

problemas relativos às atividades turísticas já alcançaram questões ambientais e sociais. 

Dentre os principais impactos percebidos está a descaracterização de alguns aspectos 

culturais, principalmente os que dizem respeito às atividades tradicionais como a pesca, a 

agricultura, a produção de farinha de mandioca e o feitio de canoas de voga. Tais atividades 

vêm sendo gradualmente substituídas por ocupações na cadeia do turismo, dentre elas, 

pela profissão de caseiros(as) em imóveis de veraneio. 

Ao passo que os veranistas são os responsáveis por boa parte da geração de 

emprego e renda na comunidade, a presença desses turistas contribui para a modificação 

da cultura dos habitantes locais e para a descaracterização do espaço físico e natural. Um 
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levantamento feito por Gloria (2014) mostra que o número de casas de autóctones se 

aproxima do número de residências de veraneio, contudo, acredita-se que o número de 

imóveis de segunda residência já ultrapassou o número de moradias da população local. Os 

problemas decorrentes do turismo de veraneio incluem desde o aumento da especulação 

imobiliária até a expropriação da comunidade local de seu território, podendo gerar conflitos 

territoriais e socioambientais. Tal assunto já foi profundamente discutido por Tulik (2001). 

Glória (2014) afirma que os contrastes socioeconômicos entre os turistas e a 

comunidade local são consideráveis e que, portanto, providências de integração entre 

visitantes e autóctones devem ser apreciadas a fim de evitar sentimentos de rivalidade, 

exclusão, desapropriação entre outros e a fim de equalizar as vantagens decorrentes do 

turismo. A autora afirma, ainda, que as parcerias público-privadas, as metodologias 

participativas e o planejamento turístico apropriado aos diversos aspectos do destino são os 

meios adequados para o desenvolvimento de um modelo de turismo que tenha o apoio da 

comunidade e que gere em seus membros o sentimento de pertença.  

Visando a sensibilização da comunidade do Bonete para a possibilidade de 

desenvolvimento de um modelo de turismo alternativo orientado pelos princípios da 

conservação ambiental, da valorização da cultura tradicional e da economia solidária, o 

Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte SP (CEDS/LN) 

desenvolveu oficinas de planejamento participativo para a elaboração de um produto 

turístico de base comunitária que resultou em um roteiro de visitação. (SALVADOR; 

PEDROSO; BASTOS, 2013). 

 

Iniciativas de TBC no Bonete 

O projeto Turismo de Base Comunitária no Litoral Norte de São Paulo, desenvolvido 

pelo CEDS/LN em convênio entre a UniSantos, ONGs ambientalistas, Petrobrás e Instituto 

Costa Brasilis se propôs a contribuir com a consolidação do TBC no Bonete. (SALVADOR; 

PEDROSO; BASTOS, 2013). O projeto foi desenvolvido em módulos com objetivos 

específicos: levantamento da oferta turística já existente; construção de conceitos sobre 

turismo, comunidade, tradição, TBC e planejamento participativo; identificação de potenciais 

atrativos; identificação dos valores existentes na comunidade e; a elaboração de um roteiro 

de TBC. Salvador, Pedroso e Bastos (2013) afirmam a importância do envolvimento da 
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comunidade durante esse processo, ressaltando a necessidade do planejamento 

participativo, união e organização, uma vez que é a comunidade a principal impactada, 

positiva ou negativamente, pelo turismo. 

As autoras revelam que foram utilizados jogos lúdicos durante as oficinas, a fim de 

oportunizar a participação de todos durante os encontros e evidenciar a importância de cada 

membro da comunidade no contexto do TBC e nas relações de interdependência que os 

envolvem. A identificação da oferta turística foi considerada um dos fatores determinantes 

para a consolidação do projeto, assim foram discriminados os recursos e atrativos turísticos, 

bem como os equipamentos e serviços de apoio existentes na comunidade, como mostra a 

tabela 1. 

 Após o levantamento da oferta turística a comunidade pôde identificar os elementos 

necessários para transformar os recursos turísticos em atrativos turísticos, assim como os 

responsáveis pelas transformações e os possíveis parceiros. De forma geral, os resultados 

mostraram a necessidade de mão de obra qualificada, espaço físico apropriado para a 

confecção de alguns itens, melhoria das trilhas e dos acessos à comunidade e articulação 

da comunidade com agentes externos. Os parceiros apontados incluíram a Associação 

Praia do Bonete Ilhabela (Assobi), o Sebrae, o Parque Estadual da Ilhabela, a Fundação 

Arte e Cultura de Ilhabela, a Prefeitura e os Governos Estadual e Federal (SALVADOR; 

PEDROSO; BASTOS, 2013). 

 

Recursos 
turísticos 
culturais 

Recursos 
turísticos 
naturais 

Atrativos 
turísticos 
culturais 

Atrativos 
turísticos 
naturais 

Equipamentos 
turísticos 

Equipamentos 
de apoio 

casa de farinha; 
peixe seco; 
agricultura; 
artesanato; 
pescarias;  
confecção de 
rede de pesca, 
de peneira, tipiti, 
chapéu e balaio; 
fabricação de 
canoas e remos;  
caminho do 
Estevão 

 

Toca do 
Nego; 
Cachoeira do 
Saquinho 

Festa de 
Santa 
Verônica; 
Praça da 
conversa 
mole; 
roda de 
conversa 
 

Praia boa 
para surfe; 
mar bom 
para 
mergulho; 
trilhas 
(fauna e 
flora) e 
cachoeiras. 

Pousada Canto Bravo; 
Pousada Porto Bonete; 
Pousada Margarida; 
Pousada da Rosa; 
Camping Guapuruvu; 
Camping da Vargem;  
Rest. da Roseli; 
Rest. do Martin;  
Rest. Mac Bonet’s; 
Quiosque do Totó; 
Quiosque do Beto;  
Quiosque Swell  
Petiscaria Nema;  
Bambus Bar. 

Bar do Sílvio;  
Mercearia Mc 
Bone’s;  
Posto de 
saude; 
Telefone 
público; 
Internet. 

Tabela 1 – Oferta turística do Bonete 
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Fonte: Adaptado de (SALVADOR; PEDROSO; BASTOS, 2013). 

 

 Finalmente foi realizada uma oficina sobre elaboração do produto de TBC com base 

nos preceitos de marketing. Assim, foram discutidos o público alvo do produto, o preço, a 

estratégia de vendas e de promoção e dois roteiros foram criados: Bonete tradição caiçara 

e; Descobrindo as riquezas do Bonete. (SALVADOR; PEDROSO; BASTOS, 2013). O passo 

final do programa girou em torno da qualidade no atendimento ao turista e da consolidação 

de um roteiro cultural. Após a contribuição do CEDS/LN para o desenvolvimento do TBC no 

Bonete, o roteiro previamente criado foi revisto pela comunidade e o roteiro atualmente 

oferecido é o que pode ser visto no Quadro 1. 

De acordo com André Queiroz (2014), presidente da Associação Bonete Sempre e 

arrendatário da Pousada Canto Bravo, a comunidade teve grande envolvimento durante as 

oficinas de planejamento do CEDS/LN, contudo, após a elaboração do roteiro, alguns 

moradores não se interessaram em participar ativamente do roteiro.  

Após a finalização do projeto do CEDS/LN, o roteiro proposto ficou “um tempo sem 

vender, então fizemos algumas alterações, mudando alguns pontos de visitação” (Queiroz, 

2014). Segundo Queiroz, o novo roteiro proposto teve grande aceitação do público quando 

foi lançado e começou a ser comercializado pelas pousadas locais, porém, atualmente o 

roteiro tem sido vendido eventualmente. Ele afirma que este “é um tipo de passeio que só 

vende se a gente fizer a propaganda. Por mais que o roteiro esteja disponível aqui na 

Pousada, num caderno de atividades, os visitantes só se animam quando começamos a 

contar como o passeio é”. Sua ideia para o incremento das vendas compreende a inclusão 

de um caderno de atividades em todos os quartos da pousada que administra, contento a 

descrição do roteiro em português, inglês e espanhol e uma série de fotos daquilo que o 

cliente poderá desfrutar durante o passeio. 

 

 

 

 

 

 

Um condutor local levará os visitantes para conhecerem a cultural tradicional do Bonete e seu 
modo de vida. Caminhando pelas ruas, serão visitadas a Igreja de Santa Verônica, a escola local e 
o posto de saúde. Em seguida um morador que faz artesanato em madeira será visitado. Os 
artesanatos poderão ser comprados. Os visitantes conhecerão uma casa de pau a pique e sua 
técnica de construção e uma casa de produção de farinha, onde poderão conhecer todo o 
processo tradicional de produção da farinha de mandioca. O roteiro ainda inclui uma parada para 
café ou um chá da horta em uma roda de conversas em que serão contadas as estórias do lugar, 
os contos sobre a descendência de piratas europeus e os “causos” sobre os naufrágios das 
redondezas. O passeio continua até a mini-hidrelétrica local que fornece energia para a 
comunidade e por fim os visitantes serão conduzidos até a Praça da Conversa Mole e ao Rancho 
das Canoas à margem do Rio Nema, onde poderão ser contempladas a bela vista local e as 
canoas caiçaras coloridas feitas de forma tradicional pelas mãos dos moradores locais.  
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Quadro 1 – Descrição do roteiro de turismo de base comunitária do Bonete. 

Fonte: Elaborado a partir de informações fornecidas por Queiroz, 2014. 

 

Outra questão apontada por Queiroz (2014) é a motivação do turista. Segundo ele o 

roteiro se torna viável quando os visitantes já estão no Bonete e são convidados a participar 

do passeio. “É difícil você conseguir trazer o pessoal para o Bonete só para fazer o roteiro. 

Não é fácil encontrar esse público”. Queiroz informa que existe uma agência de turismo 

parceira do projeto do CEDS/LN que oferece o roteiro dentre seu rol de produtos, mas 

infelizmente essa agência nunca conseguiu montar um grupo que tivesse como motivação o 

roteiro de TBC do Bonete. 

Queiroz (2014) conta que um dos pontos fundamentais para a execução do roteiro é 

a existência de guias/monitores ambientais que possam conduzir os visitantes pela 

comunidade. A falta de disponibilidade desses profissionais durante um período impediu a 

comercialização do roteiro. Novamente com guias à disposição, Queiroz pretende renovar o 

produto, para tanto, prevê uma reunião com os moradores integrantes do roteiro a fim de 

serem discutidos os pontos de melhora.  

Outro aspecto a ser destacado é a distribuição da renda obtida pela venda do roteiro. 

Segundo Queiroz (2014), todo o dinheiro recebido é distribuído para cada um dos 

integrantes do roteiro: guias/monitores, artesãos, anfitriões das casas de pau-a-pique, das 

casas de farinha e das rodas de conversa. Nenhuma quantia é destinada à pousada, que 

atua apenas como uma parceira e estimuladora do roteiro, incentivando a valorização da 

cultura local. Isto significa dizer que o aumento do volume de vendas do roteiro e o 

consequente aumento da renda gerada aos moradores participantes pode aguçar o 

interesse de outros membros da comunidade em participar do roteiro, promovendo um maior 

envolvimento da comunidade com o TBC. Para este caso, Queiroz aponta para a 

necessidade de realização de outros cursos/oficinas de sensibilização e reciclagem a fim de 

serem oferecidos serviços condizentes com a proposta comunitária.  
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André acredita que o sucesso do TBC depende do esforço conjunto entre moradores 

e administradores de equipamentos turísticos locais, tanto para a divulgação quanto para a 

condução do roteiro, entretanto a comunidade do Bonete ainda precisa dar alguns passos 

em direção à participação e organização.  

 

Conclusões 

A iniciativa do CEDS/LN em contribuir para a consolidação de um programa de TBC 

na comunidade do Bonete foi orientada pelos princípios da conservação ambiental, da 

valorização da cultura tradicional e da economia solidária, corroborando com os valores 

fundamentais daquilo que tem sido entendido como TBC, tanto pela comunidade 

acadêmica, quanto por iniciativas endógenas de desenvolvimento local. O desenvolvimento 

do projeto foi conduzido considerando a participação da comunidade local que, convidada a 

construir conjuntamente o entendimento sobre o turismo e sobre sua própria tradição, pôde 

identificar os valores e recursos locais destinados a compor um produto turístico de base 

comunitária. 

Ainda que tenham sido realizados encontros iniciais e oficinas para sensibilização e 

planejamento do TBC, a não participação efetiva da comunidade, tanto na comercialização 

quando na condução do produto proposto, pode ser reflexo da saída do CEDS/LN e de seus 

parceiros logo após a criação do roteiro. Conforme apontado por Mielke (2009) a 

consolidação do TBC deve considerar a incubação do programa de TBC, o que quer dizer 

que é necessário o acompanhamento da implantação e dos resultados do programa por 

parte dos parceiros que apoiaram seu desenvolvimento. Acredita-se, portanto, que o 

acompanhamento e o monitoramento do programa, assim como o reforço dos ideais 

comunitários que envolvem o desenvolvimento de atividades turísticas são elementos 

fundamentais que, se existentes, seriam capazes dinamizar o TBC como indutor do 

desenvolvimento local natural e culturalmente responsável. 

A motivação do atual visitante do Bonete também é fator a ser considerado para o 

sucesso do roteiro. Ao que parece, os visitantes estão interessados, prioritariamente, em 

usufruir da praia e, portanto, o roteiro de TBC é entendido como uma opção secundária.  

Acredita-se, entretanto, que os destinos que compreendem o TBC como uma modalidade de 

turismo que engloba toda a cadeia turística local, assim como grande parte dos membros da 
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comunidade podem ser capazes de atrair uma demanda de turistas condizentes com a 

proposta de um turismo alternativo que preze tanto pela valorização da natureza quanto pela 

valorização da identidade e da cultura local. Conforme elucidam Silva, Ramiro e Teixera 

(2009, p. 363)  

O fomento às iniciativas de TBC ao mobilizar, organizar e fortalecer os 
atores locais residentes de destinos para a gestão e a oferta de bens e 
serviços turísticos visa tanto atrair turistas que demandam especificamente 
este segmento turístico, como agregar valor a destinos turísticos de cunho 
mais tradicional, por meio da oferta deste segmento, cujos elementos de 
preservação e valorização da cultura local, sua identidade e produção são 
de interesse dos visitantes. A interação entre a comunidade fortalecida em 
todos os aspectos da sustentabilidade e os visitantes externos é que pode 
gerar ganhos de bem-estar para a população local, assim como na 
experiência do visitante. 

O que se percebe em Bonete é uma iniciativa positiva de aproximação entre 

comunidade e visitantes com essa modalidade de turismo. Bonete possui aspectos naturais, 

históricos e culturais relevantes para o aprimoramento de um programa de TBC fortemente 

consolidado, contudo, é preciso, como apontou Queiroz (2014) caminhar em direção da 

participação e da organização da comunidade. 

De modo geral, esse modelo de turismo pode ser compreendido pela característica 

fundamental do protagonismo das comunidades locais que, pela cooperação, pelo 

associativismo e pela autogestão das atividades propostas, transformam o turismo em mais 

do que um meio de incremento de suas rendas; transformam-no em alavanca para o 

desenvolvimento local. 
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