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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o turismo de base comunitária existente na 
comunidade de pescadores da Prainha do Canto Verde, localizada na costa leste do Ceará - Brasil. 
Nesta pesquisa busca-se analisar questões voltadas para: oferta turística, escala de visitação, perfil 
dos turistas e expectativa da comunidade em relação a posse do território e identidade sociocultural. 
A metodologia adotada para esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, estudo de caso, com 
pesquisa bibliográfica e de campo. Os resultados da pesquisa indicam que a oferta de infraestrutura 
turística é de pequena escala, o perfil dos turistas é predominantemente de entusiastas rurais calmos 
e entusiastas rurais ativos; os pescadores dessa comunidade estão preocupados com mudanças que 
possam ocorrer, em seu estilo de vida, alterando a paisagem natural e levando à perda de identidade 
local. Desejam manter o turismo comunitário existente e proteger a pesca da lagosta, que são seus 
principais atrativos. 

 

Palavras-chave: Turismo Rural. Turismo Comunitário. Desenvolvimento Sustentável. Prainha Do 

Canto Verde, Ceará. 
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Este artigo tem como objetivo analisar um exemplo de turismo comunitário, desenvolvido na 

comunidade de pescadores da Prainha do Canto Verde, localizada na costa leste do Ceará - 

Brasil. Os pescadores desta comunidade, para enfrentar o declínio da pesca da lagosta e 

proteger a posse de seus territórios, ameaçados pela especulação imobiliária, se 

organizaram e fundaram a Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde e 

começaram a explorar o turismo de forma comunitária, com o apoio da Rede Cearense de 

Turismo Comunitário - Rede Tucum.  

O desenvolvimento do turismo comunitário, como é o caso desta localidade, surge 

pela necessidade econômica das pequenas comunidades, em superar a pobreza, buscando 

através do turismo, a sustentabilidade.  

A metodologia adotada para esta pesquisa, com enfoque qualitativo, foi o estudo de 

caso, com pesquisa bibliográfica e de campo. De acordo com Vergara (2003), o estudo de 

caso é um estudo qualitativo, limitado a uma ou mais unidades, definidas como uma pessoa, 

uma família, um produto, uma empresa, uma agência governamental, uma comunidade ou 

um país. 

A pesquisa está estruturada em cinco seções, incluindo esta introdução. Na seção 

dois, foi descrita a revisão de literatura, abordando os aspectos do turismo comunitário, 

perda da identidade, preservação do território e perfil dos turistas. Na terceira seção, foram 

descritos os procedimentos metodológicos para realização deste trabalho. Na quarta, foi 

descrito o estudo de caso do turismo comunitário da Prainha do Canto Verde. Por fim, na 

seção cinco, foram feitas as considerações finais acerca do conteúdo abordado. 

Revisão de Literatura 

O turismo comunitário é um tipo de turismo que é gerenciado pela própria 

comunidade de forma associativa, é uma estratégia para populações tradicionais que são 

protagonistas de seu negócio, de forma a manter seu estilo de vida (Sampaio, Oyarzun, 

Sousa, Carcamo, e Mantovaneli Jr., 2005). Esta modalidade de turismo leva os turistas a 

integrar-se com a comunidade, valorizando a sua cultura e tradições. O que era rotina na 
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comunidade, torna-se fonte de lucro, que influencia a cultura, a dinâmica social e ambiental. 

A valorização da paisagem do território da comunidade agrega valor ao que é a área 

singular, gerando receitas (Lima, 2002).  

O turismo comunitário é uma forma de organização baseada em gestão 

autossustentável dos recursos de propriedade de uso comum. A adoção de práticas de 

cooperação e justiça no trabalho, distribuição dos benefícios pelos serviços comuns 

prestados pelo turismo, gera o equilíbrio de sobrevivência da comunidade, buscando a 

preservação de seu território e de sua identidade. 

Essa modalidade de turismo é destinada a turistas que procuram experiências 

culturais autênticas, que desejam desfrutar de paisagens naturais e gratificar-se com o 

trabalho comunitário (Maldonado, 2009). O turista que procura esse tipo de experiências 

deve manter uma relação harmoniosa com a comunidade local e com a natureza, sem afetar 

o seu estilo de vida preservando a beleza cênica do lugar (Coriolano, 1998). 

As comunidades têm a consciência da importância da preservação do seu território, 

uma base indispensável para o desenvolvimento do turismo (Steinberger, 2009), bem como 

da preservação de sua identidade, composta de sua história, tradição e costumes. 

Comunidade indígena que desenvolve o ecoturismo de base comunitária na Amazônia 

peruana, é exemplo da preocupação com a preservação de seu território (Jamal & Stronza, 

2008). 

A perda da identidade é um dos aspectos negativos do turismo convencional 

praticado em pequenas localidades, como observado por Krippendorf (2009), ao afirmar que 

a força de trabalho local é substituída pela alienígena, seus habitantes são excluídos da 

cadeia produtiva do turismo e parte do seu território é vendido a preços muito baixos. Na 

Capadócia, Turquia, foi constatado por Tucker e Emge (2010) que, por influência da 

chegada do turismo de massa, ocorreram mudanças na comunidade, provocando a saída 

dos residentes locais ou exploração da mão de obra local pelo subemprego.  

Os impactos socioculturais da nova atividade econômica desenvolvida na 
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comunidade podem transformar ou destruir os recursos naturais e históricos da comunidade, 

como afirma (Pardellas, 2008). Esta situação foi confirmada por Macêdo (2012), ao 

pesquisar na praia de Barra Grande litoral do Estado do Piauí, que despontou para o turismo 

por oferecer condições favoráveis a prática do kitesurf. Com isso, surgiram pousadas e 

outros empreendimentos turísticos, cujos proprietários não fazem parte da comunidade 

local. Nesse sentido, percebe-se que a comunidade local foi segregada da cadeia produtiva 

do turismo, fazendo com que o crescimento do fluxo turístico tenha colaborado pouco com a 

melhoria de emprego e renda dos residentes. 

O turismo de base comunitária visa à manutenção da posse do território pela 

comunidade nativa, preservando sua identidade, priorizando a geração de trabalho aos 

residentes e fundamentado na consciência coletiva da vida em comum (Coriolano, 2013).  

O perfil motivacional dos turistas: os turistas são a razão de ser do negócio 

turístico, saber seu perfil é fundamental para identificar a viabilidade e perspectivas de 

desenvolvimento local. De acordo com a tipologia elaborada por Kastenholz (2003), os 

turistas são divididos, em relação às motivações, em quatro categorias: entusiastas rurais 

calmos, entusiastas rurais ativos, puristas e urbanos. Os entusiastas rurais calmos possuem 

as seguintes características: são indivíduos mais idosos, com elevado capital social, 

econômico e cultural, e têm uma visão romântica dos espaços rurais. Esse tipo de turistas 

procura o ‘autêntico’, o patrimônio cultural, o ambiente despoluído e calmo, a proximidade 

com a natureza e a integração num estilo de vida tradicional e rural. Já os turistas 

entusiastas rurais ativos, são pessoas mais jovens, têm motivações similares à dos 

entusiastas rurais calmos, porém, estão mais interessados em atividades desportivas, 

recreativas e em oportunidades de convívio. 

Metodologia 

A metodologia adotada para esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, estudo de 

caso, bibliográfica e de campo, com o objetivo de analisar o contexto atual do turismo 

comunitário da Prainha do Canto Verde, localizada no Ceará - Brasil. Nesta pesquisa, 

segundo a taxionomia apresentada por Vergara (2003), que qualifica a pesquisa em dois 
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aspectos: fins e meios. Quanto aos fins, pode ser classificada como pesquisa exploratória, 

pesquisa descritiva, e pesquisa aplicada. Quanto aos meios, esta investigação se classifica 

como: pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica e pesquisa ex post facto.  

Estudo de Caso 

O turismo comunitário no Ceará teve um grande impulso ao realizar-se em maio de 

2008, em Fortaleza, o II Seminário Internacional de Turismo Sustentável, quando o 

Conselho Nacional de Turismo começou a reconhecer o turismo comunitário no Brasil. 

Nesse evento, o Ministério do Turismo, apresentou experiências de turismo comunitário no 

país e se comprometeu a apoiar novas iniciativas. Por essa época, foi criada a Rede 

Cearense de Turismo Comunitário - Rede Tucum, que apoia o turismo de base comunitária 

nas pequenas localidades do Ceará, a Comunidade Prainha do Canto Verde integra essa 

organização. A Rede Tucum organiza passeios nas comunidades, permite aos turistas a 

oportunidade de compartilhar com os moradores seu dia dia e apreciar as atrações naturais. 

As comunidades que compõem a Rede Tucum valorizam a identidade cultural local, seu 

estilo de vida e lutam pela preservação do meio ambiente (Sales, 2011). A rede Tucum 

propicia ações para o acesso a politicas públicas (Duarte, 2013). A comunidade de Prainha 

do Canto Verde, localizada no município de Beberibe, Costa Leste do Estado do Ceará, 

Brasil, a 120 km da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, com pouco mais de 1.100 

habitantes, vivia, até recentemente, em casas muito simples que agora estão mais 

estruturadas (Steinberger, 2009). A vila tornou-se um modelo de desenvolvimento do turismo 

sustentável comunitário, após a união dos moradores para enfrentar o declínio da pesca da 

lagosta e a luta pela proteção da posse de seus territórios ameaçados pela especulação 

imobiliária, desde a década de 1970, fazendo emergir uma das primeiras formas 

organizadas de resistência ao turismo convencional (Matos, Araújo, Lianeide e Teixeira, 

2013). Os pescadores acreditavam que poderiam perder o direito de usar seu território 

ocupado por seus familiares desde 1860 (Mendes & Coriolano, 2003). 

Em 1989, os pescadores fundaram a Associação dos Moradores da Prainha do 

Canto Verde (http://prainhadocantoverde.org/). Em 1991, teve início um projeto de 
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desenvolvimento comunitário para fortalecer os objetivos da comunidade e criar 

infraestruturas comuns. Desde 1992, o suíço René Schärer, que aposentou-se da aviação 

civil, passou a residir na Prainha do Canto Verde e foi um reforço para os interesses da 

comunidade, usando a sua experiência profissional em turismo, contribuiu para a realização 

dos primeiros projetos de turismo comunitário. 

Em 1993, quatro pescadores da comunidade navegaram cerca de 1500 milhas 

náuticas até o Rio de Janeiro para protestar contra a falta de políticas públicas na 

manutenção das tradições locais das comunidades costeiras do Ceará, escassez da pesca 

da lagosta e da especulação imobiliária. Este evento foi chamado de SOS 

SOBREVIVÊNCIA, referindo-se a outra viagem liderada pelo pescador Jacaré, que em 1941 

navegou também de Fortaleza para o Rio de Janeiro. 

Em 1998, foi realizado na comunidade o I Seminário de Ecoturismo Comunitário, que 

teve como objetivo desenvolver o turismo local socialmente responsável, organizado pela 

comunidade. Nesse evento a comunidade chegou à conclusão de que a pesca deveria 

continuar como a principal atividade e o turismo como atividade complementar, preservando 

assim, o estilo de vida rústico. As atividades turísticas deveriam ser conduzidas pelos 

moradores e a renda distribuída entre os seus membros. Foi criado um fundo para financiar 

cursos de capacitação para os moradores que não estão envolvidos diretamente com o 

turismo (Bursztyn, Delamaro, Saviolo, e Delamaro, 2003). 

Esse projeto de ecoturismo comunitário da Prainha do Canto Verde teve repercussão 

internacional e foi vencedor, em 1999, do prêmio TO DO!99, concedido pela ONG alemã 

Studienkries für Tourism und Entwicklung, para projetos de turismo socialmente responsável. 

Figura no Guia The Community Tourism Guide de 2000, foi motivo de diversas matérias 

jornalísticas e recebeu o Prêmio TOURA D’OR 2000, pelo melhor documentário sobre 

Turismo Sustentável (Mendonça, 2004). Essa comunidade também serviu de fonte de 

pesquisa para dissertações e teses de especialistas brasileiros e estrangeiros, em diversas 

áreas do conhecimento. 

Em 2009, a comunidade mudou sua organização territorial, tornando-se reserva 
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extrativista - RESEX, chamada Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde, por Decreto 

do Presidente da República do Brasil (Ministério do Meio Ambiente, 2009). A transformação 

da comunidade em reserva extrativista, pôs um ponto final no conflito de manutenção 

possessória de seu território, que já durava mais de 30 anos. A criação da reserva foi uma 

vitória para os pescadores em garantir a sobrevivência, manutenção da cultura, preservação 

do meio ambiente e do uso sustentável dos recursos naturais. 

As novas regras com a criação da reserva extrativista, não permitia que fossem 

efetuadas novas construções, reformas e venda de casas. Estas restrições provocaram um 

cisma na comunidade, que levou à fundação de uma nova associação, a Associação 

Independente dos Moradores da Prainha do Canto Verde 

(http://www.prainhadocantoverde.com/), composta por membros dissidentes da outra 

associação. 

Em 2011, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, responsável pela criação da 

reserva, levando em consideração as reclamações da comunidade, determinou a criação de 

um Grupo de Trabalho, com a finalidade de revisar e corrigir as fronteiras geográficas e 

apaziguar os conflitos gerados (Ministério do Meio Ambiente, 2011). 

A infraestrutura de hospedagem da Prainha do Canto Verde é pequena, tem apenas 

sete pousadas e algumas casas com quartos para alugar. De acordo com informações 

obtidas nos estabelecimentos turísticos visitados, a comunidade recebe cerca de mil 

visitantes por ano, o turista gasta em média, R$ 140,00 por turista/dia, com permanência 

média de dois a quatro dias. Os visitantes, de acordo com a classificação de (Kastenholz, 

2003), em sua grande maioria são entusiastas rurais calmos e entusiastas rurais ativos. É 

uma demanda alta para uma comunidade pequena e frágil que conta apenas 200 famílias. O 

aumento do fluxo de turistas nos últimos anos, deve-se em sua grande maioria à divulgação 

dos websites das associações de turismo da comunidade. 

As principais atrações da comunidade são: a corrida jangadas, que se realiza em 

dezembro e envolve várias comunidades costeiras do Ceará, os passeios de buggy, de 

jangadas, de catamarãs, as trilhas para caminhadas, a interação com a comunidade, o 
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conhecimento da técnica da pesca artesanal da lagosta e dos projetos sociais. 

Considerações Finais 

O turismo comunitário é uma forma de turismo que visa atrair turistas que procuram 

experiências culturais autênticas e apreciar a beleza natural das paisagens. Ele permite que 

os turistas se integrem com a comunidade, valorizem sua cultura e gere benefícios 

econômicos. 

A comunidade de Prainha do Canto Verde oferece aos visitantes a tranquilidade da 

natureza de uma pequena vila de pescadores, que preserva o meio ambiente, destinado a 

turistas interessados em aprender sobre a cultura e tradição da pesca artesanal da lagosta. 

É um turismo de pequena escala, gerenciado pela própria comunidade, faz parte de uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável, baseada na redistribuição de renda e da 

preservação cultural e ambiental do lugar. 

O perfil dos turistas que visitam a Prainha do Canto Verde, de acordo com a tipologia 

elaborada por Kastenholz (2003), é predominantemente turistas entusiastas rurais calmos e 

entusiastas rurais ativos. 

Pelo que pudemos constatar nas entrevistas, a principal preocupação dos moradores 

da Prainha do Canto Verde, é com o risco de mudanças econômicas e socioculturais que 

ocasionem a perda de sua identidade. Não desejam a exploração de grandes 

empreendimentos turísticos, como hotéis e parques aquáticos, como  ocorreu  nas 

comunidades vizinhas. Tal fato resultou na expulsão dos nativos, precarização da mão de 

obra, extinção de sua atividade principal, que é a pesca artesanal e de transformações 

paisagísticas que desfiguraram a beleza natural do lugar.  

Essa preocupação com o futuro da comunidade é confirmada pelo estudo de 

Krippendorf, (2009), ao afirmar que, com a chegada do turismo, as comunidades perdem a 

identidade, excluem os nativos da cadeia produtiva do turismo. Inicialmente os nativos 

dispunham da mão de obra e do solo e a vendem a preços baixos.  
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Por outro lado, parte dos pescadores afirma que a criação de reservas extrativistas 

só serviu para impor limitações no desenvolvimento da comunidade. As restrições na 

instalação de novas infraestruturas de turismo, na venda das terras, forçou aos comunitários 

a sobreviver exclusivamente da pesca. O turismo que é praticado de forma rudimentar, 

limitado as poucas pousadas existentes, que pertencem em sua maioria a forasteiros.  

É relevante a preocupação desta comunidade com a possibilidade do aumento dos 

equipamentos turísticos que provoquem alterações socioculturais, econômicas e ambientais 

no lugar. É grande a fragilidade dessa população com o assédio dos turistas, deslumbrados 

com a beleza cênica do lugar, que tentam adquirir um pedaço desse paraíso, a qualquer 

preço.  

Se, por um lado, a constituição da reserva extrativa impôs limitações à utilização do 

território, por outro lado, é precisamente esta limitação que pôde assegurar a essa 

comunidade que não sofra transformações como as que ocorreram em outras comunidades, 

com características paisagísticas semelhantes, que se desfiguraram  pela chegada do 

turismo, acabando com a sua principal atração. 

A transformação do território da comunidade em reserva extrativista foi fundamental 

para garantir a preservação das características socioculturais desta vila de pescadores. 

Portanto, é necessário que o gestor da reserva desenvolva as seguintes ações: a) garanta e 

proteja a pesca da lagosta, que é a principal fonte de renda para a comunidade, b) corrija as 

distorções da área territorial da reserva, uma vez que é composta, em quase sua totalidade, 

por dunas móveis com severas restrições de uso do solo para a exploração agropastoril, 

permitindo apenas desenvolver atividades da pesca e do turismo, c) permita a instalação de 

infraestrutura turística adequada, para que os visitantes possam ter uma relação harmoniosa 

com a comunidade e com a natureza, sem afetar o estilo de vida da comunidade e preservar 

a beleza cênica da paisagem. 

Esta pesquisa apresentou algumas dificuldades e obstáculos,  o curto espaço de 

tempo para realizá-la, o número reduzido de pescadores entrevistados, pois parte deles se 

encontravam na pesca, o que não permitiu obter uma amostra mais representativa. Como 
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sugestão para pesquisas futuras recomenda-se aplicar um questionário mais representativo 

na comunidade. 
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