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queremos sim um turismo comunitário 

é necessário esse povo conhecer 

nossa cultura e nossa forma de luta 

na resistência contra o abuso do poder 

com esse avanço do capital estrangeiro 

nossos nativos onde é que vão ficar? 

e o nosso estado vai ter que encontrar um jeito 

exigimos mais respeitos aos nossos Povos do Mar 

 

Sempre foi e será 

um povo unido, seu doutor 

não há quem possa 

por isso mesmo é que esse povo aqui está 

dizendo ao mundo que essa praia aqui é nossa  

 

sempre foi e será 

nossa cultura é viver do mar e da roça 

por isso mesmo é que esse povo aqui está 

dizendo ao mundo que essa praia aqui é nossa 
 

(Canção do Assentamento Maceió, Itapipoca - CE) 
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RESUMO 

 

O turismo é uma importante atividade econômica brasileira. É encarado como indutor de 

inclusão social, desenvolvimento e geração de emprego e renda. No entanto, o padrão de 

organização que rege seu modelo dominante, a partir de suas ações, provocam impactos 

sociais e ambientais sem gerar desenvolvimento. Contrapondo-se a esse tipo de turismo, 

alguns grupos organizados propõem modelos alternativos. Dentre eles, está o turismo 

comunitário, cuja base reside na mobilização do potencial coletivo para a defesa e a luta da 

manutenção de suas terras e de seu patrimônio. O turismo é aqui entendido como prática de 

consumo e entretenimento ancorada no lazer e que possui forte aspecto comunicacional. 

Comunicação enquanto processo de interação e construção de relações. A dissertação consiste 

em analisar as estratégias de comunicação e promoção do turismo comunitário na zona 

costeira cearense, tendo como foco a Rede Tucum - Rede Cearense de Turismo Comunitário. 

Foram analisadas as ações da Rede Tucum no Facebook.  O site de rede social digital é, 

atualmente, um dos maiores sites mundiais em termo de usuários e uma ferramenta de 

comunicação e promoção muito utilizada pela Rede Tucum. A observação e consequente 

análise das ações da Rede Tucum no Facebook se detêm em quatro eixos: a coexistência no 

site do perfil e da página da Rede, os álbuns de fotografias das comunidades participantes, o 

uso de hashtags e os conteúdos publicados pela Rede. A análise da página e perfil da Rede 

Tucum objetiva identificar se há diferenças em seus usos. A análise dos álbuns de fotografia 

focará naqueles dedicados a apresentação das comunidades. Com isso, averígua-se se os 

álbuns exercem a função de apresentar as comunidades a possíveis viajantes. Com o uso de 

hashtags procura-se identificar se a Rede as utiliza em suas publicações e se, a resposta for 

positiva, quais os termos que são utilizados e a que eles estão relacionados. Quanto às 

publicações na página da Rede Tucum, busca-se discernir sobre quais temas ela pondera e 

compartilha em sua linha do tempo. A pesquisa identificou a necessidade da construção de 

uma política de comunicação da Rede para que possa dar coesão às suas ações de 

comunicação e promoção do turismo comunitário.  

 

Palavras-chave: comunicação e consumo, turismo, turismo comunitário, Ceará, Rede Tucum, 

Facebook. 



 

 

ABSTRACT 

 

Tourism is an important economic activity in Brazil. It is seen as inducer of social inclusion, 

development, generating employment and income. However, its standard organization cause 

social and environmental impacts without generating development. In contrast to this type of 

tourism, some organized groups propose alternative models. Among them, is the Community-

based tourism, whose basis lies in the mobilization of the collective potencial of theses groups 

for the defense and the maintenance of their land and heritage. Tourism is understood here as 

a practice of consumption and entertainment anchored in leisure with strong communicational 

aspect. As concern to communication, it's understood as a process of interaction and building 

relationships. This dissertation analyzes the communication and promotional strategies of the 

community-based tourism on the coastal area of Ceará. The focus of this work is the Rede 

Tucum - Rede Cearense de Turismo Comunitário on Facebook. The site is, nowadays, one of 

the biggest sites of social networking in users numbers. Also, it's a important tool for Rede 

Tucum to communicate with its members and to promote the comunnity-based tourism. The 

observation and subsequent analysis of the actions of Tucum on Facebook focus on four axs: 

the coexistence in the site of a profile and a web page, the communities albums, the use of 

hashtags and the contents published by Tucum. The analysis of Tucum's page and profile 

aims to identify if there are differences in their uses. About the albums, the focus will be on 

those dedicated to introduce the communities. The intention is to investigate if those album 

are performing the function of introducing the communities to potential travelers. The 

observation of the use of hashtags seeks to identify whether the Rede Tucum uses it in their 

publications, and if the answer is positive, what are the terms used and to that they are related. 

About the publications on Tucum's page, will seek to discern themes it ponders and shares in 

its time line. The research identified the need for the construction of a communication policy 

for the Rede Tucum so that it can give cohesion to its actions of communication and 

promotion of the community-based tourism. 

 

Keywords: communication and consumption, tourism, community-based tourism, Ceará, 

Rede Tucum, Facebook. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em janeiro de 2004, na cidade indiana de Mumbai, o Grupo de Intervenções em 

Turismo declarou, durante o 4º Fórum Social Mundial (FSM), o compromisso para mudar o 

caráter do turismo global para o que eles consideravam como um turismo justo e equitativo 

para as pessoas nos lugares de destino. Durante o evento, reuniões estratégicas entre ativistas 

foram realizadas para discutir esta modalidade alternativa de turismo. Nesses encontros, 

decidiu-se por empreender esforços para o apoio e fortalecimento de experiências de turismo 

das comunidades locais, que se posicionam contrárias às políticas oficiais de turismo e 

desenvolvimento que são incentivadas, inclusive, por instituições internacionais, como a 

Organização Mundial do Turismo (OMT).  

Em documento
1
 produzido durante o Fórum, o grupo acentuou a necessidade urgente 

de integrar as experiências de organizações de base e comunidades locais às discussões sobre 

o turismo impulsionadas por tais órgãos internacionais. De acordo com o documento, a 

participação dos grupos locais era crucial para alertar sobre os custos ambientais e sociais do 

turismo convencional de massa. A partir das experiências de trabalho, o grupo mostrou-se 

cético em relação aos argumentos oficiais sobre o turismo como atividade geradora de 

trabalho e divisas. Além disso, demonstrou-se preocupação com a destinação dos benefícios 

advindos desta atividade, já que estes supostos benefícios não chegam — ou raramente 

chegam — às pessoas que efetivamente vivem nos destinos turísticos, notadamente em locais 

de pequeno porte. 

No ano seguinte, na cidade de Porto Alegre, o grupo novamente reafirmou, durante o 

V Fórum Social Mundial, o compromisso de mudar o caráter do turismo global. No 

documento escrito neste evento
2
, critica-se o modelo de desenvolvimento do turismo 

implementado por governos e bancos, em especial o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), que coloca a atividade turística como um negócio a ser gerenciado 

pelo empresariado, que recebe investimentos, infraestrutura e isenção de impostos. Além dos 

aspectos econômicos, este paradigma de desenvolvimento do turismo acarreta sérias injustiças 

ambientais. Constata-se ainda que, em muitos casos, a ação turística reforça desigualdades. 

                                                 

1
 ―De Mumbai para Porto Alegre: quem realmente se beneficia do turismo?‖. Comunicado do Grupo de 

Intervenções em Turismo no 4º Fórum Social Mundial. 
2
 Declaração de Porto Alegre, 2005 – ―Outro turismo é possível‖. 
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Assim, na perspectiva de se contrapor a essa situação em que desigualdades são 

reforçadas, o documento destaca que alguns lugares têm procurado construir outro modelo de 

turismo, que tenha como pressupostos a proteção ambiental, o envolvimento da população 

local, a valorização da cultura e diversidade locais. Esses lugares buscam construir um 

modelo alternativo, a saber: o turismo comunitário. 

As declarações manifestadas acima expõem a crescente preocupação de grupos 

organizados no que diz respeito aos efeitos nocivos da atividade do turismo comercial 

massivo. Com base na vivência dos impactos causados pela atividade turística no ambiente e 

no cotidiano das populações, esses coletivos buscam construir um modelo de turismo que 

possa reduzir tais impactos socioambientais. Nesse sentido, comunidades, ativistas ambientais 

e organizações não governamentais passam a construir modelos de turismo aliados à 

sustentabilidade. 

Segundo Dias (2008), a emergência das discussões ambientais destaca-se nos anos 

1970, período em que  

 

[...] a crença no desenvolvimento linear e continuado sofreu um grande abalo com as 

crises sucessivas do petróleo, que atingiram seu ponto culminante em 1973, 

colocando em xeque os diversos modelos econômicos baseados no uso intensivo dos 

recursos naturais, considerados até então, inesgotáveis (DIAS, 2008, p.63). 

 

O uso intensivo dos recursos naturais e extremamente poluente dos modelos de 

desenvolvimento econômico passou a ser bastante criticado. O crescente debate acerca das 

questões ambientais incentivou a realização de eventos para tratar de um modelo de 

desenvolvimento que esteja a elas alinhado. A conferência de Estocolmo, realizada na capital 

sueca em 1972, foi um dos primeiros grandes eventos dedicados a debater o meio ambiente. 

Também dedicado ao tema, destaca-se o documento Our Common Future (Nosso Futuro 

Comum), conhecido como Relatório Brundtland. Apresentado em 1987, este relatório 

estabeleceu as premissas do que seria o desenvolvimento sustentável. Segundo o referido 

documento, desenvolvimento sustentável é, essencialmente, um processo de transformação no 

qual o avanço tecnológico, a exploração de recursos e a direção dos investimentos são 

harmônicos, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. 

Outro evento de destaque foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAB), realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. 

Também conhecida como ECO-92, a conferência reuniu chefes de Estado para debater formas 
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de desenvolvimento sustentável. O principal documento produzido na ocasião foi a Agenda 

21. Trata-se de um programa de ação que busca viabilizar esse novo padrão de 

desenvolvimento e almeja conciliar métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica 

Como se pode observar, um modelo de desenvolvimento que seja menos prejudicial ao 

meio ambiente ganha destaque nas discussões e ações de organizações internacionais, 

governos e populações. A sustentabilidade, portanto, passa a ser um tema presente, e  

 

[...] diz respeito às múltiplas dimensões presentes na vida das sociedades (ecológica, 

econômica, social e política) de maneira a proporcionar, ao mesmo tempo em que 

exige, um dinamismo constante com a finalidade de alcançar um equilíbrio dinâmico 

entre estas dimensões e na relação sociedade-natureza (LIMA, 2010, p.81). 

 

Em outras palavras, a sustentabilidade é a busca pelo equilíbrio dinâmico entre 

sociedade e natureza, baseando-se nos princípios da democracia política, equidade social, 

diversidade cultural, eficiência econômica e preservação ambiental. 

Assim como em outras áreas, a sustentabilidade passa a ser pautada também no 

turismo. Esta preocupação é decorrente do número crescente de divisas geradas pela atividade 

e do limitado progresso alcançado no que diz respeito à realidade das comunidades locais. O 

debate sobre a sustentabilidade no turismo possibilitou o questionamento das implicações do 

turismo para o desenvolvimento e seus efeitos econômicos, culturais e ambientais. Além 

disso, provocou a construção e proposição de novos modelos de turismo. Como foi dito 

acima, o turismo comunitário é uma dessas outras propostas de "fazer turismo", pautada no 

ideário da sustentabilidade. 

O turismo comunitário é um conceito surgido em meio às comunidades, movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil, que propõem uma alternativa para a atividade 

turística inserida em uma estratégia de desenvolvimento local. O produto turístico de base 

comunitária se diferencia do produto turístico convencional, uma vez que incorpora o modo 

de viver e representar o cotidiano das comunidades anfitriãs. Ele prevê o intercâmbio cultural 

entre o visitante e a comunidade local. Por turismo convencional, segue-se nesta discussão a 

concepção de Lima (2010, p.98), que o compreende como modelos turísticos voltados para a 

grande escala econômica, fundamentado na lógica de crescimento econômico, baseados na 

propriedade privada e voltado aos interesses de grupos empresariais. 
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O primeiro passo dado rumo a um contato mais direto deste pesquisador com o tema 

em questão ocorreu durante a realização do II Encontro Cultural dos Povos do Mar, na cidade 

de Fortaleza. Realizado em dezembro de 2005 e idealizado pelo Instituto Terramar — 

organização não governamental que presta assessoria a comunidades da zona costeira do 

Ceará —, o evento foi uma celebração da cultura das comunidades da zona costeira, os Povos 

do Mar. Durante os três dias de encontro, o público fortalezense foi convidado a participar de 

uma programação diversificada, que apresentaria o multifacetado universo cultural das 

populações costeiras, abordando suas potencialidades, mas também os problemas enfrentados. 

Esta foi a primeira colaboração deste pesquisador com o Instituto Terramar, o que iria ocorrer 

outras vezes nos anos seguintes. 

De forma mais específica, a aproximação com o turismo comunitário aconteceu 

durante o II Seminário Internacional de Turismo Sustentável (II SITS), realizado em Fortaleza 

entre os dias 12 e 15 de maio de 2008. Este seminário deu continuidade ao processo de 

construção de um novo modelo de turismo iniciado em 2003, quando ocorreu o I SITS. O 

evento objetivava afirmar o turismo comunitário como estratégia de valorização da cultura 

das populações tradicionais, de preservação do meio ambiente e de estímulo à economia 

solidária. Além disso, buscava dar visibilidade ao debate acerca dos impactos do turismo 

convencional e promover o intercâmbio e articulação em rede de experiências de turismo 

desenvolvidas a partir das perspectivas de turismo comunitário, solidário e sustentável. 

Realizado pelo Instituto Terramar, também contou com o Salão de Turismo Comunitário da 

América Latina, composto por mostras de diferentes destinos de turismo comunitário nos 

países vizinhos. 

O seminário possibilitou a este pesquisador conhecer mais de perto a discussão sobre o 

turismo e a sustentabilidade em seu estado de origem, o Ceará, além de travar contato com 

uma variedade de experiências espalhadas pelo Brasil e demais países da América Latina. 

Este foi um período de intensa formação política, graças à participação em eventos e reuniões 

em que era discutido o turismo comunitário em meio às resistências e lutas das comunidades 

da zona costeira do estado pela manutenção de suas terras. 

Esta aproximação foi estreitada a partir do trabalho com a Rede Cearense de Turismo 

Comunitário (Rede Tucum), por meio do Instituto Terramar. O Instituto é um dos membros 

que compõem a secretaria executiva da Rede Tucum, e uma de suas atribuições é realizar a 

comunicação institucional.  
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Esta pesquisa é decorrente do interesse em aliar o estudo do turismo comunitário, 

pensado como prática alternativa de consumo, aos estudos de comunicação. Comunicação e 

consumo são áreas conjugadas de modo único na área de concentração do Programa de 

Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo (PPGCOM ESPM-SP). Nesta pesquisa, a 

discussão deste binômio comunicação-consumo está amparada nas formulações de Castro 

(2012), segundo a qual ―o consumo constitui o um código por meio do qual as pessoas se 

relacionam‖ entre si e com o que as rodeiam. Conforme a autora, o consumo resulta de um 

conjunto de práticas culturais e sociais que estão relacionadas às subjetividades dos 

indivíduos e aos grupos sociais ao quais pertencem. Consumir é comunicar algo e criar 

relações com o que nos cerca (CASTRO, 2014, p.60). 

O turismo também possui um caráter comunicacional, na medida em que, através dele, 

ocorre o encontro entre pessoas de culturas diferentes, proporcionando oportunidade para o 

diálogo. Também é interacional, ou seja, suas atividades são marcadas pela relação com o 

outro, com um ambiente. Por mais que, por exemplo, se opte por um pacote turístico com 

horários e atividades controladas, acaba-se por estabelecer um contato com vendedores de 

artesanato, o que pode resultar em uma conversa a partir do momento em que se barganha o 

valor de uma determinada peça. 

Entendendo o papel central desempenhado pela associação comunicação-consumo e 

partindo da concepção do turismo como uma prática de consumo, o que se busca nessa 

dissertação é entender como se efetuam as estratégias de comunicação que visam à promoção 

do turismo comunitário nas redes sociais digitais. 

De modo mais específico, o presente estudo buscou analisar as estratégias de 

comunicação e promoção da Rede Cearense de Turismo Comunitário no site de rede social 

Facebook. A delimitação site decorre, em parte, por ser este atualmente um dos maiores sites 

de rede social em número de usuários no Brasil. Além disso, a rede social digital em questão é 

o canal de comunicação mais utilizado pela Rede Tucum para promover seus destinos 

turísticos e travar contato com possíveis visitantes. É importante notar que, em razão das 

dificuldades que muitas comunidades possuem com telefonia móvel ou mesmo fixa, a 

internet, em especial o Facebook, configura-se como um meio eficaz para que estas 

comunidades e a Secretaria Executiva da Rede Tucum troquem informações e mantenham 

contato. 

Durante a realização da etapa empírica desta pesquisa, foram observadas as 

publicações na página da Tucum desde o momento da sua criação, no ano de 2012. Esta 
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também possui um perfil de usuário no Facebook, que consiste em um rol de informações e 

postagens pessoais e individuais. Não é de caráter comercial. A página, por sua vez, é de 

natureza institucional e pode ser gerenciada por mais de um administrador. Trata-se do ―perfil 

oficial‖ de uma dada instituição, seu canal de comunicação com seus diversos públicos. Dado 

o caráter oficial que uma página possui, a análise está centrada nas postagens da Rede Tucum 

em sua página. Quanto ao perfil, este não foi analisado em profundidade, primeiramente, 

devido ao seu caráter pessoal. Por pessoal entendam-se os elementos técnicos do site: o perfil 

é fundamentalmente destinado a pessoas físicas, para que estas possam criar e gerir sua rede 

de amizades. A página (ou fan page) é uma ferramenta destinada para empresas e iniciativas 

corporativas, possui conteúdo público e outras funcionalidades de operação e análise, como 

ter acesso às estatísticas sobre visitas e participação dos usuários nos temas abordados, o que 

melhora a experiência e otimiza a relação com os seguidores. Tal escolha também é embasada 

no fato de que, desde a criação da página da Rede Tucum (a criação do perfil é anterior), o 

perfil passou a ter uma baixa frequência de postagens. As postagens da Rede Tucum passaram 

a ocorrer primordialmente em sua página. Sendo assim, a observação dos conteúdos contidos 

no perfil da Rede Tucum teve como objetivo identificar alguma eventual diferença de 

conteúdo em comparação às postagens na referida página.  

Desse modo, ao analisar a página da Rede Tucum, estão sendo estudadas suas ações 

institucionais de comunicação e promoção do turismo comunitário. A observação e 

consequente análise das ações de comunicação da Rede Tucum no Facebook se desdobram 

em quatro eixos: a) a coexistência no site do perfil institucional e da página da Rede; b) os 

álbuns de fotografias criados para apresentar imagens das comunidades participantes; c) o uso 

de hashtags como estratégia de comunicação; e d) os demais conteúdos promocionais 

publicados com o objetivo de promover o ―produto‖ turismo comunitário. 

A análise comparativa da página e do perfil da Rede Tucum objetiva identificar se há 

diferenças significativas em seus usos. Por exemplo, o perfil pode estar dedicado a estabelecer 

relações e interagir com os perfis dos usuários do Facebook – perfis de amigos, de 

comunidades e de pessoas que visitam a página e demandam algum tipo de informação. Nesse 

sentido, as ações do perfil podem ser, primordialmente, curtir uma postagem que algum 

usuário fez sobre a Rede Tucum, compartilhar álbuns das visitas de turistas a determinada 

comunidade etc. A página, por sua vez, pode estar centrada em divulgar informações e 

promover pacotes turísticos de modo mais objetivo. Vale ressaltar que o primeiro exemplo, 

relatando um possível uso do perfil da Rede Tucum, é também uma atividade de promoção da 
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Rede e do turismo nas comunidades filiadas a ela. Trata-se de um importante elemento da 

comunicação digital: a interatividade. Os exemplos foram citados para ilustrar que as ações no 

Facebook do usuário Rede Tucum podem ser diferentes em seu perfil e em sua página.  

O estudo dos álbuns de fotografia enfoca os modos de apresentação das comunidades 

anfitriãs. Interessa observar de que maneira as imagens são apresentadas, como cada 

comunidade se dá a conhecer por meio de fotos da paisagem, dos modos de vida, atividades 

oferecidas, tipos de hospedagem etc. Interessa ainda observar se estas imagens estão 

acompanhadas de informações textuais que ajudam a compor um panorama da comunidade 

abordando aspectos sociais, históricos, geográficos, ambientais e outros. Por fim, avalia-se até 

que ponto o conteúdo dos álbuns fornece informações textuais e imagéticas que possam 

motivar o desejo de uma visita ao local e sua gente, contribuindo (ou não) para promover o 

turismo comunitário na região. 

O uso de hashtags tornou-se disseminado na internet. Graças à possibilidade de ser 

indexada em ferramentas de busca, qualquer publicação em uma rede social digital pode ser 

encontrada por usuários que estão fora do círculo de amizades de um dado perfil. Por 

exemplo, um usuário deseja saber mais informações sobre o turismo no Ceará e busca no 

Facebook mais informações ligadas à hashtag #turismonoCeara. Como resultado, pode ser 

direcionado a páginas e perfis que não eram do seu conhecimento, como a Rede Tucum. 

Partindo-se da premissa que as hashtags se constituem como um importante elemento em 

qualquer estratégia de comunicação promocional, procura-se identificar se a Rede Cearense 

de Turismo Comunitário utiliza hashtahs em suas postagens, quais os termos utilizados e a 

que aspectos elas estão relacionados. O quarto ponto de observação são as publicações na 

página institucional. A finalidade consiste em discernir quais temas são abordados e que tipos 

de conteúdo são compartilhados em sua linha do tempo.  

A análise da Rede Tucum não foi efetuada levando em consideração métodos 

quantitativos; examinou os conteúdos das publicações de modo qualitativo, visando 

compreender como se processam as ações de comunicação e promoção da Rede e de seus 

destinos. 

Principal resultado deste estudo, esta dissertação está estruturada em três capítulos. O 

primeiro capítulo trata dos temas do turismo, da comunicação e do consumo. Serão 

apresentadas as origens do turismo, o seu desenvolvimento e sua massificação, identificando 

os problemas decorrentes desta atividade em larga escala, até a discussão sobre a 

sustentabilidade de suas práticas. Em seguida, será abordado o turismo comunitário, seus 
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conceitos e diretrizes, com o foco na proposta de turismo comunitário cearense da Rede 

Tucum. Em seguida, será discutido o turismo enquanto prática de consumo, empreendendo 

uma conceituação do consumo. Por fim, serão tratadas as estratégias de comunicação e 

promoção do turismo, levando-se em conta como a atividade turística comunica e se promove 

com o intuito de atrair o olhar – e o envolvimento – do turista. 

O segundo capítulo tratará do turismo nas redes sociais digitais. Parte do contexto 

contemporâneo de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação a fim de 

avançar na discussão das redes sociais digitais e suas características principais. Logo em 

seguida, serão apresentados dois exemplos distintos de como o turismo está presente nas redes 

sociais digitais. O primeiro exemplo é o da rede social digital Couchsurfing.org, site dedicado 

à oferta e pedidos de hospedagem informal, de caráter alternativa, em todo o mundo. O 

segundo se volta mais diretamente para a promoção turística do Ceará no Facebook. Neste 

caso, focaliza-se a promoção do turismo de caráter convencional na comunicação na página 

da Secretaria do Turismo do Ceará. 

O terceiro e último capitulo versará de modo mais específico sobre o objeto deste 

estudo: o turismo comunitário no Ceará com enfoque na Rede Tucum – Rede Cearense de 

Turismo Comunitário. Inicialmente, tratará das políticas públicas de fomento ao 

desenvolvimento do turismo no Brasil a partir das primeiras preocupações governamentais, 

para, posteriormente, acompanhar como essas preocupações reverberaram. Em seguida, o 

capítulo se ocupa do turismo no cenário cearense, os planos e investimentos do governo 

estadual no setor turístico. A ênfase deste capítulo recai sobre a Rede Cearense de Turismo 

Comunitário. Primeiramente será analisada a sua estrutura e, logo depois, direciona-se para a 

análise das estratégias de comunicação e promoção da Rede no Facebook. 

Entendendo o turismo no contexto das práticas de consumo e levando em conta a 

centralidade da comunicação na promoção desta atividade, o objetivo último deste estudo diz 

respeito à promoção da proposta do turismo comunitário, prática ainda pouco conhecida em 

nossa sociedade. Tratando mais diretamente sobre o locus de pesquisa desta dissertação, 

entende-se que as ações de comunicação e promoção do turismo comunitário no Facebook 

são escassas. Sendo assim, a inquietação que norteia este trabalho nos instiga a investigar até 

que ponto a Rede Tucum, através de suas postagens, apresenta o turismo comunitário para o 

grande número de usuários do Facebook que não conhecem esse modelo de turismo, muito 

menos os impactos socioambientais que a atividade turística massiva causa às comunidades 

da zona costeira cearense. Para tanto, busca-se identificar em que medida a Rede Cearense de 
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Turismo Comunitário, por meio da sua página no Facebook, promove o turismo comunitário 

na região. 

Parte-se do entendimento de que o turismo comunitário é o principal ―produto a ser 

vendido‖ pela Rede – e não exatamente as comunidades participantes. Uma vez que belas 

paisagens estão presentes em qualquer material promocional do turismo no Ceará, o 

diferencial da Rede Tucum reside na sua concepção desta atividade, seus princípios 

norteadores e na contribuição que turistas proporcionam às comunidades. Com base nos 

pressupostos do turismo comunitário, apreende-se que, além do benefício econômico que 

turistas concedem a qualquer dos locais vinculados à Rede, estes podem colaborar também 

com a divulgação e o apoio às lutas em defesa do território e dos modos de vida desses 

lugares.  

Embora não se tenha realizado aqui um estudo de caráter instrumental – o que seria 

pouco compatível com os objetivos de um mestrado acadêmico – pretende-se demonstrar, 

com base na pesquisa elaborada, que a comunicação da Rede Tucum nas redes sociais digitais 

tem grande potencial de aprimoramento futuro. Reforça-se, assim, o aspecto político das 

práticas de consumo e a possível contribuição social do trabalho acadêmico. 
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1  TURISMO, COMUNICAÇÃO E CONSUMO 

 

As velas brancas da jangada enfeitam um horizonte ensolarado e de um azul 

iluminado. A palma verde do coqueiro balança ao sabor da brisa aconchegante. O mar enche 

os olhos de beleza. Essas são imagens frequentemente associadas ao estado do Ceará. 

Presente em músicas
3
, escritos e na publicidade, o estado muitas vezes é apresentado como 

cenário paradisíaco, conhecido nacionalmente pela beleza de seu litoral, pela religiosidade 

popular e pela imagem de berço de talentos humorísticos. A jangada é considerada um dos 

maiores símbolos do povo e da cultura cearenses. É denominado de "Terra da Luz", em 

referência à grande quantidade de dias ensolarados, mas também remete ao fato de ter sido o 

primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão, em 1884, quatro anos antes da Lei Áurea.  

Devido à sua beleza geográfica, seus dias luminosos, ao humor e à hospitalidade de 

seus habitantes (dentre outras características), o estado apresenta-se como um dos destinos 

turísticos mais procurados do Brasil
4
. Por sua vez, graças ao fato de ser local que atrai número 

expressivo de visitantes, o turismo configura-se como uma das atividades econômicas mais 

importantes do Ceará
5
.  

A atividade turística é encarada como importante indutor de inclusão social, de 

desenvolvimento e de geração de emprego e renda
6
. A inclusão, de acordo com o Plano 

Nacional de Turismo (PNT 2013-2016) do Ministério do Turismo, pode ser alcançada através 

da criação de novos postos de trabalho, ocupação e renda, assim como do consumo, com a 

absorção de novos turistas no mercado interno. Segundo dados do Ministério do Turismo 

(idem), a participação do turismo na economia brasileira representa 3,7% do Produto Interno 

                                                 

3
 Por exemplo, ―No Ceará é assim‖, canção do cantor e compositor cearense Fagner. 

4
 De acordo com o sítio de viagens na internet, Tripadvisor, Fortaleza ocupa o quarto lugar em destino turístico 

no Brasil e oitavo lugar internacionalmente. A cidade é apontada como destino favorito da região nordeste 

brasileira. Notícia de 09 de julho de 2014. Disponível em:  

<http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2014/07/09/noticiafortaleza,3279360/fortaleza-e-o-destino-turistico-

favorito-no-nordeste-aponta-site.shtml>. Acesso em: 06 dez. 2014. 
5
 Em 2013, o estado recebeu 84.119 turistas vindos de outros países. Isso o coloca em sétimo na lista de estados 

mais visitados no país. Fonte: Ministério do Turismo - Anuário estatístico de turismo 2014 (volume 41, ano base 

2013). Disponível em:  

<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/Anuario_E

statistico_de_Turismo_-_2014_-_Ano_base_2013.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2014. 
6
 Esta perspectiva está contida no Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010, elaborado pelo Ministério do 

Turismo. O PNT, instrumento de planejamento e gestão, e construído com diversos representantes dos 

segmentos turísticos, tem como um dos seus objetivos: transformar a atividade em um importante mecanismo de 

melhoria do Brasil e, com isso impulsionar a inclusão social. O documento pode ser acessado no sítio do 

Ministério do Turismo: 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/plano_

nacional_turismo_2007_2010.pdf 
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Bruto (PIB) do país. Entre os anos 2003 e 2009, o setor turístico acumulou crescimento de 

32,4%, enquanto a economia brasileira apresentou expansão de 24,6%. Em relação a postos 

de trabalho, o turismo, segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (em inglês 

World Travel & Tourism Council - WTTC), gerou cerca de 2,74 milhões de empregos diretos
7
 

no ano de 2011
8
. Ao analisar a geração de empregos diretos e indiretos, o WTTC expõe que, 

em 2011, foram gerados 7,65 milhões de empregos e, em 2012, 8,04 milhões, valores que 

representaram, respectivamente, 7,8% e 8,3% do total de empregos gerados no país
9
. 

Outro indicador da expansão do turismo nacional e de sua posição cada vez mais 

significativa na economia brasileira é o crescimento do volume de crédito destinado ao setor. 

Tendo como referência os valores concedidos por instituições financeiras oficiais, como o 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil S/A 

(BB), a Caixa Econômica Federal (CAIXA), o Banco da Amazônia (BASA) e o Banco do 

Nordeste (BNB), observa-se um crescimento de 923,60% de 2012 em relação a 2003, ano da 

criação do Ministério do Turismo. Em 2012, segundo o PNT 2013-2016, o valor dos 

financiamentos concedidos pelas instituições financeiras federais chegou a R$ 11,2 bilhões, 

um aumento de cerca de 30,0%, se comparado ao ano anterior. 

Os dados acima mencionados ilustram a crescente importância do turismo na 

economia brasileira. Se for considerado o provável impulso turístico decorrente da exposição 

internacional do país, tal importância tende a aumentar. Exposição essa possibilitada pela 

realização de grandes eventos esportivos.  Deste modo, o turismo é visto pela administração 

pública dos três âmbitos (federal, estadual e municipal) como elemento propiciador de 

desenvolvimento nas áreas de comércio e finanças, assim como estratégia de luta contra a 

pobreza e diminuição de desigualdades regionais, ocupando, por isso, papel de destaque na 

economia nacional.  

De acordo com o PNT 2013-16, o Ministério do Turismo apresenta como meta 

estabelecer o país como uma das três maiores economias turísticas do mundo até o ano de 

2022. Para melhor compreensão, o PNT 2013-16 tem como algumas de suas finalidades: 

aumentar para 7,9 milhões a chegada de turistas estrangeiros ao país; aumentar para US$ 10,8 

bilhões a receita com o turismo internacional até 2016; e aumentar para 3,6 milhões as 

ocupações formais no setor de turismo até 2016. Portanto, é necessário o investimento tanto 

                                                 

7
 Incluídas como geradoras de empregos diretos estão as atividades relacionadas a hotelaria, agências de viagens, 

companhias aéreas, outros tipos de transportes de passageiros, restaurante e lazer. 
8
 Plano Nacional de Turismo (PNT 2013-2016). 

9
 Dados retirados do PNT 2013-2016. 
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em infraestrutura quanto em promoção turística
10

 – em parte decorrente do Programa de 

Aceleração do Crescimento
11

 (PAC) e estando a atividade vinculada aos marcos e Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio
12

. 

Diante do cenário de incentivo público a obras de infraestrutura que, indiretamente 

(obras tidas como de apoio ao turismo, como aquelas em relação à acessibilidade e ao 

saneamento) e diretamente (como reforma e abertura de estradas, sinalização turística e 

construção de equipamentos receptivos, tais como: centros de recepção e informação ao 

turista, centros de convenções e feiras, terminais de passageiros, atracadores, dentre outros) 

incentivam o desenvolvimento turístico, comunidades tradicionais e urbanas, movimentos 

sociais e outros atores sociais questionam sobre os impactos que podem ocorrer com o 

incentivo à atividade e quais são os setores por ela beneficiados. 

A preocupação desses grupos justifica-se quando se observam diversos casos em que 

comunidades foram deslocadas de seus territórios para dar lugar a obras e equipamentos que 

tinham como objetivo facilitar o acesso a locais e serviços turísticos, acarretando no 

beneficiamento de poucos, na concentração de renda e na especulação fundiária
13

. Para 

Almeida (2009, p. 62),  

 

[...] impactos acontecem no meio ambiente com o uso do território pelo turismo, 

pois toda intervenção provoca impactos ou mudanças, principalmente quando se dá 

a partir dos parâmetros de um sistema técnico de base funcionalista. 

 

                                                 

10
 Vale ressaltar que o cenário de baixo crescimento econômico apresentado em 2014 e a acirrada disputa 

política observada na última eleição presidencial podem afetar os investimentos na área do turismo. Contudo, 

não é o objetivo esboçar panoramas ou prever cenários para os próximos anos, e sim expor a atual importância 

desta atividade para a economia brasileira. 
11

 Criado em 2007, no segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva, foi pensado com plano estratégico de 

resgate do planejamento e de retomada de investimento em setores considerados estruturantes do país, tendo 

como objetivo promover o crescimento econômico do país e proteger-se e aliviar os efeitos da crise financeira 

mundial que, desde 2008, atinge, principalmente, países da Europa e os Estados Unidos. Em 2011, o PAC entrou 

em sua segunda fase. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/>. Acesso em: 07 jan. 2015. 
12

 Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 

Objetivos do Milênio, que devem ser atingidos por todos os países até 2015. Os objetivos são: acabar com a 

fome e a miséria; educação básica de qualidade para todos; igualdade entre sexos e valorização da mulher; 

reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; combater a AIDS, a malária e outras doenças; 

qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. No Brasil, o 

conjunto dos 8 objetivos é chamado de ―8 Jeitos de Mudar o Mundo‖. Mais informações podem ser encontradas 

no endereço eletrônico:  

<http://www.objetivosdomilenio.org.br/> . Acesso em: 07 de janeiro de 2015. 
13

 Como exemplo, vide: VAZ, Lúcio. ―Com o apoio do governo, espanhóis e portugueses fincam bandeira no 

Ceará‖ Correio Braziliense, edição 04/08/2010. A notícia não está mais disponível, no entanto, está anexada no 

final desta dissertação. 
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As ações em favor de um desenvolvimento turístico podem provocar rupturas, alterar 

identidades territoriais e acentuar diferenças sociais pela força política e econômica de 

empreendedores instalados nos territórios, não proporcionando desenvolvimento e/ou inclusão 

social.  

A atividade turística, portanto, é considerada como um dos fatores de aceleração de 

desenvolvimento, mas também simboliza o uso e a apropriação de ambientes naturais e 

culturais, transformando-os em espaços de lazer e consumo, causando concentração de 

riqueza, especulação, segregação de espaços, degradação de ambientes, destruição de 

expressões culturais e exploração de trabalhadores. Como contraponto ao turismo 

convencional de caráter massivo são propostas outras concepções de turismo, dentre elas o 

turismo comunitário. 

No estado do Ceará, a Tucum – Rede Cearense de Turismo Comunitário consiste em 

uma experiência de turismo que se contrapõe ao modelo convencional. Trata-se de um 

modelo de turismo impulsionado, geralmente, por comunidades, grupos tradicionais e 

organizações não-governamentais. A Rede Tucum, que será abordada em detalhe no capítulo 

3 desta Dissertação, é uma articulação de comunidades localizadas na zona costeira cearense 

que se propõe a realizar o turismo comunitário no estado, integrado ao ideal do 

"fortalecimento da relação entre sociedade, cultura e natureza" (MARTINS, 2013, p.07).  

Criada em 2008, a articulação passou a envolver no ano de 2013 quinze grupos de 

turismo situados em diferentes comunidades da zona costeira cearesense
14

. São eles: 

Assentamento Coqueirinho, Assentamento Maceió, Batoque, Caetanos de Cima, Centro de 

Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), Conjunto Palmeiras, Curral Velho, Flecheiras, Jenipapo-Kanindé, Ponta 

Grossa, Pousada Tremembé, Prainha do Canto Verde, Tapeba, Tatajuba e Vila da Volta; além 

                                                 

14
 A zona costeira consiste em uma região de interface entre os ecossistemas terrestres e marinhos. É um espaço 

influenciado pelos dois ambientes. É responsável por ampla gama de funções ecológicas, tais como a prevenção 

de inundações, da intrusão salina e da erosão costeira, a proteção contra tempestades, a reciclagem de nutrientes 

e de substâncias poluidoras e a provisão direta ou indireta de habitats e de recursos para uma variedade de 

espécies exploradas. SANTOS, C. R. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e a gestão das políticas 

públicas na zona costeira do Estado de Santa Catarina, Brasil. Disponível em: http://www.univali.br/ensino/pos-

graduacao/mestrado/mestrado-em-gestao-de- 

politicas-publicas/cadernos-de-pesquisa/Documents/caderno-pesquisa-10-2.pdf. Acesso em: 09 de janeiro de 

2015. 
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das entidades de apoio e assessoria
15

 representadas pelo Instituto Terramar
16

, pela Associação 

Caiçara
17

 e pela Associação para o Desenvolvimento Local Co-produzido (Adelco)18. 

 

1.1 O turismo e sua origem 

 

O turismo, segundo Boyer (2003), nem sempre existiu. Foi inventado. Suas primeiras 

antecipações datam do século XVI, das aventuras de alguns viajantes interessados na Itália e 

na Antiguidade. No século XVIII, as viagens ganham novo impulso, com a idealização do 

campo, com a transformação das práticas populares de uso das águas com motivações de 

saúde, no termalismo mundano das estações termais que se estendeu até os balneários 

oceânicos, com as viagens às geleiras e do alpinismo etc. No entanto, a palavra que irá 

nomear esse fenômeno é um neologismo decorrente de The Tour, desenvolvido, 

principalmente, na Inglaterra.  

As viagens nesse período consistiram numa maneira de distinção de aristocratas e 

rendeiros de terras, que concentravam as honras (BOYER, 2003, p.39). Ameaçados de perder 

uma parte de seu poder em proveito da burguesia ascendente, entenderam por se diferenciar 

ao exaltar os valores da gratuidade: a riqueza ociosa, uma cultura greco-romana, jogos e 

esportes com regras complexas (que desencorajava a imitação) e viagens sem obrigação. Para 

os jovens educados nos melhores colégios, a educação recebia seu acabamento no The Tour. 

Acompanhados de seus preceptores e munidos de guias, viajavam pela Europa Ocidental. Na 

volta, eram considerados gentlemen e cosmopolitas. 

A Revolução Industrial do século XVVIII ocorrida na Inglaterra provoca uma 

transformação geral do conceito de viagens. Estas transformações começaram a contribuir 

para o estabelecimento do turismo tal como é conhecido na atualidade. Grandes mudanças 

                                                 

15
 São organizações que já mantinham uma relação de parceria com comunidades na zona costeira cearense antes 

da entrada delas na Rede Cearense de Turismo Comunitário. 

16
 O Instituto Terramar é uma organização não governamental que realiza trabalhos com comunidades da zona 

costeira cearense. Suas ações visam o desenvolvimento humano com justiça socioambiental, cidadania, 

participação política, autonomia dos grupos organizados e fortalecimento da identidade cultural das 

comunidades. 

17
 Organização composta por moradores do município de Icapuí, Ceará. A Associção apoia e fomenta projetos 

sociais que visem desenvolver o município de Icapuí e cidades e vizinhas. 
18

 Entidade civil sem fins lucrativos que trabalha e fomenta projetos de economia solidária, segurança alimentar 

e nutricional, agroecologia, habitabilidade e outros. Desenvolve desde o início de 2014 projetos com indígenas 

no Ceará. 
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sociais foram ocasionadas, entre elas a criação de uma classe média, o surgimento do conceito 

de ―tempo livre‖ como o conhecemos hoje (DIAS, 2008, p.47) e a procura de viagens 

recreativas, declinando em popularidade as grandes viagens turísticas da elite (REJOWSKI et 

al., 2002, p.44). Foi um período marcado por profundas mudanças econômicas, sociais e de 

intensa inovação tecnológica, que caracterizou a modernidade. 

A modernidade é aqui entendida como um costume de vida e uma organização social 

que emergiram na Europa a partir do século XVII que se tornaram, de certo modo, mundiais 

em influência (GIDDENS, 1991, p.11). É um tipo de experiência vital, compartilhada por 

homens e mulheres de si e dos outros, de tempo e espaço e das possibilidades e perigos da 

vida (BERMAN, 1986, p.15). Ser moderno é estar em um ambiente de diversas promessas 

(aventura, poder, alegria, transformação), mas que, ao mesmo tempo, ameaça destruir o que 

somos e sabemos. Consiste no produto da racionalização que aconteceu no Ocidente, desde o 

final do século XVIII, implicando na modernização da sociedade e da cultura. A 

modernização social é compreendida pela diferenciação da economia capitalista e do Estado 

Moderno. O capitalismo prescinde da existência de uma força de trabalho formalmente livre e 

um tipo de organização racional da produção baseado no cálculo contábil e na utilização 

técnica de conhecimentos científicos. O Estado Moderno se organiza num sistema tributário 

centralizado, num poder militar permanente e numa administração burocrática racional. 

A experiência ambiental da modernidade  

 

[...] anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de 

religião e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie 

humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos 

despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e 

contradição, de ambiguidade e angústia (BERMAN, 1986, p.15). 

 

Esse turbilhão da vida moderna é alimentado por muitas fontes. Das grandes 

descobertas científicas que ocasionaram a mudança da imagem que fazemos do universo e do 

lugar que ocupamos nele. Da industrialização da produção que transformou o conhecimento 

científico em tecnologia, criando novos ambientes e destruindo os antigos, acelerando o ritmo 

de vida, gerando novas formas de poder corporativo e de luta de classes. Da explosão 

demográfica e do rápido crescimento urbano. Do surgimento dos sistemas de comunicação de 

massa. Do fortalecimento dos Estados nacionais assentados sobre uma estrutura burocrática. 

De um mercado capitalista de âmbito mundial, flutuante e em permanente expansão. 
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Modernização são os processos sociais que impulsionam esse turbilhão, ―mantendo-o num 

perpétuo estado de vir-a-ser‖ (BERMAN, 1986, p.16). 

A modernidade, desse modo, provocou diversas mudanças de organização e 

comportamento. Significou o advento do sistema de produção capitalista calcado na geração e 

no consumo de mercadorias. O turismo, por sua vez, desenvolveu-se nesse contexto de 

grandes mudanças, amparado pelo desenvolvimento dos transportes e das comunicações; da 

estruturação de empresas a ele voltadas; da iniciativa dos pioneiros; da fundação de clubes e 

associações; e da realização dos grandes eventos, dentre outros fatores. Assim, o turismo pôde 

se consolidar como um grande negócio, o que resultou no surgimento de novos hábitos de 

viagem, de novos tipos de viajantes, no florescimento e na diversificação das empresas 

turísticas e na organização do setor. 

Como mencionado anteriormente, o termo turismo surgiu no início do século XIX. A 

partir do seu surgimento, foi possível distinguir e agrupar um conjunto de atividades que, 

antes do uso desse termo, eram conhecidas por outros nomes. Viagens realizadas por motivos 

religiosos, terapêuticos, culturais, esportivos ou para participação em feiras já existiam, e seus 

desdobramentos eram conhecidos por gregos e romanos desde a Antiguidade. No entanto, é 

com a criação do termo e o início da atividade turística propriamente dita que um conjunto 

significativo de fenômenos sociais passou a ser englobado sob a mesma palavra. Os fatos 

sociais abrangidos nesse termo fazem parte de um subconjunto de fenômenos ―perfeitamente 

identificáveis‖, que Dias (2008, p.12) denomina de fenômenos turísticos. 

Na contemporaneidade, a necessidade de viajar é criada socialmente e marcada pelo 

cotidiano (KRIPENDORF, 2009, p.10). Segundo o autor, as pessoas viajam por não se 

sentirem à vontade onde se encontram, seja nos locais de trabalho ou de moradia. Elas sentem 

a necessidade de escapar temporariamente de uma rotina que lhes é massificante e maçante. A 

viagem surge como compensação para o que sentimos que falta no dia a dia. Assim, ―[...] 

viajamos, desejamos liberar-nos, [...] entabular contatos, descansar, viver a liberdade e 

procurar um pouco de felicidade. Com efeito, viajamos para viver, para sobreviver‖ (idem). O 

êxodo de pessoas característico dos dias atuais seria, segundo esse ponto de vista, 

consequência das condições geradas pelo desenvolvimento da sociedade marcada pelo 

sistema capitalista. 

As práticas de turismo, desse modo, envolvem o conceito de ―afastamento‖. Trata-se 

de uma ruptura limitada com rotinas e práticas bem estabelecidas da vida de todos os dias. Tal 

ruptura permite que os sentidos de homens e mulheres viajantes se abram para um conjunto de 
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estímulos que contrastam com o cotidiano e o mundano. Devido a isso, ―[...] o turismo é 

significativo em sua capacidade de revelar aspectos de práticas normais, que, caso contrário, 

poderiam permanecer opacas‖ (URRY, 2001, p.17). 

Por sua vez, Urry estabelece algumas características das práticas de turismo. Por se 

tratar de uma atividade de lazer, pressupõe seu oposto, isto é, um trabalho regulamentado e 

organizado. ―Constitui uma manifestação de como o trabalho e o lazer são organizados, 

enquanto esferas separadas e regulamentadas da prática social, nas sociedades ‗modernas‘‖ 

(2001, p.18). Agir como turista é, assim, uma das características definidoras do que é ser 

moderno, e está ligado às transformações ocorridas no trabalho remunerado. O turismo 

apresenta-se, assim, como algo organizado, que ocorre em períodos regularizados e em 

lugares determinados. Esta atividade, segundo Dias (2008, p.38) apresenta-se hoje como 

necessidade humana. É, atualmente, um direito adquirido por toda a sociedade, reconhecido 

através dos documentos internacionais como o Código Mundial de Ética do Turismo
19

 (1999). 

O turismo, portanto, envolve necessariamente a expectativa de novas e diferentes 

experiências, que divergem daquelas normalmente encontradas na vida cotidiana. 

 

1.2 O turismo de massa, problemas e o viés da sustentabilidade 

 

A modernidade acarretou diversas e intensas transformações sociais. Dentre tais 

mudanças, possibilitou o acesso às viagens (pelo menos às pessoas com os meios financeiros 

para isso). Homens e mulheres poderiam, de acordo com seus interesses, relaxar em uma 

cidade litorânea ou em uma montanha, bem como buscar paz espiritual em um templo 

religioso. As motivações e objetivos de uma viagem são muitos, assim como os possíveis 

destinos. Além da infinidade de locais, uma quantidade crescente de pessoas passou a praticar 

o turismo, o que resultou no fenômeno chamado turismo de massa. 

O turismo de massa consiste numa difusão do turismo em escala maciça. Está 

diretamente relacionado à quantidade de pessoas que se dedicam a praticá-lo, que se destinam 

a um determinado local em visita. Dito de outro modo, o turismo passa por um processo de 

massificação, onde cada vez mais turistas dirigem-se a um mesmo local para visitá-lo. 

Turismo de massa consiste, por exemplo, nas excursões de turistas que, em ônibus fretados, 

                                                 

19
 Disponível em: <http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/brazil_0.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2015. 
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desembarcam em locais de relevância turística (seja por motivação histórica, paisagística, ou 

quaisquer outras) munidos de celulares e/ou câmeras fotográficas; ávidos em registrar aqueles 

momentos para posterior apreciação. Outro exemplo pode ser ilustrado pelo extenso 

congestionamento de carros rumo às praias do litoral paulista, como se pode observar 

corriqueiramente durante os períodos de férias, feriados e fins de semana prolongados. 

O salto no número de turistas ocorre durante o século XX, especialmente após a 

Segunda Guerra Mundial. Segundo Dias (2008), vários são os fatores propiciadores, dentre 

eles pode-se destacar: a modernização e a facilidade de acesso aos meios de transporte; o 

período de relativa paz que se seguiu à Segunda Guerra, geradora de relativa estabilidade 

político-social nos países emissores e receptores; o surgimento dos operadores turísticos e de 

agências de viagem; os direitos conquistados por trabalhadores e trabalhadoras, como o 

direito a férias; e os investimentos em infraestrutura. 

No entanto, é justamente no grande volume de pessoas que reside o principal problema 

do turismo de massa (KRIPPENDORF, 2009). Como principais problemas do turismo de 

massa, temos 

 

(d)o número elevado de turistas e sua demanda sazonal de serviços, os 

efeitos sociais deletérios, que resultam sobretudo da mão-de-obra 

disponível, a concentração geográfica dos visitantes, a falta de uma 

política coerente para o setor, as diferenças culturais entre hóspedes e 

hospedeiros, a exigência por parte de muitos visitantes, de se fecharem 

em caras "bolhas ambientais‖. (URRY, 2001, p.88) 

 

O turismo massivo, cujo padrão de organização apresenta-se apoiado em bases 

econômicas, busca atender às exigências do mercado e, portanto, condiciona e padroniza a 

intervenção dos atores públicos e privados nos diferentes territórios. Esse turismo muitas 

vezes sobrecarrega uma região e pode gerar consequências catastróficas para o meio 

ambiente. Neste sentido, a praia de Canoa Quebrada pode ser considerada um exemplo. 

Situada no município de Aracati, tornou-se um importante polo turístico do Ceará. A praia 

tem como característica paisagística marcante suas falésias, que são grandes paredes de areia 

vermelha. No entanto, justamente o cartão postal do lugar sofre com a degradação ambiental, 
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caracterizada pela erosão. Esta erosão é provocada, dentre outros fatores, pelo tráfego de 

veículos e por construções irregulares
20

 na região. 

Além disso, o processo turístico revela uma tendência à produção homogênea dos 

espaços, transforma as condições de vida e trabalho pela centralização econômica e política, 

podendo acentuar diferenças sociais. Ao analisar a atividade turística em Jericoacoara, praia 

do litoral oeste cearense, Fonteles (2004) assinala que a atividade provoca diversas alterações 

no cotidiano. O turismo 

 

[...] faz com que as populações nativas das áreas receptoras reinventam o seu 

cotidiano, e, normalmente, nesta reinvenção, a lógica da indústria turística se 

sobrepõe às tradições locais e à própria identidade da comunidade (FONTELES, 

2004, p.150). 

 

No caso mencionado, tais alterações são acompanhadas de outros problemas, 

destacando-se a especulação imobiliária, o uso de drogas, a prostituição, a falta de apoio às 

atividades produtivas locais — como a pesca —, a descaracterização cultural arquitetônica e a 

degradação ambiental. 

Apesar dessas características negativas, a atividade turística é encarada como 

importante indutor de inclusão social, de desenvolvimento e de geração de emprego e renda. 

No entanto, o turismo em seu aspecto massivo, e sua respectiva atuação, em geral produzem 

―ilhas de prosperidade‖ devido ao beneficiamento de poucos. 

A esse respeito, Urry (2001) ressalta que uma pergunta não pode deixar de ser feita: 

"desenvolvimento para quem?" A questão se justifica, como dito no início deste capítulo, pois 

muitos investimentos com vistas ao incremento do volume turístico (aeroportos, campos de 

golfe, hotéis de luxo, etc.) pouco beneficiam grande parte da população nativa. Do mesmo 

modo, a riqueza gerada a partir do turismo, muitas vezes é distribuída de maneira 

extremamente desigual e, assim, a maior parte da população de uma determinada região 

receberá poucos benefícios. Isso depende, é claro, dos padrões segundo os quais se organiza a 

posse da propriedade. 

Os impactos, em especial o ambiental, causados pela atividade turística foram por 

muito tempo considerados como secundários, e, de certo modo, negados, visto que a indústria 

do turismo também é conhecida como "não poluente". No entanto, essa visão é confrontada 

                                                 

20
 A esse respeito, ver: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/erosao-destroi-falesias-no-

litoral-de-canoa-1.752296; e http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/04/tj-ce-ordena-retirada-de-barracas-de-

area-de-falesias-em-canoa-quebrada.html. Acesso em: 07 de janeiro de 2015. 



31 

 

 

pela perspectiva de que é uma atividade que deve ser monitorada de forma constante, pois é 

altamente consumidora de recursos naturais — no caso cearense, por exemplo, de lagoas e 

campos de dunas. 

O turismo de massa altera identidades territoriais pela força política e econômica de 

empreendedores instalados nos territórios, às vezes em sobreposição a antigas representações 

sociais. Essa relação entre homem e natureza não leva em conta os limites ambientais que se 

colocam ao uso predatório e imediatista, centrado essencialmente na valorização econômica 

como a principal dimensão a ser considerada.  

Em contraposição, o conceito de sustentabilidade tem sido proposto
21

. 

Sustentabilidade refere-se a certo modo de desenvolvimento econômico, cultural e social, de 

caráter contínuo. Trata-se de um modelo de desenvolvimento que não prejudique o ambiente 

(inclusive os recursos naturais) e o ser humano (CORIOLANO, LEITÃO, VASCONCELOS, 

2009, p.42). Tal concepção considera a relação de todas as atividades econômicas, científicas 

e tecnológicas com o meio ambiente, em escala planetária. Por meio ambiente deve-se 

entender seu aspecto físico-ecológico, mas também o social, o cultural e o político. Nesse 

sentido, a sustentabilidade é encarada como um atributo da atividade humana, um princípio 

que enfoca a sobrevivência do planeta, salvaguardando o uso dos recursos naturais de forma 

que não comprometa a satisfação das necessidades de gerações futuras. Assim, as condições 

ecológicas são incorporadas ao processo econômico com o objetivo de renovação da natureza. 

O desenvolvimento sustentável, segundo Hanai (2012), não se confunde com uma 

negação do crescimento. Refere-se à necessidade de mudar a qualidade do crescimento. 

Configura-se, fundamentalmente, como um processo de transformação  

 

[...] qualitativa que permite destacar o caráter operacional da 
sustentabilidade ao afastar este conceito de um estado utópico, dificilmente 

alcançável e argumento frequente para desqualificar as possibilidades reais de 

aplicação dos princípios de sustentabilidade (HANAI, 2012, p. 204). 

 

O desenvolvimento sustentável busca a integração da conservação e do 

desenvolvimento; a satisfação das necessidades básicas humanas; o alcance da equidade e 

                                                 

21 
As discussões sobre sustentabilidade têm sido pautadas pelos movimentos socioambientais, parte do terceiro 

setor e pesquisadores acadêmicos. É curioso notar que mais recentemente a expressão passou a ser apropriada 

de modo estratégico pelas retóricas de mercado. 
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justiça social; a provisão da autonomia social e da diversidade cultural; e a manutenção da 

integridade ecológica (HANAI, 2012). 

Tendo a sustentabilidade como eixo central, o desenvolvimento entra na pauta de 

diversas atividades econômicas, dentre elas o turismo. Ao aliar a sustentabilidade ao turismo 

busca-se o desenvolvimento das localidades, a geração de renda e emprego e, ao mesmo 

tempo, o respeito e a preservação do ambiente. No entanto, como equacionar a 

sustentabilidade quando aplicada ao turismo, esta ―atividade de risco que implica 

(in)sustentabilidade‖
 22

 e que simboliza o uso e a apropriação de ambientes naturais e culturais 

como espaços de lazer e de consumo? Esse consiste o principal questionamento acerca do 

turismo como prática de consumo: como uma atividade invasora e exigente que, 

frequentemente, gera graves efeitos negativos (MALDONADO, 2009, p.33) pode contribuir 

para a preocupação acerca da sustentabilidade?  

 

1.3 O turismo comunitário 

 

A aplicação de princípios sustentáveis ao turismo integra-se à dicotomia existente 

entre a ampla difusão deste e as limitações dos progressos alcançados. Segundo Dias (2008, 

p.71), a  

 

[...] notável repercussão desses princípios no campo do turismo tem possibilitado 

que o paradigma da sustentabilidade aglutine o debate em torno das implicações do 

turismo para o desenvolvimento e seus efeitos ambientais, socioculturais e 

econômicos. 

 

Portanto, para a continuidade da atividade turística é importante considerar como 

fundamental a adoção do conceito de desenvolvimento sustentado, pois este implica um novo 

paradigma, que está orientado para a democratização de oportunidades e justiça social, bem 

como para a percepção das diferenças entre povos e culturas. A percepção das diferenças é o 

elemento direcionador do planejamento, para a compreensão da dinâmica de códigos e valores 

culturais e para o compromisso com a conservação de recursos naturais (DIAS, 2008). Nesse 

                                                 

22
 Conforme Coriolano, Leitão e Vasconcelos, 2009, p.62. 
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sentido, uma referência no que tange ao desenvolvimento turístico sustentável, segundo Dias 

(2008), é a Carta de Turismo Sustentável de Lanzarote
23

. 

Redigida em 1995, na ilha de Lanzarote, parte do arquipélago de Canárias - Espanha; a 

carta é o documento resultante da Conferência Mundial de Turismo Sustentável ali realizada. 

O documento esclarece que o desenvolvimento turístico deve estar fundamentado sobre 

critérios sustentáveis. Sendo assim, deve ser suportável ecologicamente a longo prazo, viável 

economicamente e equitativo para as comunidades locais. O desenvolvimento sustentável, por 

conseguinte, é um processo orientado que contempla uma gestão global dos recursos com o 

objetivo de assegurar sua durabilidade.  

O turismo encarado com instrumento de desenvolvimento, pode, assim, participar 

ativamente na estratégia de desenvolvimento sustentável. Para isso, uma boa gestão do 

turismo exige garantir a sustentabilidade dos recursos dos quais depende. Krippendorf (2009, 

p.151), não se refere ao documento em questão, mas é possível aproximar suas reflexões à 

discussão proposta. Segundo o autor, é preciso promover alternativas ao modo convencional 

de fazer turismo e isso significa que a política do turismo deixará de estar centrada 

exclusivamente nas finalidades econômicas e técnicas. Passará a respeitar o meio ambiente e 

levar em conta as necessidades de todas as pessoas envolvidas, e não apenas um determinado 

grupo de pessoas. Em outras palavras, uma política de turismo que respeite o ser humano e o 

meio ambiente deve buscar assegurar e otimizar a satisfação das múltiplas necessidades 

turísticas dos indivíduos de todas as camadas sociais no âmbito das instalações adequadas e 

num meio ambiente intacto, levando em consideração os interesses da população residente. 

Por turismo comunitário Maldonado (2009) entende se tratar de toda forma de 

organização que está sustentada na propriedade e na autogestão sustentável dos recursos 

patrimoniais comunitários. Ademais, está de acordo com práticas de cooperação e equidade 

no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela prestação dos serviços turísticos. 

Segundo o autor, a característica distinta deste modelo de turismo está em sua dimensão 

humana e cultural. Tem por objetivo incentivar o diálogo "entre iguais e encontros 

interculturais de qualidade" (p. 31) com os visitantes, na perspectiva de conhecer e aprender 

com seus respectivos modos de vida. 

                                                 

23
 Disponível em: <http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-Sostenible.pdf>. Acesso em: 08 

jan. 2015. 
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O Ministério do Turismo
24

 compreende o turismo comunitário como um modelo de 

desenvolvimento turístico orientado pelos princípios da economia solidária, do associativismo 

e da valorização da cultura local. É protagonizado, principalmente, pelas comunidades locais, 

visando à apropriação por parte delas dos possíveis benefícios advindos da atividade turística. 

Para a Rede Cearense de Turismo Comunitário - Rede Tucum o turismo comunitário 

apresenta-se como uma oportunidade para que as populações tradicionais possuam o controle 

efetivo sobre as transformações no seu território, sendo diretamente responsáveis pelo 

planejamento e gestão das atividades, das estruturas e dos serviços turísticos propostos. O 

turismo comunitário tem por perspectiva o de dialogar com princípios que orientam e 

fortalecem relações solidárias entre homens e mulheres com o intuito de construir uma 

sociedade comprometida com a sustentabilidade em seus aspectos políticos, culturais, 

ambientais e econômicos.  

Coerente com esses princípios, as atividades são desenvolvidas por grupos 

organizados e os projetos são coletivos. O turismo comunitário se integra à dinâmica 

produtiva local, sem substituir as atividades econômicas tradicionais. Outros pontos em 

destaque referem-se ao planejamento e à gestão das atividades, que são de responsabilidade 

da organização comunitária local. Entende-se que o turismo comunitário se baseia na ética e 

na solidariedade para estabelecer relações comerciais e de intercâmbio entre a comunidade e 

os visitantes. O turismo comunitário busca promover geração e distribuição equitativa da 

renda na comunidade. Está fundamentado na diversidade de culturas e tradições, promovendo 

a valorização da produção, da cultura e das identidades locais. Este modelo de turismo 

promove o relacionamento direto e constante entre grupos que também desenvolvem a 

experiência de um turismo diferente, estabelecendo relações de cooperação e parceria entre si. 

Por fim, o turismo comunitário está fundamentado na construção de uma relação entre 

sociedade, cultura e natureza que busque a justiça ambiental. 

Bursztyn e Sansolo (2009) afirmam que, assim como são muitos e diversos os casos de 

turismo comunitário, ou de base comunitária – conforme termo empregado pelos autores; 

estes também são diversos em termos de seus significados. Contudo, é possível destacar 

algumas semelhanças e aproximações. Os componentes de conservação ambiental, a 

valorização da identidade cultural e a geração de benefícios diretos para as comunidades 

                                                 

24
 Segundo Bursztyn e Sansolo (2009), o Edital de Chamada Pública de Projetos Mtur/Nº001/2008 é o 

reconhecimento institucional da existência do turismo de base comunitária. O documento está disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/convenios_contratos/selecao_projetos/Edital_Chamada

_Pxblica_de_Projetos_0012008.pdf. Acesso: 09 de janeiro de 2015. 
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receptoras sustentam esta proposta de turismo.No caso da Rede Tucum, é possível incorporar 

as noções de empreendimentos comunitários e intercâmbio entre culturas. 

Portanto, a base do turismo comunitário está na mobilização de grupos e comunidades 

para a defesa e a luta da manutenção de suas terras e patrimônio. Nessa perspectiva, o turismo 

não deve competir nem suplantar as atividades tradicionais. É concebido como complemento 

ao progresso econômico e ocupacional para potencializar e dinamizar as atividades 

tradicionais das comunidades. No turismo comunitário, a população local possui o controle 

efetivo sobre o seu desenvolvimento, sendo diretamente responsável pelo planejamento das 

atividades e pela gestão das infraestruturas e serviços turísticos. Decorre da percepção das 

comunidades de vivenciar outra lógica de construção da atividade turística, neste caso, o do 

turismo de massa. 

O turismo pode ser uma força dinamizadora e um vetor de interação entre os povos. 

Para isso, um elemento fundamental para um diálogo genuíno no turismo comunitário é a 

simetria das relações. ―Tratando-se das relações decorrentes de práticas turísticas, podemos 

dizer que a simetria se dá no reconhecimento e valorização mútua das identidades culturais‖ 

(BARTHOLO; BURSZTYN; SANSOLO, 2009, p.17). Segundo os autores, é necessária uma 

gestão eficaz que estabeleça acordos entre o setor público e o privado. Também são 

determinantes a formação e a sensibilização da comunidade anfitriã sobre o valor de seu 

patrimônio, com o propósito de assegurar que o turismo seja uma fonte de prosperidade e de 

entendimento, em vez de uma ameaça. 

 

1.4 Turismo: prática de consumo 

 

O turismo é um sistema caracterizado pela relação de interdependência com o 

contexto ou ambiente no qual se insere. Segundo Boyer (2003, p.16), é o conjunto de 

fenômenos que resultam da viagem e da estadia, em caráter temporário, de pessoas fora de 

seus domicílios, com o objetivo de satisfazer, no lazer, uma necessidade cultural da 

civilização industrial. O turismo pressupõe uma ruptura cíclica e limitada, com rotinas e 

práticas cotidianas, e tem como objetivo reconstituir e regenerar as forças físicas e mentais. 

Esse ciclo de reconstituição de pessoas tem início a partir de suas necessidades, e se 

caracteriza ―[...] pelo homem comum que se torna turista e a seguir volta a ser o homem 

comum‖ (KRIPPENDORF, 2009, p.33). As necessidades dessas mulheres e homens 

condicionam suas atividades. Ademais, além de ser importante para que pessoas rompam 
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temporariamente com uma rotina por vezes estafante, o turismo apresenta-se necessário para a 

economia justamente pelo fato de propiciar energia e, consequentemente, regenerar a mão de 

obra. 

O lazer, segundo Taschner (2009, p.78) ao revisitar Dumazedier, é um conjunto de 

ocupações que as pessoas podem se dedicar prazerosamente com o objetivo de relaxar, 

divertir-se, ou para aumentar seu conhecimento e ―sua participação social espontânea‖; enfim, 

para exercitar livremente sua capacidade criativa após ter-se desembraçado de suas obrigações 

familiares, sociais e de trabalho. Há, nessa concepção de lazer, a presença de uma dimensão 

subjetiva. São homens e mulheres que decidem o que vivenciam ou não como lazer 

(TASCHNER, 2009, p.78). 

O turismo apresenta-se, desse modo, muito ligado ao lazer. Para Krippendorf (2009, 

p.34), 

 

O lazer e, sobretudo, as viagens pintam manchas coloridas na tela cinzenta da nossa 

existência. Eles devem reconstituir, recriar o homem, curar e sustentar o corpo e a 

alma, proporcionar uma fonte de forças vitais e trazer um sentido à vida. 

 

Assim, o lazer e o turismo, em alguns aspectos, não constituem um mundo à parte que 

obedece a leis próprias. ―Eles são a consequência e, simultaneamente, um componente do 

sistema social industrial, da organização dos seres humanos e da civilização moderna‖ 

(KRIPPENDORF, 2009, p.18); sociedade em que a necessidade de relaxamento é 

comercializada e transformada em viagens de todas as espécies.  

Dadas a crescente demanda por viagens, a maior especialização de empresas e a oferta 

de serviços e destinos; o turismo assume, então, uma organização industrial. Apresenta-se 

como uma indústria da diversão e do prazer, que assume de forma completa a necessidade de 

lazer e de férias (KRIPPENDORF, 2009, p.38). O turismo enquanto indústria tem sua 

dinâmica própria, seus jornais, congressos, feiras especializadas e exposições. Tudo isso é 

organizado em escala nacional e internacional. Cada um desses setores está voltado a 

conquistar os melhores resultados financeiros e uma parcela maior do mercado. Desse modo, 

os mais diversos lugares, paisagens e as mais diversas culturas do globo estão ao alcance de 

uma quantidade expressiva de pessoas, prontas para serem consumidas. 

O turismo, portanto, constitui uma prática que, em muitos casos, busca o relaxamento 

e a diversão. Ocorre nos períodos de distanciamento do trabalho, nos momentos de lazer. 

Implica o movimento constante de pessoas, que se deslocam de um local de origem a um 
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destino e vice-versa. Durante esse deslocamento, objetos, paisagens e modos de vida tornam-

se atrações a serem consumidas. 

Consumo e lazer estão entrelaçados, a ponto de Krippendorf (2009, p.129) afirmar que 

o tempo livre é um tempo de consumo. Taschner (2009, p.15), por sua vez, acredita ser esse 

entrelaçamento, incluindo nessa relação a indústria cultural e o turismo, relevante para se 

pensar a vida contemporânea. 

O consumo é, costumeiramente, interpretado como lugar do suntuoso e do supérfluo, 

no qual os impulsos primários dos indivíduos poderiam alinhar-se com estudos de mercado e 

táticas publicitárias. No entanto, observa-se que, no ato de consumir, são traduzidas relações 

sociais e elaboradas dimensões de experiências de subjetividades e sentimentos, formando um 

sistema de classificação de coisas e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e grupos 

(ROCHA; BARROS, 2008, p.198). No consumo aparecem os traços das representações 

promovidas pela mídia e pela transformação intensa das relações sociais em mercadoria. Tem-

se as formas personalizadas do ato de compra, desenvolvidas de acordo com os novos 

territórios de pertencimento e que constituem, também, a identidade do sujeito. Para Castro 

(2014, p.64), o consumo deve ser entendido como uma atividade ―enraizada em práticas 

sociais‖. Dentre outros aspectos, é preciso considerar os modos de aquisição e as 

materialidades, bem como a própria experiência do consumo com toda a sua riqueza 

simbólica, como sendo única. 

Segundo McCracken (2003, p.11), o consumo é um fenômeno cultural. É moldado, 

dirigido e constrangido em todos os seus aspectos por considerações culturais. Os bens de 

consumo 

 

[...] nos quais o consumidor desperdiça tempo, atenção e renda são carregados de 

significado cultural. Os consumidores utilizam esse significado com propósitos 

totalmente cultural. Usam o significado dos bens de consumo para expressar 

categorias e princípios culturais, cultivar ideais, criar e sustentar estilos de vida, 

construir noções de si e criar (e sobreviver a) mudanças sociais (McCRACKEN, 

2003, p.11). 

 

A cultura do consumo é o modo pelo qual são articuladas as questões centrais que 

determinam como devemos ou queremos viver; liga o universo íntimo ao público, ao social, 

ao macro.  

A cultura do consumo é ―marca registrada da sociedade contemporânea‖ 

(TASCHNER, 2009, p.18). Sua emergência histórica está ligada a mudanças na estrutura do 
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poder de alguns países da Europa, de competição social dentro da nobreza a partir do início da 

era moderna. Tais mudanças manifestaram-se em rituais de consumo e de sociabilidade, bem 

como em novos modos de expressão de identidades individuais. A cultura do consumo 

abrange um conjunto de imagens, símbolos, valores e atitudes que se desenvolveram com a 

modernidade; que se tornaram positivamente associados ao consumo de mercadorias e 

passaram a orientar pensamentos, sentimentos e comportamento de segmentos crescentes da 

população ocidental (TASCHNER, 2009, p.78).  

Para Slater (2002, p.13), o tema central da cultura do consumo é o modo pela qual ela 

articula as questões centrais de como devemos ou queremos viver as questões relativas à 

forma de organização da sociedade. Tais questões de organização da sociedade são suscitadas 

pela cultura do consumo no plano da vida cotidiana. Essas questões envolvem a estrutura 

material e simbólica dos lugares onde vivemos e nosso modo de viver nesses lugares; o 

alimento que comemos e as roupas que usamos; as atividades realizadas em nosso ―tempo 

livre‖ e etc. Os objetos que consumimos tanto constituem a estrutura de uma vida significativa 

quanto vinculam esse mundo íntimo e mundano aos grandes campos da contestação social. 

 

No próprio processo de colaborar na constituição da vida privada, a cultura do 

consumo ligou inextricavelmente o universo íntimo ao público, ao social, ao macro e 

(como reafirmam tantas das acusações feitas contra ela) permitiu que estes 

invadissem o universo privado num grau considerável (SLATER, 2002, p.13) 

 

A cultura do consumo ―[...] é o modo dominante de reprodução cultural desenvolvido 

no Ocidente durante a modernidade‖ (SLATER, 2002, p.17). É importante para a prática da 

vida cotidiana no mundo moderno. Está ligada a valores, práticas e instituições fundamentais 

que definem a modernidade ocidental, como a opção, o individualismo e as relações de 

mercado.  

A cultura do consumo está relacionada ao advento da modernidade, e suas instituições, 

infraestruturas e práticas essenciais originaram-se no início do período moderno. Ou seja, é 

parte da própria construção do mundo moderno e está ligada à ideia de modernidade, de 

experiência e de sujeitos modernos. Na medida em que o ―moderno‖ se estabelece com base 

em uma perspectiva  — a partir de uma visão de mundo vivenciada por uma pessoa 

supostamente livre e racional em um mundo produzido pela organização racional e pelo saber 

científico, que não é mais governado pela tradição, e sim pela abundância —, surge a figura 

do consumidor e a experiência do consumo, que são, ao mesmo tempo, típicas e parte 
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integrante da construção desse novo mundo. Nesse sentido, ser moderno é ser consumidor 

(SLATER, 2002). Vale ressaltar que os meios de comunicação desempenham importante 

papel nesse contexto. Reunidos os meios de comunicação em denominação genérica, a mídia 

acaba por exercer o papel de ―[...] mediadora privilegiada no contexto sociopolítico e 

psicocultural contemporâneo‖ (BACCEGA e CASTRO, 2009, p.69) 

A cultura de consumo, por conseguinte, é a cultura do consumidor em uma sociedade 

de mercado. Implica que os valores relacionados às atividades de consumo e de mercado ―[...] 

transbordem para outras áreas que então eram apreciadas e certificadas por outros critérios‖ 

(BARBOSA, 2004, p.32). A cultura do consumidor, por sua vez, é a de uma sociedade de 

mercado. Grande parte do que é consumido está sob a forma de mercadorias: produtos, 

experiências e serviços foram produzidos especificamente para serem vendidos. A cultura do 

consumidor é a cultura de uma sociedade capitalista (BARBOSA, 2009, p.33); define um 

sistema que é dominado pelo consumo de mercadorias e serviços, e onde a reprodução 

cultural é geralmente compreendida como algo a ser realizado por meio do exercício do livre-

arbítrio pessoal na esfera privada da vida cotidiana. A cultura do consumo, assim,  

 

[...] designa um acordo social onde a relação entre a cultura vivida e os recursos 

sociais, entre modos de vida significativos e os recursos materiais e simbólicos dos 

quais dependem, são mediados pelos mercados (SLATER, 2002, p.17). 

 

Por outro viés, o consumo apresenta-se como espaço em que ocorre a negociação de 

identidade e status social, a partir das suas funções de distinção e classificação e mediação 

social, assumindo ―[...] lugar primordial como estruturador dos valores e práticas que regulam 

relações sociais, que constroem identidades e definem mapas culturais‖ (ROCHA, 2005, 

p.124). 

O consumo passa de mero reflexo da produção para se tornar fundamental para a 

reprodução social na sociedade contemporânea. A expressão cultura do consumo não apenas 

assinala a produção e o relevo cada vez maiores dos bens culturais enquanto mercadorias, mas 

também o modo pelo qual a maioria das atividades culturais e a maior parte das demais 

práticas significativas passam a ser mediadas através do consumo. As manifestações culturais 

foram submetidas aos valores que dinamizam o mercado e a moda: consumo incessantemente 

renovado, surpresa e divertimento. O processo de consumo revela-se como um conjunto de 

comportamentos com os quais ―o sujeito consumidor recolhe e amplia, em seu âmbito 
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privado, do modo que ele for capaz de ressignificar, as mudanças culturais da sociedade em 

seu conjunto‖ (BACCEGA, 2008, p.3). 

Dessa maneira, entende-se que o consumo é conjunto de processos socioculturais em 

que se realizam a apropriação e os usos dos produtos. É um momento do ciclo de produção e 

reprodução social, lugar em que se completa o processo iniciado com a geração de produtos, 

em que se realiza a expansão do capital e se reproduz a força de trabalho. Trata-se de um 

lugar onde os conflitos entre classes, originados pela desigual participação na estrutura 

produtiva, ganham continuidade através da distribuição e apropriação dos bens. ―Consumir é 

participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-

los‖ (CANCLINI, 1999, p.78). É um processo em que os desejos se transformam em 

demandas e em atos socialmente regulados. É através do consumo que se estabelecem os 

relacionamentos interpessoais. As identidades se configuram no consumo, dependem daquilo 

que se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir. Dessa forma, as mercadorias além de 

serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da força de trabalho, servem para nos 

distinguirmos das e dos demais – como também nos aproximarmos – e nos comunicarmos 

com eles. ―O consumo implica transmissão de mensagens intencionais (ou não) que podem 

ser lidas socialmente‖ (ROCHA, 2005, p.136). 

Segundo Castro (2014, p.60), o consumo resulta de um conjunto de práticas sociais e 

culturais relacionadas às subjetividades dos atores e ao grupo social ao qual pertencem.  

 

Imersos nessas culturas do consumo nós criamos identificações, construímos 

identidades, reconhecemos nossos pares e somos reconhecidos socialmente. Quando 

consumimos, não estamos apenas admirando, adquirindo ou utilizando determinado 

produto ou serviço. Estamos comunicando algo e criando relações com tudo e todos 

os que estão à nossa volta (CASTRO, 2014, p.60). 

 

É um sistema de significação cuja principal necessidade que supre é a simbólica; um 

código, e ―[...] através dele se traduz boa parte de nossas relações sociais e são elaboradas 

diversas dimensões de nossas experiências de subjetividade‖ (ROCHA; BARROS, 2008 

p.198). Por ser tratar de um código, o consumo traduz muitas de nossas relações sociais; por 

meio dele podemos comunicar significados. Tal código, ao realizar tal tradução, forma um 

sistema de classificação de coisas e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e grupos. Não 

está imbricado em atos irracionais 
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[...] ainda que a ele se possam articular sintomas e patologias sociais. Estar-se-ia, na 

verdade, diante de um campo limítrofe, onde se articulam contaminações e fluxos, 

especialmente em contextos contemporâneos, marcados por processos de 

mundialização e mestiçagem cultural (ROCHA, 2008, p.124). 

 

Consumir significa participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade 

produz e pelos modos de usá-lo. Portanto, ao selecionarmos e apropriarmos de determinados 

bens, definimos publicamente o que consideramos valioso; definimos os modos de distinção e 

integração na sociedade e de combinação do pragmático com o aprazível.  

 

O que consumimos está impregnado de valores públicos – em geral tornados assim 

pela publicidade – e codificado de forma tal que este mundo dos bens transmite 

mensagens sobre nós, sinalizando a proximidade ou distância em relação ao outro 

(ROCHA, 2005, p.136). 

 

É o que, de certo modo, ocorre ao praticarmos a atividade do turismo. Ao optar por 

uma viagem para locais de difícil acesso, cuja infraestrutura turística não se enquadra nos 

padrões de excelência, aproximo-me de grupos que buscam um modo de viajar baseado na 

troca de experiências, numa agenda sem tantas atividades diárias, como é característico de 

muitos dos pacotes turísticos comercializados por agências de viagens. Do mesmo modo, ao 

optar por lugares ―badalados‖, com infraestrutura adequada para os turistas e de intensa 

atividade diária, pode significar que busco o conforto, uma ―aventura‖ com limites. 

Consumir, assim, não se apresenta como mero exercício de gostos, delírios ou 

caprichos, mas como um conjunto de processos e fenômenos socioculturais complexos e 

mutáveis, através do qual os diferentes usos de produtos e serviço são apropriados. ―O 

consumo é o exercício de um sistema de classificação do mundo que nos cerca a partir de si 

mesmo‖ (ROCHA, 2005, p.136). Pode ainda incluir novos produtos e serviços que a ele se 

agregam e são por ele articulados. Pode incluir também ―[...] identidades e relações sociais 

que são elaboradas, em larga medida na nossa vida cotidiana, com base nele‖ (ROCHA, 2005, 

p.136). As práticas e hábitos de consumo são constituídos de identidades: 

 

[...] reativas, criativas, afirmativas ou, não se pode negar, competitivas ou 

conformistas. O impacto do consumo no cotidiano de produtos e serviços define de 

maneira crucial a nossa existência, interferindo no modo como nos comunicamos e 

nos afirmamos socialmente. E, o que é fundamental, este processo também interfere 

na percepção que temos dos outros, seja daqueles que reconhecemos como iguais, 

seja nos que identificamos como diferentes (ROCHA, 2008, p.128). 

 



42 

 

 

As práticas de consumo, segundo Castro (2014, p.64), informam sobre questões de 

classe, gênero, étnicas, geracionais etc. ―Ademais, elas ajudam a configurar nossa experiência 

de mundo‖. Portanto, entendê-las implica ―[...] observar de que modo os bens funcionam 

como linguagem, comunicando sinais de distinção e classificação em um meio social 

altamente mediado pelos signos do consumo‖ (CASTRO, 2014, p.62). 

Sendo uma prática de consumo, o turismo também é palco de disputas de significado, 

visto que o ato de consumo é também um ato de comunicação, ou seja, é por meio das 

escolhas feitas que significados são criados e circuitos simbólicos são alimentados (CASTRO, 

2014, p.60). Assim, ao escolher um destino e ao optar por um determinado roteiro turístico, 

define-se o que lhe é publicamente valioso. Dessa forma, nos identificamos com certas 

localidades, grupos e práticas, bem como nos diferenciamos de outras. Ser consumidor e 

consumidora relaciona-se com os contextos sociais. Suas representações e seus valores 

perpassam as diversas esferas da atividade. Contudo, tornar-se consumidor não é exatamente 

um processo natural. Como fenômeno social e cultural, o consumo envolve  

 

[...] doses variadas de desejo e necessidade, impulso e cálculo, o risco da ousadia e a 

segurança do bom senso, mescla de alegria e sofrimento. Tornar-se consumidor 

envolve conhecimento, atitude, capacidade reflexiva (CASTRO, 2014. p.69). 

 

Considerado como prática de consumo, o turismo, por sua vez, também envolve 

conhecimento, capacidade e atitude reflexiva. Estes são atributos indispensáveis para que seja 

possível distanciar-se do modelo massivo de turismo e entrar em contato, e quem sabe 

valorizar, práticas alternativas a este modelo, como o turismo comunitário. 

 

1.5. A comunicação e promoção do turismo 

 

O turismo tem importante papel socializador (DIAS, 2008, p.30). Ele permite o 

encontro entre pessoas de diferentes culturas; ―[...] favorece a sociabilidade das pessoas que 

se encontram nas viagens numa condição psicológica altamente favorável a novos contatos 

sociais‖ (Idem); contribui para o entendimento entre populações de diferentes locais; incentiva 

a adoção de novos valores; diminui as distâncias culturais e étnicas entre populações, 

permitindo maior conhecimento dos outros e de seus costumes. Dada essas características, 

constitui, segundo Ansarah (2004, p.11), um sistema comunicacional ―[...] com atividades 



43 

 

 

marcadas pela interação social, carregada de mensagens e símbolos traduzidos na 

interpretação e nos efeitos gerados naqueles que o praticam‖. 

O turismo cumpre o papel de ―humanizar o relacionamento global dos indivíduos que 

habitam o planeta‖ (DIAS, 2008, p.30), à medida que as interações sociais se intensificam, 

costumes e hábitos diferentes são descobertos. A razão de ser do turismo, a busca do exótico e 

do diferente, ―nada mais é que a busca do homem por conhecer a si mesmo‖ (DIAS, 2008, 

p.30). No entanto, não pode se perder de vista que o turismo, e de maneira geral, o desejo de 

ter acesso ao lazer e à cultura são frutos de uma produção e de um consumo de massa. Desse 

modo, apesar de ter o papel de humanizar a relações entre indivíduos e culturas, o turismo é 

uma atividade econômica e, portanto, busca auferir retorno financeiro. 

Em sendo uma atividade econômica, o turismo costuma ser regulado pela relação entre 

oferta e demanda. Em muitos casos está marcado pela competitividade característica do 

sistema de produção capitalista que tem como predominância a propriedade dos meios de 

produção e a acumulação de bens. A produção e a distribuição de riquezas são regidas pelo 

mercado, onde há uma permanente acumulação de capital. Desse modo, os métodos de 

turismo preveem a existência de uma trama de equipamentos urbanos para atender à demanda, 

assim como para sustentar uma cadeia produtiva que se relaciona com os demais ambientes 

dos territórios. 

 

[...] nos dias de hoje é a chamada sociedade de consumo, resultante dos processos da 

modernidade, que produz o espaço e também o turismo. O turismo moderno resulta 

da demanda dessa sociedade que o utiliza para se satisfazer ideológica e 

materialmente. Nessa perspectiva, ele adquire natureza social e se manifesta como 

prática de massa, favorecida pela modernização dos transportes e pelas redes de 

comunicação, denominado como turismo de massa (ALMEIDA, 2009, p.49). 

 

No que concerne aos meios de comunicação, ―A Mídia é o principal instrumento de 

mediação entre os agentes humanos e comerciais do Turismo‖ (DROGUETT e POLI, 2004, 

p.146). Os meios de comunicação de massa codificam 

 

[...] imagens de lugares por meio de símbolos representativos dos ideais humanos, 

com elementos referentes às suas necessidades de sobrevivência e oferece ao grande 

público bens de consumo produzidos pela lógica de uma economia global (CUNHA, 

2004, p.68). 

 

Observa-se, portanto, que para alguns autores – e esta é a perspectiva trabalhada aqui –

o turismo, além de se configurar como uma prática de consumo, possui caráter 
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comunicacional. Isso se evidencia a partir do momento em que a viagem com perspectiva 

turística pressupõe, por mais que possa ocorrer em situações específicas e controladas, o 

encontro e a interação entre pessoas provenientes de lugares diferentes, de modos de vida e 

culturas particulares. Além disso, os meios de comunicação possuem importante papel, pois 

através deles culturas, populações, destinos e lugares são "visibilizados", tornados ―comuns‖: 

[...] a mídia entra como fator determinante para o exercício da função apelativa, 

incentivando o valor qualitativo dos espaços do planeta, promovendo lugares 

exóticos, valorizando o lazer em contraposição ao stress, que é o representante do 

ritmo de vida contemporâneo (WILD, 2004, p.26). 

 

Presentes no "modelo comunicacional do turismo", Wild (ibid, p.28) cita a propaganda e o 

marketing como os elementos da comunicação utilizados para incentivar o deslocamento de 

pessoas. Tais elementos facilitam o processo de troca mencionado e possibilitam a definição 

dos desejos de destinação dos potenciais turistas. Deste modo, o fluxo de entrada do sistema 

do turismo se dá pelo consumo de uma rede de serviços e equipamentos chamada de cadeia 

produtiva do turismo. Esta é composta de diversos produtos turísticos que são, 

essencialmente, serviços, como hospedagem, alimentação, trilhas, passeios de buggy (bastante 

comuns no litoral nordestino); enfim, uma miríade de atividades e serviços à disposição de 

turistas. 

A publicidade é uma das principais responsáveis por apresentar potenciais lugares 

turísticos e por convidar jovens e idosos, mulheres e homens a conhecê-los. A publicidade 

turística busca atender às necessidades de mobilidade de consumidores, ―estabelecem códigos 

que através da exposição de imagens romantizadas despertam o interesse do homem e recriam 

os elementos de prazer, segurança e liberdade‖ (CUNHA, 2004, p.86). Segundo Sá (2002, 

p.11), em termos de marketing turístico, é possível afirmar que durante o seu processo de 

decisão o consumidor avaliará o produto e/ou serviço a partir de informações que adquiriu em 

variados processos de construção de conhecimento. Por fim, decidirá seu destino tomando por 

base necessidades, desejos e possibilidades. 

Desse modo, a imagem de um lugar pode ter sido formulada a partir de comentários de 

pessoas próximas, por meio de folheteria e anúncios, artigos e reportagens, narrativas em 

livros ou no cinema. Características de personalidade também auxiliam no processo de 

formação dessa imagem do local, ―[...] a qual é um processo objetivo-subjetivo, amplamente 

dinâmico e notoriamente identificado com os meios de comunicação‖ (idem). Na compra de 

serviços ou de bens que são predominantemente intangíveis, a imagem de uma localidade 
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estimula a venda de um pacote ou roteiro turístico. No entanto, vale ressaltar que a imagem é 

um vetor diferencial que estimula a decisão, porém não é o único. 

Além de possibilitar a interação e o estabelecimento de relações entre grupos de 

origens e modos de vida diversos — o que denota o caráter comunicacional do turismo —, a 

indústria do turismo busca vender um produto específico através do marketing, da publicidade 

e dos meios de comunicação em geral, que visam estabelecer contato com possíveis 

consumidores e consumidoras.  

 

Para o marketing de lugares e serviços no turismo pode-se dizer que não importa 

qual imagem irá representar um produto, mas o que importa é que ela seja atrativa e 

principalmente que ela não se distancie inadequadamente da realidade (SÁ, 2002, 

p.13). 

 

Assim, de acordo com a autora, a imagem é o elemento que, em termos de 

marketing, estabelecerá um vínculo entre o público e o produto, na medida em que, por meio 

desta, um determinado destino é identificado como possibilidade de satisfazer necessidades e 

desejos (ANSARAH, 2004, p.12). Nesse sentido, a vinculação entre um destino turístico e 

potenciais visitantes é, em larga medida — assim como tantos outros bens e serviços —, 

mediada pelos meios de comunicação. 

 

1.6 Resumo do capítulo 

 

O turismo é ―um produto da evolução sociocultural‖ (URRY, 2009, p.17), mapeia 

territórios e cria territorialidades, ao definir destinos e propor roteiros, visibilizando espaços 

até então ―invisíveis‖ (CORIOLANO; LEITÃO; VASCONCELOS; 2009, p.62). Isto envolve 

o trabalho com a propaganda e outros conjuntos de signos gerados pela mídia, através dos 

quais o turismo, como indústria, ―[...] transfigura utopias e dá a elas seu valor de objeto de 

consumo‖ (WILD, 2004, p.28). Todavia, é importante ressaltar que o consumidor possui 

papel ativo e crítico diante das mensagens da mídia, e para que uma praia, cidade ou país se 

torne um destino turístico, pressupõe a escolha e a decisão de consumidores e consumidoras. 

O turismo, portanto, configura-se em uma prática de consumo que, principalmente, 

através do uso de imagens busca despertar no receptor o desejo e a decisão de desbravar um 

local, praticar um esporte diferente ou entrar em contato com culturas diferentes da sua. 
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A atividade turística também tem por característica ser um processo de comunicação. 

Isso se dá pelo próprio caráter interacional do turismo. O turismo constitui ―um sistema 

comunicacional de atividades marcadas pela interação social carregadas de mensagens 

traduzidas na interpretação e nos efeitos gerados naqueles‖ (FRANCHI, 2004, p.120) que o 

praticam. A interatividade, por sua vez, não está limitada à comunicação interpessoal. 

Permeia todos os sentidos humanos estimulados nas atividades do turismo. A imagem, no 

entanto, é predominante neste processo de comunicação. O turismo é, segundo Franchi (2004, 

p.120), ―primordialmente uma atividade de comunicação visual por meio da qual se 

fomentam todas as emoções e efeitos estéticos individuais e coletivos‖. 

Assim, quando se aborda turisticamente o estado do Ceará, os dias ensolarados e belas 

praias são algumas das imagens recorrentemente evocadas. É fato que o estado é banhado 

pelo oceano Atlântico e localizado próxima à linha do Equador, o que confere ao seu litoral 

um clima quente e úmido, águas mornas, bem como uma intensa luminosidade solar. No 

entanto, Fortaleza, a capital e principal portão de entrada do turismo no estado, conta com 

uma população de quase três milhões de pessoas, ou seja, é bastante urbana. Como tal, 

enfrenta a maioria dos problemas que das grandes cidades brasileiras: trânsito complicado, 

insegurança, má qualidade dos serviços públicos etc. No entanto, quando apresentada, a 

cidade solar é destacada em seus aspectos de maior atração ao olhar do turista: praias, 

culinária, humor e outros. 

Não se trata de criticar o modo ou as perspectivas utilizadas para encantar mulheres e 

homens. Na verdade, pode-se afirmar que seja condizente com o fato de o turismo ser uma 

prática de consumo em que lugares, paisagens, hábitos e pessoas são ―os objetos a serem 

consumidos‖. Acrescenta-se ainda o contexto de uma sociedade marcada pelo sistema 

capitalista e, por estar nele inserido, é regulado pela relação entre oferta e demanda. Desse 

modo, os métodos de turismo preveem a existência de uma trama de equipamentos para 

incentivar e atender à demanda, assim como para sustentar uma cadeia produtiva que se 

relaciona com os demais ambientes dos territórios.  

O turismo é oriundo das mudanças decorrentes do advento da modernidade e 

contemporaneamente desenvolvido e fortalecido pela dinâmica social atual. Organiza-se 

como um fenômeno cultural que gera rendimentos capitais. Trata-se de uma viagem 

institucionalizada que se utiliza dos meios de comunicação para estimular a mobilidade de 

pessoas, assim como desenvolver acordos políticos que facilitam a circulação das referências 

econômicas e culturais da sociedade contemporânea. 
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O turismo se estabelece como uma das principais atividades econômicas do mundo. 

No entanto, ao assumir um padrão de organização apoiado em bases teóricas da Economia e 

da Administração que sustentam um padrão de organização urbano-industrial, busca atender 

às exigências do mercado e, portanto, condiciona e padroniza a intervenção dos atores 

públicos e privados nos diferentes territórios. Dessa forma, o processo turístico, por meio das 

forças dominantes, revela uma tendência à produção homogênea dos espaços, transforma as 

condições de vida e trabalho pela centralização econômica e política, podendo acentuar as 

diferenças sociais e impactando o meio ambiente. Os processos de massificação da atividade 

turística produzem ―não lugares‖, desterriorializam indivíduos e comunidades ―[...] com 

efeitos perversos à vida comunitária e social, gradativamente mais órfã de imaginários e 

destituída de sentimentos de pertença‖ (CORIOLANO; LEITÃO; VASCONCELOS, 2009, 

p.35). Nessa configuração, o turismo altera identidades territoriais pela força política e 

econômica de empreendedores instalados nos territórios, às vezes em sobreposição a antigas 

representações sociais. Em contraposição ao turismo assentado nessas bases, outros tipos de 

modelos são propostos, e entre eles está o turismo comunitário.  
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2 O TURISMO E AS REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

O ponto de partida é a cidade de Fortaleza. São aproximadamente quatro horas de 

viagem pelo litoral oeste cearense. Com algumas horas de estrada, o ônibus que nos 

transportava sai da estrada principal para entrar em outra, estreita e de calçamento. Uma placa 

rústica de madeira aponta que à esquerda encontra-se o local de destino: o Assentamento 

Maceió.  

A viagem pela estrada de pedra, que em determinado ponto torna-se terra batida, dura 

cerca de vinte minutos. Após esse percurso, chegamos ao nosso ponto de desembarque. No 

local, uma pequena casa de fachada verde funciona como a cozinha da Associação de 

Cultivadores/as de Algas – ACALMA. Lá retiramos a bagagem do veículo e nos é oferecido 

um lanche. Aquele, no entanto, ainda não era o nosso destino final. As malas e mochilas 

retiradas do ônibus foram acomodadas em uma carroça puxada por carro de boi. Naquele 

ponto, um veículo tipo pick-up nos esperava para nos transportar para o lugar onde ficaríamos 

alojados e onde também ocorreria o evento que participaríamos: a VIII Assembleia da Rede 

Tucum. Contudo, devido à maré alta, o veículo não poderia nos transportar naquele momento. 

Poderia apenas nos levar até um determinado ponto do assentamento; dali em diante teríamos 

que caminhar até o local de alojamento.  

Como a pick up não tinha capacidade para acomodar todas as pessoas de uma única 

vez, o grupo de aproximadamente vinte pessoas que viajaram juntas foi dividido. Estou no 

segundo grupo e, com a ajuda de um morador do assentamento, preferimos ir logo 

caminhando a ter de esperar pela volta da pick up. 

Chegando ao ponto de desembarque da pick up, ao lado de um posto de saúde em 

construção, próximo a uma pequena ponte sobre um córrego; reencontramos o veículo. O 

primeiro grupo de pessoas havia desembarcado e seguira caminhando, conforme já era 

previsto, durante o resto do itinerário. Naquele ponto, outras duas pessoas que estavam no 

veículo, residentes do assentamento, juntou-se ao nosso grupo; dali continuamos o percurso.  

O trajeto seguiu por campos de dunas onde era possível observar a vegetação que 

lembra a do sertão; apreciar a paisagem ao redor e os animais criados por moradores e 

moradoras. Com vinte ou trinta minutos de caminhada, foi possível avistar o mar. Estávamos 

no alto de uma duna — bem alta, por sinal —, e logo abaixo se encontrava o local onde 
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ficaríamos os quatro dias de duração da assembleia: o Acampamento Nossa Terra, parte do 

Assentamento Maceió. 

O Assentamento Maceió é um assentamento de reforma agrária na zona costeira do 

Estado do Ceará. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra
25

), o 

projeto de assentamento é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, 

instaladas pelo próprio Incra onde originalmente existia um imóvel rural pertencente a um 

único proprietário. A criação de assentamentos ocorre através da publicação de portarias onde 

constam dados referentes ao imóvel, como a capacidade estimada de famílias e o nome do 

projeto do assentamento. Cada unidade — também chamada de parcela, lote ou gleba — é 

entregue a uma família que não possui condições econômicas para adquirir e manter um 

imóvel rural por outras vias. Famílias que recebem um lote devem se comprometer a fixar 

moradia e a explorá-lo para seu sustento. Elas contam com créditos, assistência técnica, 

infraestrutura e outros benefícios de apoio. Até que possuam a escritura do lote, os assentados 

estarão vinculados ao Incra e não poderão dispor da gleba sem anuência ou autorização do 

referido órgão. Ainda de acordo com o Incra, os assentamentos da reforma agrária dão 

condições de moradia e de produção familiar, assim como garantem a segurança alimentar de 

brasileiros das zonas rurais que até então se encontravam sob risco alimentar e social.  

O Assentamento Maceió localiza-se a 198 km de Fortaleza, na planície litorânea oeste 

do Ceará, no município de Itapipoca – CE. A sua população é distribuída em 12 comunidades, 

dentre elas: Apiques, Bom Jesus, Barra do Córrego e Maceió. A região foi uma das primeiras 

faixas litorâneas a ser atendida pela reforma agrária no início da década de 1980. Através do 

Incra, as famílias locais puderam ter direito à terra, dando origem ao assentamento. Durante 

os últimos anos, moradores e moradoras vêm enfrentando conflitos relacionados ao uso da 

faixa de praia que, no momento da desapropriação e formação do projeto de Assentamento 

Maceió, não havia sido incluída como parte da área do assentamento. A área, região de dunas 

e propriedade da União, está sob investigação e disputa judicial entre o assentamento e o 

empresário português naturalizado brasileiro, Antônio Júlio de Jesus Trindade, conhecido 

como ―Júlio Pirata
26

‖, que proclama ser o proprietário da área e, juntamente com um grupo de 

estrangeiros, pretende construir um resort no local. Na área de conflito existem dois 

                                                 

25
 Informações retiradas do endereço: <http://www.incra.gov.br/assentamento>. Acesso em: 10 jan. 2015. 

26
 O empresário é conhecido como Júlio Pirata por ser proprietário do Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema, 

tradicional bairro boêmio de Fortaleza e de grande concentração turística. O bar, que funciona desde a década 

de 1980, é uma casa de show temática conhecida por organizar festas e apresentações musicais às segundas-

feiras.  
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acampamentos: um deles é mantido pelo Grupo Pirata
27

, que já contou com a proteção de 

guardas de segurança 24 horas. O outro é o grupo de resistência dos assentados que temem 

perder o acesso à praia, que é estratégico para a manutenção do assentamento. Esse acesso é 

ainda mais vital no caso de algumas comunidades como Apiques e Maceió, que tem a pesca 

como uma de suas principais atividades de subsistência. 

Nessa luta não está em questão somente a posse da terra, mas também a preservação 

identitária, do espaço geográfico e do bioma local, que poderá ser afetado pela implantação do 

grande empreendimento planejado pelo Grupo Pirata. A possibilidade de implantação do 

resort, de certo modo, alterou a dinâmica das relações sociais, já que as opiniões divergiram e 

ainda divergem a respeito da sua instalação. Enquanto para alguns será uma forma de 

desenvolver o local, outros temem a perda da identidade local com a invasão turística, 

passando o assentamento a ter contato com drogas, prostituição e outros problemas até então 

desconhecidos por ali. 

Nesse contexto de disputa fundiária, a denominação Acampamento Nossa Terra 

funciona como uma forma de demarcar espacialmente a resistência das famílias assentadas. 

Não consiste em um local permanente de moradia, mas, como o próprio nome atesta, um 

acampamento por meio do qual as famílias se revezam na permanência. Mulheres, homens, 

jovens, idosos, crianças e adultos estão ali para impedir qualquer potencial avanço naquele 

território, como, por exemplo, a tentativa de cercá-lo. Vale acrescentar que tais investidas por 

parte de jagunços armados já ocorreram, bem como a intimidação das pessoas que lá se 

encontravam - segundo declaração dos assentados.  

O acampamento foi assim descrito em matéria publicada por revista especializada em 

turismo no Brasil alguns anos atrás: 

A impressão é a de que o acampamento se assemelha às malocas indígenas. Feita 

com vigas de madeira cobertas com folhas de palmeira seca, a estrutura de mais ou 

menos 16 x 6 m, sem divisórias, abriga de 20 a 30 famílias por vez durante o dia. 

Em uma metade ficam penduradas as redes que servem de cama para muitos deles à 

noite. Vinte estavam armadas na madrugada em que a reportagem dormiu na 

barraca, o suficiente para que um simples balanço resultasse numa sequência de 

esbarrões laterais. Na outra metade é feito de tudo. Desde reuniões para discutir o 

futuro do acampamento até fogueiras para assar o peixe que servirá de refeição – 

sempre pescado na hora (FERRETTI, 2009). 

 

                                                 

27
 O empresário faleceu em 2011 devido a um câncer. O grupo foi assumido por seu filho, Rodolphe Trindade, 

que, segundo relatos dos moradores, ainda tanta implementar o empreendimento. 
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As instalações do acampamento já não estão mais nestas condições. Atualmente, 

apresenta melhorias, como cozinha e banheiros. Entretanto, ainda possui características que, 

dependendo do ponto de vista, podem ser encaradas como dificuldades: a luz elétrica precisa 

ser economizada, por ser proveniente de célula fotováltica (energia solar) — isto é, nada de 

estar sempre carregando celulares, câmeras etc. Além disso, a caixa de água dos banheiros é 

enchida através de baldes de água retirada de um poço. Finalmente, são poucos os pontos 

onde é possível ter sinal de celular. É nesse local que ocorre a VIII Assembleia da Rede 

Tucum — Rede Cearense de Turismo Comunitário. 

O relato tecido consiste na maneira encontrada para apresentar as peculiaridades de 

uma comunidade participante da Rede Tucum. É um modo de abordar um pouco do histórico 

de uma comunidade; sua formação, seus desafios e resistências. É nesse contexto, com esse 

pano de fundo, que diferentes grupos se organizam e se propõem a organizar um modelo 

alternativo e sustentável de turismo. 

O turismo, como mencionado anteriormente, é uma atividade que envolve o 

movimento constante de pessoas, deslocando-se de um local de origem a um destino e vice-

versa. Estes deslocamentos e permanências provocam profundas alterações econômicas, 

políticas, culturais, sociais e ambientais. 

A Organização Mundial de Turismo atualmente o descreve (DIAS, 2008, p.33) como 

sendo as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadias em lugares 

diferentes ao de sua moradia habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um 

ano, com fins de lazer, negócios ou outros motivos que não estejam relacionados ao exercício 

de uma atividade remunerada no lugar visitado. O ―visitante‖ é a unidade básica no turismo e 

constitui o "subconjunto do ‗viajante‘", que se define como qualquer pessoa que viaje entre 

dois ou mais países ou entre duas ou mais localidades dentro de seu país de residência 

habitual‖ (DIAS, 2008, p.34). O visitante encontra-se longe de seu ―meio habitual‖, isto é, do 

lugar onde normalmente vive, trabalha e desenvolve outras atividades cotidianas. Por sua vez, 

são consideradas turistas as pessoas que permanecem pelo menos uma noite em um 

alojamento coletivo ou privado no lugar que visitam. 

As viagens turísticas são realizadas em função de uma necessidade psicológica que 

influencia a decisão de viajar (DIAS, 2008, p.35). Essa motivação, causa de uma viagem que 

transforma o viajante em turista, pode ser, segundo Dias (2008, p.35), por motivos culturais 

ou educacionais relacionados ao desejo de conhecer, ou voltar a visitar, lugares ou coisas 

sobre as quais se tem conhecimento prévio bastante preciso –; de saúde, causa que inclui as 
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pessoas que, sem estarem doentes, viajam para lugares que apresentem alguma propriedade 

curativa; por desejo de mudança, que inclui a busca de algo que compense o desgaste sofrido 

no trabalho, na rotina da vida diária, no núcleo familiar ou social ao qual pertence e mesmo 

das pressões da vida numa grande cidade; por motivos de compra, que responde à inclinação 

de adquirir objetos que somente se conseguem no lugar de origem e que podem ser mostrados 

como testemunho da viagem, ou para obter artigos conhecidos por menor preço; pela busca do 

prazer; para descansar; para praticar esportes; e para conhecer novos lugares e populações 

desconhecidas. Geralmente, a combinação dessas motivações atua na tomada de decisões das 

pessoas, não havendo, desse modo, o que Urry (2001, p.16) chama de um olhar único do 

turista. 

O olhar do turista varia de acordo com a sociedade, o grupo social e o período 

histórico. É construído por meio da diferença, o que para Urry (idem) significa que não 

configura-se como uma única e verdadeira experiência, tomada por universal para os turistas 

em sua totalidade e em todas as épocas. É construído, portanto, em relacionamento com 

formas ―não turísticas de experiência e de consciência social‖; depende daquilo com que se 

contrasta, de quais são as formas de uma experiência não turística. Pressupõe ainda um 

sistema de signos e atividades sociais que "[...] localizam determinadas práticas turísticas, não 

em termos de algumas características intrínsecas" (Idem), mas através do contraste 

evidenciado quando postas em comparação com práticas sociais "nã -turísticas", sobretudo 

aquelas associadas ao lar e ao trabalho remunerado.  

Outra característica é a de que os ―relacionamentos turísticos‖ surgem do 

deslocamento de pessoas a destinos diversos e da permanência delas nesses locais. A viagem 

e o deslocamento se direcionam a lugares que difiram daqueles associados a residência e 

trabalho. Vale destacar que, nesse caso, os períodos de estadia são breves e de natureza 

temporária. Os lugares que são objetos do olhar turístico prendem-se a motivações que não 

estão diretamente ligadas ao trabalho e que, normalmente, contrastam com ele, apresentando 

características distintivas. São escolhidos para serem contemplados. Há uma expectativa ―[...] 

sobretudo através dos devaneios e da fantasia, em relação a prazeres intensos‖ (URRY, 2001, 

p.18), de que a contemplação e a vivência sejam em escalas diferentes e envolvam sentidos 

diversos daqueles com que habitualmente nos deparamos. O olhar do turista é direcionado 

para aspectos da paisagem. Seu direcionamento implica, frequentemente, diferentes formas de 

padrões sociais, com uma sensibilidade voltada para os elementos visuais maior que a 

encontrada na vida cotidiana. 
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As práticas turísticas decorrentes desse olhar são adotadas por uma parcela substancial 

da população das sociedades contemporâneas. Por isso, novas formas socializadas de provisão 

são desenvolvidas, ―[...] a fim de se poder lidar com o caráter de massa do olhar dos turistas, 

que se opõe ao caráter individual da ‗viagem‘‖ (idem). Devido à universalização do olhar do 

turista, os mais diversos tipos de lugares passaram a estruturar-se como seus objetos; ―em 

outras palavras, não como centros de produção ou símbolos do poder, mas como lugares de 

prazer‖ (URRY, 2001, p.170).  

Ainda segundo Urry (ibid, p.174), o olhar é construído através de signos, e o turismo 

abrange uma coleção destes. Assim, como turistas, ―[...] vemos os objetos que são 

constituídos como signos. Eles representam algo mais. Quando olhamos como turistas, o que 

vemos são vários signos ou vários clichês‖ (idem). Apesar de suas colocações se deterem 

sobre o significado do olhar para as atividades turísticas, o autor ressalta que isso não 

significa necessariamente que os demais sentidos são desimportantes. No entanto, sua 

preocupação é esclarecer o quanto é imprescindível haver algo muito marcado para que seja 

contemplado. Caso contrário, uma determinada experiência não se configurará como 

experiência turística. Para Urry, deve haver algo extraordinário em relação ao olhar e, por 

isso, sua preocupação se detém em caracterizá-lo. Por exemplo, posso estar na cidade do Rio 

de Janeiro e não aproveitar um dia ensolarado na praia. Sob o olhar de outra pessoa, isso pode 

não se configurar como uma experiência turística. No entanto, para outra, esse fato poder não 

ter importância, já que teria aproveitado a vida noturna dos bares da Lapa, o que para ela é 

uma prática turística.  

Dadas as características do olhar do turismo e o desenvolvimento da atividade, gera-se 

uma ―tropa de turistas profissionais‖ que tentam reproduzir novos objetos desse olhar, que são 

são hierarquizados de modo complexo e mutante que dependem do  

[...] inter-relacionamento, por um lado, da competição entre os interesses envolvidos 

no fornecimento de tais objetos e, por outro lado, das mutantes distinções de gosto, 

ligadas à classe, ao gênero e às gerações, no que se refere à população potencial de 

visitantes (ibid, p.18). 

 

A universalização do olhar do turista fez, especialmente aos lugares fora das grandes 

cidades, com que a maior parte deles buscasse exaltar a diferença ―por meio da redescoberta 

dos estilos vernaculares locais‖ (ibid, p.170). Para atrair o olhar do turista são utilizadas 

diversas estratégias de comunicação. Esta se serve de diferentes plataformas e pode ocorrer 

através de um comercial na televisão, de uma cena de filme, de banners e pop-ups em sites na 
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internet, de um anúncio em jornal, de uma matéria em revista (especializada em turismo ou 

não), ou de um site de rede social digital, por exemplo. 

 

2.1 Globalização e desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) alcançaram, segundo Miège 

(2010, p.160), uma maturação perceptível. Segundo ele, a maior parte dos setores 

profissionais e dos âmbitos sociais já está inundada por uma ampla gama de ferramentas 

informáticas e de serviços associados a elas. Como consequência, as TIC representam um 

papel protagonista nas atividades profissionais, na vida privada e no espaço público, fazendo 

com que o domínio dos meios de comunicação se torne mais amplo e complexo. No entanto, 

como alerta Miège (2010, p.163), elas continuam a ser, em parte, técnicas de comunicação e, 

portanto, de relação entre indivíduos.  

Para Cardoso (2010, p.43), toda sociedade é caracterizada por modelos de 

comunicação, e, ainda segundo ele, presencia-se o surgimento de um quarto modelo: a 

comunicação em rede. O primeiro modelo é definido como comunicação interpessoal. É 

caracterizado pela troca bidirecional entre duas ou mais pessoas dentro de um grupo. O 

segundo consiste na comunicação de um-para-muitos, na qual cada indivíduo envia uma 

mensagem a um grupo limitado. O terceiro é o da comunicação de massa. Nele, ―graças ao 

uso de tecnologias específicas de mediação‖ (CARDOSO, 2010, p.43) — isto é, os meios de 

comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornal impresso etc.) —, uma mensagem é 

dirigida a uma massa de pessoas e enviada a uma audiência cuja ―[...] dimensão é 

desconhecida, e como tal não está previamente delimitada‖ (CARDOSO, 2010, p.43).  

O quarto modelo, da comunicação em rede, caracteriza-se pela fusão da comunicação 

interpessoal e em massa. Castells observa que as fronteiras existentes entre os meios de 

comunicação de massa e outras formas de comunicação estão cada vez menos perceptíveis 

(2009, p.64). Trata-se da coexistência, interação e complementaridade entre as a comunicação 

interpessoal e de massa. A comunicação interpessoal de massa possui a potencialidade da 

comunicação de massa em alcançar uma incontável quantidade de pessoas e, ao mesmo 

tempo, trata-se, em geral, de uma criação individual direcionada a uma rede de público com 

interesses comuns (MARTINO, 2014, p.104). Emerge com o desenvolvimento das Web 2.0 e 

3.0, e do grupo de tecnologias, dispositivos e aplicativos que possibilitam a proliferação de 

espaços sociais na internet, graças ao incremento da capacidade de transmissão de dados, a 
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inovadores softwares de código aberto e aprimoradas interfaces gráficas (CASTELLS, 2009, 

p.65). A comunicação interpessoal de massa é, portanto, de massa devido ao potencial para 

alcançar uma audiência global, e interpessoal por ser produzida, recebida e experienciada 

individualmente. Todos os emissores são potencialmente receptores e vice-versa. Segundo 

Castells (2009), as mensagens compartilhadas na comunicação interpessoal de massa são 

multimodais, isto é, usam várias tecnologias, como celulares, televisores e os ambientes da 

internet. Também são multicanais, pois são distribuídas em diversos canais dentro de cada 

tecnologia — em distintos e diversos sites, por exemplo. 

Segundo Cardoso (2010, p.24), o modelo de comunicação baseado na comunicação 

em massa foi ultrapassado por um modelo baseado na comunicação em rede. Essa 

organização ocorre em vários níveis, ―[...] desde a dimensão tecnológica à organização 

econômica e à apropriação social‖ (ibid., p.25). Ainda conforme o autor, o sistema de mídia 

está estruturado em torno de duas redes principais que, por meio do uso de várias tecnologias 

de comunicação e informação, comunicam-se entre si: "Essas redes estão baseadas na 

televisão e na Internet, estabelecendo ligações ao usar diferentes tecnologias de comunicação 

e informação" (ibid., p.28). 

A organização em rede, portanto, é característica de como o atual sistema de mídia 

está organizado, possibilitado, em parte, o intenso desenvolvimento tecnológico ocorrido nas 

últimas décadas do século XX, marcadas por um processo de globalização do mundo. 

Ademais, supõe uma interação funcional de atividades econômicas e culturais dispersas, bens 

e serviços gerados por um sistema com muitos centros. Segundo Ianni (1999, p.11), a 

globalização expressa um novo ciclo de expansão do capitalismo, como modo de produção e 

processo civilizatório de alcance mundial. É um processo de amplas proporções, que envolve 

nações e nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e classes sociais, 

culturas e civilizações. Assinala ainda a emergência de uma sociedade global como uma 

totalidade abrangente, complexa e contraditória. Trata-se de um movimento de pluralização 

dos mundos que produz desenvolvimentos desiguais, desencontrados e contraditórios. É, ao 

mesmo tempo, um processo de integração e homogeneização, de fragmentação e contradição; 

possui várias agendas, tanto reais quanto virtuais, que "[...] estaciona em fronteiras ou em 

situações translocais e trabalha com sua diversidade‖ (GÁRCIA-CANCLINI, 2003, p.47). 

Ela, portanto, unifica e interliga, mas também "estaciona" de modos diferente em cada 

cultura. A globalização não está reduzida à lógica mercantil — de agenda integradora e 

comunicadora —; ela também possui sua agenda segregadora e dispersiva, de uma 
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complexidade multidirecional resultante dos choques e hibridações entre pessoas, grupos e 

instituições que permanecem diferentes. 

Nesse sentido, a sociedade, tendo como base a reprodução ampliada do capital, 

desenvolve uma larga e acelerada escala de desigualdades e antagonismos. Sua dinâmica 

produz e reproduz, simultaneamente, diversidades e desigualdades, convergências e 

integrações; tudo isso aliado à ilusão de que tudo tende a ser harmônico e semelhante. A 

sociedade contemporânea caracteriza-se pela sensação das ―coisas fugindo ao controle‖; pela 

indeterminação; pela ausência de um centro regulador. Nela observa-se o desenvolvimento 

frenético de novas tecnologias, e o desenvolvimento tecnológico acompanha a mesma escala 

de dispersão mundial dos processos produtivos. Cardoso menciona que, para Castells (2010, 

p.29), a sociedade contemporânea é produto de uma confluência histórica de 

desenvolvimentos em várias áreas de atividade humana. 

 

Mas esse momento de confluência é igualmente o ponto de chegada de um processo 

que começou no início do século XX: a centralidade da comunicação nas nossas 

sociedades (CARDOSO, 2010, p.29). 

 

As globalizações econômica e comunicacional são, segundo Cardoso, ―[...] as 

tendências mais visíveis de uma sociedade em mudança como resultado da fusão crescente 

das tecnologias de informação, comunicação e da computadorização‖ (2010, p.31) 

decorrentes do desenvolvimento capitalista, que impulsionou a adoção e a diversificação das 

mídias, o desenvolvimento das tecnologias de informação e a sua articulação em rede. 

Dessa forma, ocorre uma alteração no paradigma econômico da sociedade 

contemporânea, originando um modelo baseado na informação, que parece ter substituído a 

energia como elemento central na vida econômica (CARDOSO, 2010, p.30). Assim, esta 

economia informacional é entendida como uma economia da livre circulação de informação, 

pré-requisito para a existência de um mercado. O modelo organizacional da sociedade 

contemporânea é, portanto, moldado pelos processos de globalização comunicacional 

mundiais, juntamente com a articulação em rede massificada, a difusão de mídias sociais, e, 

consequentemente, o aparecimento da mediação em rede. A organização de usos e a ligação 

em rede das mídias nesse modelo parecem estar ligadas aos diferentes graus de uso de 

interatividade que estas permitem atualmente. 
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Os novos papéis e mediações oferecidos aos usuários é a novidade que surge com a 

emergência da comunicação em rede. A organização e o desenvolvimento do sistema de 

mídia dependem, em boa parte, da forma como este é utilizado pelas pessoas, do modo como 

é apropriado socialmente, e não apenas de como as empresas e o Estado organizam a 

comunicação. Vale ressaltar que isso não significa o fim dos grandes conglomerados 

midiáticos. A indústria cultural também se expande nos meios digitais, ―[...] abrindo fretes de 

criação e distribuição de bens culturais e procurando, por seu turno, adaptar os ambientes 

virtuais à sua lógica de mercado‖ (MARTINO, 2014, p.105). 

Dessa forma, o referido modelo refere-se a um sistema de mídia marcado pela 

interatividade e através do qual se presencia a crescente convergência entre meios. Nesse 

contexto, as práticas dos agentes sociais combinam as mídias na tentativa de obter resultados. 

Um meio específico não é utilizado de modo isolado. As mídias devem ser entendidas 

(CARDOSO, 2010, p.36) como objetos de apropriação social que são diversificados e 

combinados de acordo com os objetivos do usuário. 

 

2.2 As redes sociais digitais 

 

Os meios de comunicação são bastante importantes para a promoção turística. É 

através deles que operadoras de turismo, governos e grupos organizados apresentam um local, 

uma cultura e um modo de vida particular. Anúncios em canais de televisão, em jornais e 

revistas etc., fazem parte das mais variadas estratégias definidas e utilizadas para atrair o olhar 

turístico. Dentre estas, o uso de redes sociais digitais — ou redes sociais na internet — ganha 

paulatinamente importância, devido ao seu caráter interacional. 

Redes sociais podem ser entendidas como um tipo de relação entre seres humanos em 

uma estrutura flexível e pautada pela dinâmica entre seus participantes (MARTINO, 2014, 

p.55).  Embora seja geralmente utilizada para falar de agrupamentos sociais online, a noção de 

―redes sociais‖ é um conceito desenvolvido pelas Ciências Sociais para explicar alguns tipos 

de relação entre pessoas. Sendo assim, a ideia de rede não é novidade nas ciências humanas; 

contudo, ela ganhou força quando o avanço tecnológico possibilitou a construção de redes 

sociais conectadas pela internet, definidas pela interação via mídias digitais.  

A compreensão de mídias digitais passa pela noção de ―informação‖. Embora 

cotidianamente seja empregada como sinônimo de ―comunicação‖ ou ―conhecimento‖, para o 
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estudo das mídias ela tem um significado específico. A informação é entendida como 

qualquer dado novo que aparece em um sistema. Cada dado novo, independentemente de seu 

tamanho, tem em si uma carga de informação. Assim, ao ser inserido em um sistema, esse 

dado ou informação tende a gerar uma resposta específica. As informações, desse modo, são 

fundamentais para a tomada de decisões. São responsáveis por mostrar, dentro de um 

conjunto de situações possíveis, qual é a realidade atual. Elas transformam ―probabilidades 

em certezas‖ (MARTINO, 2014, p.24). Nesse sentido, processar uma informação significa 

entender seu conteúdo e, a partir disso, tomar uma decisão. 

A noção de redes sociais, por sua vez, é uma forma de compreender como os laços 

entre seres humanos são formados e se desenvolvem através do tempo. Permite, entre outras 

coisas, entender como os indivíduos se relacionam entre si e com os grupos aos quais 

pertencem. Ao focar na análise das conexões, e não dos indivíduos, o conceito de rede 

permite ―[...] observar melhor, por exemplo, como relações sociais entre duas pessoas são 

influenciadas por uma terceira, mesmo em sua ausência‖ (MARTINO, 2014, p.72). O termo 

cobre um vasto espectro de agrupamentos sociais online dedicados a todo tipo de atividade. 

Na medida em que as redes se caracterizam pela existência de laços firmados a partir de 

interesses comuns, é possível verificar a formação de todo o tipo de agrupamento para troca 

de informações, ideias e materiais, gerando não apenas uma interação entre os participantes 

no sentido de compartilhar conhecimentos, mas também engajamento em questões políticas, 

sociais e culturais.  

As redes eram algo do domínio da vida privada, enquanto o mundo da produção, do 

poder e da guerra estava ocupado por organizações grandes e verticais, como os Estados, as 

igrejas, os exércitos e as empresas que conseguiam dominar vastos polos de recursos com 

objetivos definidos por uma autoridade central. Com o advento das tecnologias digitais é 

possível a existência de redes que ultrapassem seus limites históricos. Elas podem ser, ao 

mesmo tempo, flexíveis e adaptáveis, graças à capacidade de descentralizar sua performance 

ao longo de um conjunto de componentes autônomos, enquanto se mantêm capazes de 

coordenar toda esta atividade descentralizada com a possibilidade de partilhar a tomada de 

decisões. ―As redes de comunicação digital são a coluna vertebral da sociedade em rede‖ 

(idem). 

Castells (2006, p.20) define sociedade em rede como uma estrutura social baseada em 

redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na 

microeletrônica e em redes digitais de computadores, que geram, processam e distribuem 
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informação a partir de conhecimento acumulado em seus próprios nós. Uma rede, portanto, é 

um sistema de nós interligados. E os nós são ―os pontos onde a curva se intersecta a si 

própria‖. São estruturas abertas que evoluem, acrescentando ou removendo nós de acordo 

com as mudanças necessárias dos programas que conseguem atingir os objetivos de 

performance. Estes programas são decididos socialmente fora do ambiente digital, mas,  

 

[...] a partir do momento em que são inscritos na lógica da rede, esta seguirá 

eficientemente essas instruções, acrescentando, apagando e reconfigurando, até que 

um novo programa substitua ou modifique os códigos que comandam esse sistema 

operativo (CASTELLS, 2006, p.20). 

 

Por ser um conjunto de pontos (nós) interconectados, isto é, tratar de elementos que se 

comunicam entre si, uma rede configura-se em uma estrutura complexa de comunicação, na 

qual vários nós interagem em múltiplas ligações.  

Estruturalmente, uma rede é formada por atores que se ligam em nós. Contudo, estes 

últimos não são necessariamente humanos. A presença de uma empresa pode ser considerada 

um ator em determinada rede, estando, no âmbito das redes, ligado à ação. Portanto, em uma 

rede, os pontos ou nós podem ser qualquer coisa. O nó pode ser o perfil de uma pessoa no 

Facebook, um blog, página ou comunidade. Por sua vez, o site de uma rede social configura-

se em um tipo de nó de nós — por hospedar perfis de muitas e diversas pessoas. No entanto, 

ao mesmo tempo, quando pensado no conjunto da internet (uma rede de redes), também 

configura-se em nó. Desse modo, a interconexão entre os diversos nós é a característica 

fundamental de uma rede. Para Castells (MARTINO, 2014, p.100), o que a constitui, em 

primeiro lugar, é a unidade de objetivos de seus participantes e a flexibilidade dessas relações. 

As conexões em uma rede social são constituídas de laços sociais, que, por sua vez, 

são formados por meio da interação social entre os atores. Uma rede social, desse modo, é 

definida por dois elementos: ―[...] atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e 

suas conexões (interações ou laços sociais)‖ (RECUERO, 2009, p.29). Os atores atuam de 

forma a moldar as estruturas sociais através da interação e da constituição de laços sociais. 

Segundo Recuero (2009, p.29), uma rede é uma metáfora para observar os padrões de 

conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. O 

princípio de uma rede social é a natureza relacional de sua composição, definida por vínculos 

fluidos, flexíveis, e pelas várias dinâmicas dessas relações. O caráter relacional é uma das 

principais características das redes sociais. As relações entre os participantes "[...] dão o tom 
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de seu funcionamento mais do que as características específicas de cada um‖ (MARTINO, 

2014, p.57). Tais relações não são apenas entre indivíduos, mas também entre relações. 

Significa que trata-se de uma perspectiva mútua e recíproca sobre o modo como as pessoas 

interagem. De acordo com essa perspectiva, o que interessa, além da maneira que duas 

pessoas se relacionam, é a forma como essa interação interfere em outras relações — por isso 

a perspectiva de uma ―relação entre relações‖. 

Martino (2014, p.100) identifica três características principais de uma rede: a 

flexibilidade, a escala e a sobrevivência. Escala é a habilidade da rede de mudar de tamanho 

sem ter suas características principais afetadas. Sobrevivência, por sua vez, consiste no fato de 

que uma rede pode operar em vários tipos de configuração, já que não possui um centro. 

Flexibilidade, por fim, trata-se da capacidade de aumentar ou diminuir o número de conexões.  

As fronteiras de uma rede são estabelecidas de acordo com as conexões entre os 

diversos nós. Como os vínculos entre esses nós tendem a ser fluidos, rápidos, estabelecidos 

conforme a necessidade em um momento e desmanchado no instante seguinte, significa que 

essas conexões, por sua vez, podem ser criadas, alteradas ou eliminadas a qualquer momento, 

o que, consequentemente, acarreta na alteração dos próprios limites da rede. Assim, os limites 

de uma rede estão sempre em mudança. Ela pode crescer ou diminuir de acordo com o 

número de nós que estão a ela conectados. A flexibilidade de uma rede social, portanto, 

refere-se à própria característica dos laços existentes, ou seja, os vínculos criados podem ser 

transformados a qualquer momento, de acordo com a dinâmica da rede e com as 

características dos participantes. 

O dinamismo é também característico das redes sociais, consequência dos processos 

de interação entre os atores. A dinâmica entre os atores pode ser entendida como o 

movimento existente em uma rede, ―[...] como a quantidade e o tipo de conexões 

estabelecidas entre os participantes, por exemplo, ou o fluxo de pessoas que entra e deixa a 

rede‖ (MARTINO, 2014, p.56). Por serem sistemas dinâmicos, as redes estão sujeitas a ―[...] 

processos de ordem, caos, agregação, desagregação e ruptura‖ (RECUERO, 2009, p.80). 

Ainda segundo Recuero (2009, p.80), um aspecto importante para o dinamismo das redes 

sociais é sua emergência. Esta envolve o aparecimento de padrões de comportamento em 

larga escala que não são necessariamente determinados em microescala. Em outras palavras, 

as propriedades emergentes de uma rede são aquelas que o sistema possui, mas que não 

podem ser encontradas em suas partes individualmente. Ela decorre do surgimento de 

comportamentos coletivos não centralizados. Como sistema complexo, ―[...] o sistema social 
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também tenderá a mostrar comportamentos emergentes, coletivos, nessa dinâmica‖ 

(RECUERO, 2009, p.80). Dada essa característica, todo processo dinâmico será considerado 

emergente e será capaz de impactar a estrutura de uma rede. E cada rede social terá sua 

própria dinâmica, que, de alguma maneira, estará ligada à própria arquitetura da tecnologia 

sobre a qual é construída a interação social.  

As redes sociais podem ser de dois tipos: emergentes e de filiação ou associação. As 

redes sociais emergentes são expressas a partir das interações entre os atores sociais ―[...] 

cujas conexões entre os nós emergem através das trocas sociais realizadas pela interação 

social e pela conversação através da mediação do computador‖ (RECUERO, 2009, p.94). 

Essa interação pode ocorrer através de comentário em um blog, por exemplo. É emergente por 

ser constantemente construída e reconstruída através das trocas sociais. Normalmente são 

redes pequenas, concentradas em poucos nós, devido ao custo de investimento e ao tempo 

necessário para que as trocas sociais aconteçam. Ou seja, elas dependem do tempo disponível 

dos atores para interagirem entre si, bem como de seu comprometimento e investimento em 

criar e manter um perfil, blog etc., através dos quais essas interações possam ocorrer. 

Portanto, são mantidas pelo interesse dos atores em estabelecer um contato, criar laços de 

amizade e dividir suporte social, confiança e reciprocidade. As redes sociais emergentes são, 

assim, centradas na interação e constituídas através da interação mútua. 

A interação mútua, de acordo com Primo (2011, p.57), é caracterizada por relações 

interdependentes e processos de negociação, em que cada ―[...] interagente participa da 

construção inventiva e cooperada do relacionamento, afetando-se mutuamente‖. Como o 

nome sugere, salienta as modificações recíprocas durante o processo de interação entre atores. 

Ao interagirem, um modifica o outro. Neste contexto, cada comportamento é construído em 

virtude das ações anteriores. No entanto, a construção do relacionamento não pode ser 

prevista. Por conseguinte, a relação construída entre eles também influencia o comportamento 

de ambos. A interação mútua forma redes sociais  

 

[...] onde os laços são constituídos de um pertencimento relacional, que é emergente, 

caracterizado pelo ‗sentir-se parte‘ através das trocas comunicacionais. Além disso, 

nessas redes, há concentração de um maior número de interações entre os mesmos 

nós (RECUERO, 2009, p.96). 

 

Essas redes são emergentes justamente por serem constantemente construídas e 

reconstruídas através de trocas sociais. 
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As redes sociais de filiação ou associativas na internet derivam de conexões estáticas 

entre os atores, ou seja, de interações reativas. A interação reativa é limitada por ―relações 

determinísticas de estímulo e resposta‖ (PRIMO, 2011, p.57). São redes cujas conexões são 

forjadas através dos mecanismos de associação ou de filiação a sites de redes sociais 

(RECUERO, 2009, p.97). Segundo a autora, há apenas um conjunto de atores, mas são ―redes 

de dois modos‖. É chamada dessa forma porque em seu estudo é observado, além dos atores, 

um conjunto de eventos aos quais determinado ator pertence. E cada um desses eventos é ―um 

elemento de conexão de um conjunto de atores‖. Nesse sentido, as redes de filiação são 

constituídas de dois tipos de nós: os atores e os grupos, e tais nós se relacionariam por 

conexões de pertencimento. As redes de filiação podem ser muito grandes, maiores do que 

redes sociais off-line, por estabelecerem e manterem laços que não têm custo para os atores. 

―Enquanto essas conexões não forem deletadas, ali permanecem, independentemente de 

interação social e de investimento em capital social‖ (RECUERO, 2009, p.98). 

Entre os dois tipos de rede, as diferenças mais significativas estão relacionadas à 

dinâmica. As redes de filiação são bastante estáveis e raramente mudam — dependendo da 

dificuldade de subtrair uma conexão, mais estável será a rede —, tendem a crescer e agregar 

mais nós. As redes emergentes são bastante mutantes e tendem a apresentar dinâmicas de 

agregação e ruptura com frequência. 

Na internet, há a ocorrência de sites de redes sociais. Recuero (2009) afirma que Boyd e 

Ellison (2007) os definem como os sistemas que permitem a construção de uma persona 

através de um perfil ou página pessoal com características identitárias (que são percebidas 

como os atores sociais); a interação através de comentários, e com a apresentação de novas 

conexões entre esses perfis, isto é a, exposição pública da rede social de cada ator. São sites 

cujo foco principal está na exposição pública das redes conectadas aos atores, ou seja, cuja 

finalidade está relacionada à publicização dessas redes. São sistemas onde há perfis e espaços 

específicos para tornar públicas as conexões entre os indivíduos. O foco, em geral, está em 

ampliar e complexificar essas redes. Seu uso está voltado para esses elementos, e o 

surgimento de tais redes é consequência direta disso. A interação está, desta feita, focada na 

publicização de tais redes. Contudo, embora atuem como suporte para as interações que 

constituirão as redes sociais, os sites de redes sociais não são por si só, redes sociais. São 

sistemas. São os atores que as utilizam os constituintes dessas redes. 
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2.3 Redes sociais de turismo e o turismo nas redes 

 

O turismo não fica à margem das mudanças sociais e tecnológicas ocorridas na 

sociedade contemporânea. Conforme mencionado anteriormente, os meios de comunicação 

são importantes para o turismo, pois é através deles que culturas, populações, destinos e 

lugares são "visibilizados". É principalmente através deles que se busca atrair o olhar do 

turismo. Um artigo em jornal, um quadro em noticiário televiso, enfim, diversos são os modos 

que os meios de comunicação podem contribuir para chamar a atenção de turistas. A 

propaganda e o marketing são elementos da comunicação bastante utilizados para incentivar o 

deslocamento de pessoas. Tais elementos facilitam o processo de troca mencionado e 

possibilitam a definição dos desejos de destinação dos e das potenciais turistas.  

 

A propaganda é um tipo de canal através do qual o significado está constantemente 

fluindo, em seu movimento do mundo culturalmente constituído para os bens de 

consumo. Através do anúncio, bens antigos e novos estão constantemente 

destituindo-se de velhos significados e assimilando outros. Como participantes 

ativos neste processo, somos mantidos informados do atual estado e estoque de 

significado cultural presentes nos bens de consumo. Nesta medida, a propaganda 

funciona para nós como um léxico dos significados culturais correntes. Em grande 

parte, é ela que mantém a consistência entre aquilo que Sahlins chamou de ‗ordem 

da cultura‘ e de ‗ordem dos bens‘ (McCRACKEN, 2003, p.109). 

 

Dito isso, as formas de divulgação e promoção turística ocorrem, dentre outros modos, 

via páginas da internet e sites de redes sociais. Há, inclusive, redes dedicadas exclusivamente 

ao tema das viagens. Essas redes sociais no ambiente digital podem estar focadas, dentre 

outros aspectos, no deslocamento em si, através dos anúncios de oferta e de pedidos de 

caronas
28

, ou na hospedagem. O Couchsurfing é um exemplo de site de rede social cujo foco 

está no compartilhamento de ―sofás‖. 

2.3.1 Rede social digital de viagens – o exemplo do Couchsurfing 

Alguns viajantes optam por rejeitar pacotes turísticos e/ou serviços prestados por 

grandes operadoras de turismo, por não as considerarem viagens autênticas. Dependendo do 

caso, a autenticidade das viagens está na visita a lugares que não estão incluídos em 

publicações específicas de turismo, no contato direto com as pessoas de um local e seu 

cotidiano, e não através da mediação de guias etc. Nesses casos, a internet se mostra como 

importante ferramenta para viabilizar tais modelos alternativos de viagens.  A busca por um 

                                                 

28
 Por exemplo: Tripda (www.tripda.com.br) e Caronas.com (www.caronas.com.br). 
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modo não convencional de viajar encontra na internet e, especialmente nas redes digitais, uma 

alternativa que permite a formação de redes sociais entre viajantes que se apoiam. Estes 

encontram nessas redes uma maneira autônoma e não convencional de conhecer seus destinos 

de viagem.  

Essas redes muitas vezes partem de sites de viagens específicos, mas também podem 

ser formadas através de indicações de grupos de amizade e/ou de pessoas com quem se 

estabelece contato ao longo de uma viagem. O couchsurfing é uma modalidade alternativa de 

turismo muito utilizada por mochileiros e se baseia nesse sistema de comunicação em rede. 

Significa, literalmente, ―surfar no sofá‖. Tem como proposta receber viajantes em casa (sofá) 

e ser recebido do mesmo modo. Porém, os couchsurfers possuem regras sociais próprias, ―[...] 

que ficam implícitas ou até explícitas em suas maneiras de se relacionarem e que definem o 

sucesso de suas viagens e a aceitação no grupo‖ (TAI, 2014, 10.). O couchsurfing é visto 

como opção para aquelas pessoas que não pretendem se hospedar em locais por elas 

considerados como característicos "de turistas". 

O CouchSurfing (CS) é um serviço de hospitalidade com base na internet iniciado em 

2004
29

. Atualmente, estão cadastradas em sua página mais de nove milhões de pessoas 

espalhadas em mais de 120 mil cidades
30

. Através do site é possível buscar e oferecer 

hospedagem. A inscrição na página é gratuita. Tem por objetivo principal a troca de 

alojamento. Enquanto anfitrião, um membro oferece o alojamento. Enquanto surfer 

(convidado), o viajante pode procurar e pedir alojamento para o seu destino. O alojamento é 

inteiramente consensual entre o anfitrião e o convidado. Sua duração, a natureza e os termos 

para a estadia do convidado são acordados a priori para satisfazer ambas as partes. Espera-se 

que a estadia seja gratuita, não existindo compensações monetárias, exceto em determinadas 

situações, como quando o hóspede auxilia nos gastos com alimentação, por exemplo. No 

entanto, ao usuário não é obrigatória a disponibilidade de hospedar uma pessoa ou um grupo 

de pessoas.  

No momento de construir o perfil na rede, é possibilitado ao usuário declarar a sua 

disponibilidade: se está aceitando ou não hospedes ou se está disponível apenas para encontrar 

pessoas. Esse encontro vai depender do acordo firmado entre as partes, mas, normalmente, 

trata-se de realizar algum passeio na cidade ou reunir-se com outras pessoas da cidade e que 

                                                 

29
 www.couchsurfing.org 

30
 Dados do site acima citado. Acesso em: 11 jan. 2015. 
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participam da rede. Tais reuniões são, normalmente, definidas nos grupos criados por usuários 

e hospedados dentro do próprio site do couchsurfing. Os grupos são os mais variados e com 

os mais diversos objetivos: desde a congregar residentes de determinada cidade ou país como 

por afinidades (grupos de vegetarianos, de praticantes de um determinado esporte, de 

mochileiros, de gays e lésbicas, de fãs de um grupo musical em particular etc.). 

O Couchsurfing conta com três métodos para garantir a segurança e a confiança, os 

quais estão todos visíveis nos perfis dos membros para potenciais anfitriões ou "surfers" 

possam considerar antes de qualquer tipo de encontro: referências pessoais que anfitriões e 

visitantes podem deixar um ao outro após terem usado o serviço; um sistema opcional de 

verificação por cartão de crédito, que permite aos membros confirmar seu nome e local de 

moradia mediante um pagamento através do cartão — isto permite também que o CS cubra 

parte dos seus custos de manutenção; e um sistema pessoal de certificações, os vouches. Esse 

sistema de certificações funciona da seguinte forma: inicia com os fundadores da rede, que 

podem conferir esse vouch a outras pessoas. A partir do momento que uma pessoa receber três 

vouches de usuários diferentes, ela poderá também certificar outras pessoas. Trata-se aqui de 

uma forma encontrada para deixar visível a confiança depositada em uma pessoa, de que ela 

entende e contribui para o bom funcionamento da rede. Aos membros também é possível 

serem embaixadores de sua cidade. Embaixadores são pessoas bastante ativas na rede que se 

voluntariam a promover ―o espírito do couchsurfing‖ entre membros e entre o público em 

geral. Além da promoção da rede, eles dão as boas-vindas aos novos membros, ajudam com 

dúvidas e algumas tarefas administrativas. 

Os métodos utilizados para garantir a confiança podem ser considerados como uma 

característica das redes sociais, sejam elas digitais ou presenciais: a construção/desconstrução 

de uma reputação. Segundo Recuero (2009, p.109), trata-se de um dos principais valores 

construídos nas redes sociais. É relacionada às informações recebidas pelos atores sobre o 

comportamento dos demais e, consequentemente, o uso dessas informações para a definição 

de um comportamento. A reputação, portanto, é compreendida como a percepção construída 

de alguém pelos demais atores. Ela implica três elementos: o ―eu‖, o ―outro‖ e a relação entre 

ambos. O conceito de reputação significa que as informações sobre quem somos e o que 

pensamos auxiliam outros atores a construir suas impressões sobre nós. Pode, portanto, ser 

influenciada por nossas ações, mas também depende também das construções de outros atores 

sobre essas ações. 
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Figura 01 - A página principal do site Couchsurfing 

 

     Fonte: www.couchsurfing.org 

 

Um modo de proporcionar uma atmosfera de proximidade, mesmo entre pessoas de 

lugares e culturas tão diversas, é observável na página inicial do site (Figura 01). Trata-se, 

nesta figura em particular, da saudação em italiano ―ciao”, acompanhada de uma foto dos 

famosos canais e gondolas que compõem a paisagem da cidade italiana de Veneza. A imagem 

não é estática. A cada nova visita ao site, a mensagem de saudação é alterada, podendo se 

observar saudações, por exemplo, em vietnamita, nepalês, ou espanhol; e acompanhadas pelas 

respectivas fotografias de paisagens desses lugares: Vietnã, Nepal, ou Bolívia (caso de país 

falante do idioma espanhol). Essa proximidade é reforçada pela afirmação em inglês ―Você 

tem amigos na Itália (e em todo o mundo)‖
31

. O uso da palavra amigos para definir as relações 

entre as pessoas que possuem perfis no site não é acidental. Trata-se de uma estratégia de 

distanciar a relação entre visitantes e visitados, hóspedes e anfitriões de uma relação de 

serviço, como geralmente ocorre no turismo de massa, em que, por exemplo, a apresentação 

da cidade por um guia turístico ocorre por ser um ser um serviço contratado no momento da 

compra de um pacote turístico em uma agência. Essa estratégia é, principalmente, um modo 

de reforçar a visão do site: de que o mundo é tornado melhor a partir da viagem, e esta é mais 

rica quando são estabelecidas conexões baseadas na troca de experiências e no respeito mútuo 

entre pessoas. 

                                                 

31
 You’ve got friends in Italy (and all over the world). Assim como o caso da saudação, esta afirmação também 

varia de acordo com o local, ou seja, usando um dos exemplos trazidos no texto: ―Você tem amigos no Vietnã 

(e em todo o mundo)‖. 
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As relações de troca entre pessoas (entre visitantes de uma mesma cidade, entre 

hóspedes e anfitriões, ou entre viajantes e moradores – não necessariamente a pessoa que 

recebe em seu ―sofá‖, da cidade visitada) dá a tônica da estratégia de comunicação dentro do 

site, como é possível observar na figura abaixo. 

 

Figura 02 - Página principal de um perfil no Couchsurfing 

 

      Fonte: couchsurfing.org 

  

A figura apresenta a página principal de um perfil no Couchsurfing após uma pessoa 

efetuar o login no site. Além de conter as informações do perfil, como nome, foto e se está 

disponível ou não para receber pessoas em sua residência, há, novamente, um esforço por 

estimular a conexão entre usuários. A frase ―Escale toda montanha com couchsurfers ao redor 

do mundo
32

‖ acompanhada de imagens de paisagens montanhosas, é mais um lembrete de que 

a viagem é momento propício para forjar novas amizades. Assim como na Figura 01, as 

imagens e a saudação mudam a cada novo acesso. Neste caso, objetiva-se destacar a 

diversidade de ambientes, lugares e paisagens: praias, cidades que foram berços de 

civilizações antigas e até vinícolas, mas sempre estimulando que seja na companhia de outro 

couchsurfer.  Vale ressaltar que a alcunha de couchsurfers não é restrita às pessoas que estão 

em viagem, mas está direcionada a todos os que compartilham desta visão. 

                                                 

32
 Do inglês ―Climb every mountain with couchsurfers around the world”. 



68 

 

 

Segundo Tai (2014, p.11), no Couchsurfing, receber viajantes na própria casa é tão 

importante quanto viajar, já que, através do contato com pessoas de fora, a pessoa anfitriã 

realizaria trocas culturais tão enriquecedoras quanto as da viagem. Em muitos casos, não é o 

fato de viajar que confere a condição ou a identidade de viajante, mas o fato de fazer parte 

daquela rede. Trata-se de um tipo de rede social que costuma se formar de uma maneira que 

todas as pessoas contribuam, recebendo viajantes em sua cidade natal ou sendo recebidos em 

lugares alheios. ―Esse tipo de contato requer uma espécie de investimento, já que a pessoa 

passa a ter um capital simbólico de acordo com sua participação e contribuição para que essa 

rede de viajantes funcione‖ (TAI, 2014, p.11).  

Para a autora, o capital simbólico tem importância central nas conexões em rede, 

servindo como principal mediação entre os usuários/viajantes. Para que as viagens sejam 

realizadas há uma constante negociação, já que através do estabelecimento de contatos e de 

relações de confiança o turista aumenta suas possibilidades de ser bem recebido por outra 

pessoa. São vários os mecanismos que a usuária terá para ter um bom reconhecimento dentro 

de um grupo e da própria rede: o número de pessoas em seu círculo de amizades, os 

depoimentos, vouches e o status de embaixador. 

Adquirir privilégio entre os couchsurfers possibilita que o viajante adquira também 

privilégios materiais, conseguindo hospedagens nos locais visitados. A hospedagem, 

por sua vez, aumenta seu prestígio e seu capital simbólico, pois a rede de relações 

aumenta. As experiências de couchsurfing também possibilitam um tipo de viagem 

menos ‗turística‘, pois nesse tipo de viagem eles não só evitam se hospedar nos 

hotéis e albergues (ou seja, lugares turísticos), como conhecem pessoas nativas que 

as guiam e levam para programas da população local, fora do circuito turístico 

tradicional (TAI, 2014, p.12). 

 

Obviamente há críticas. Uma das mais frequentes é o uso deste serviço de rede social 

com o objetivo de encontros sexuais
33

, o que prejudica a confiança na rede. Trata-se de uma 

ocorrência que deve ser problematizada. No entanto, não é objetivo aqui empreender tal 

discussão. A rede está aqui trabalhada como exemplo de uma rede social digital cujo foco está 

na viagem, no estabelecimento de relações e trocas culturais entre os mais diversos tipos de 

pessoas.  

2.3.2 O turismo em uma rede social digital – o exemplo do Governo do Estado do Ceará 

O Facebook foi criado por estudantes da universidade de Harvard, Estados Unidos. 

Lançado em 2004, é hoje um dos sistemas com maior base de usuários no mundo 

                                                 

33
 Realizando uma busca rápida na internet é possível encontrar artigos que tratam dessa ―vertente‖ do 

couchsurfing, que também recebe a alcunha de sexsurfing; até relatos graves de tentativas de abuso sexual.  
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(RECUERO, 2009, p.171). Seu objetivo inicial era criar uma rede de contatos em um 

momento crucial da vida de um jovem universitário estadunidense: o momento em que este 

sai da escola e vai para a universidade, o que, naquele país, quase sempre representa uma 

mudança de cidade e um espectro novo de relações sociais. Começou apenas disponível para 

os alunos de Harvard (2004), sendo posteriormente aberto para outras universidades e para 

outros públicos. 

Em relação às viagens e ao turismo, o Facebook é uma ferramenta que muitos 

viajantes usam para manter contato com outras pessoas e estabelecer redes de comunicação e 

troca de informações e serviços. É comum que essas redes definam a experiência e os destinos 

de viagem. Por exemplo, através do Facebook é possível consultar e pedir dicas a pessoas que 

fazem parte do seu círculo de amizades. Também é possível frequentar páginas e perfis de 

instituições e/ou participar de grupos que tratem de viagens e turismo. 

Observa-se aqui que o Facebook não é um serviço de rede social digital com foco no 

turismo como o Couchsurfing, mas, dada a grande base de usuários, um dos seus usos pode 

ser a pesquisa e a interação entre pessoas que buscam viajar e conhecer outros lugares. É 

possibilitado a um usuário encontrar no Facebook grupos, páginas e perfis de empresas, 

instituições e grupos organizados que atuam no turismo, além da possibilidade de trocar 

informações com pessoas que participam de seu círculo de amigos. Dentre os perfis e páginas 

de empresas, instituições, órgãos governamentais etc. que tratam ou trabalham diretamente 

com o turismo, destaca-se como exemplo a página da Secretaria de Turismo do Governo do 

Estado do Ceará. 

O Governo do Estado do Ceará possui perfil no Instagram
34

, canal no YouTube
35

 e 

perfil no site de rede social digital Facebook. Segundo Santaella (2013, p.43), ao criar um 

perfil em redes sociais digitais, as pessoas passam a responder como se o perfil "[...] fosse 

uma extensão sua, uma presença extra daquilo que constitui sua identidade‖. Esses perfis 

passam a ser ―como estandartes que representam as pessoas que os mantêm". Neste caso em 

particular, representam a atual gestão governamental.  

 Além do perfil institucional do governo cearense, que atua essencialmente como 

um canal de divulgação do andamento da gestão e de suas atividades, há também a página da 

Secretaria de Turismo do Estado
36

. Como se pode inferir, ela é a responsável direta pela 

                                                 

34
 Rede social digital de compartilhamento de imagens e vídeos de curta duração. 

35
 Site de hospedagem e apresentação de vídeos. 

36
 www.facebook.com/seturce 
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promoção oficial do turismo no Facebook, o que não impede de também se observar a 

ocorrência de promoção turística no perfil do governo estadual. 

  

Figura 03 - Página da Secretaria de Turismo do Governo do Ceará 

 

        Fonte: Facebook
37

 

 

De início, observa-se que a página no Facebook da Secretaria do Turismo do Ceará 

tem como imagem principal uma fotografia que trabalha com três elementos característicos do 

estado: o sol, o mar e a jangada. A fotografia é do município de Icapuí, localizado no litoral 

leste do Ceará
38

. O uso desta fotografia em particular busca causar encantamento e retratar o 

estado como um lugar de calma e relaxamento. Isso é possível de ser comprovado pela quase 

total ausência de pessoas. A presença humana na fotografia é identificável pela embarcação. 

Mas, neste caso, esta pode ser encarada mais como um marcador da cultura cearense, um 

elemento cenográfico que compõe a paisagem, do que como um registro de que naquele local 

resida um grupo de pessoas. Também é possível detectar uma casa no canto esquerdo da 

imagem, mas sua presença pode não ser percebida por estar em um local periférico da 

fotografia e parcialmente encoberta pela imagem de perfil da Secretaria. 

Destaca-se também, na imagem de capa do perfil, a frase ―O Ceará é muito mais do 

que você imagina‖. A interpretação possível é a de que o estado é mais do que sua capital, 

                                                 

37
 Acesso em: 21 dez. 2014. 

38
 O litoral do Ceará é dividido em leste e oeste. O ponto de referência para a divisão é a capital do estado, 

Fortaleza. 
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Fortaleza. Há outras cidades e praias a serem visitadas, sendo Icapuí uma delas. No entanto, 

não é possível inferir, ao observar a fotografia e a frase nela contida, que o estado possui 

outros ambientes, como o de serra e o do sertão. Pelo contrário, por mais que se perceba um 

esforço de deslocar o foco para outras localidades, ainda há um investimento na imagem do 

Ceará como um estado de belas praias, reforçando, deste modo, um clichê. 

 

Figura 04 – Postagem sobre a praia de Jericoacoara, CE 

 

        Fonte: Facebook em 17/12/14. 
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Figura 05 - Postagem sobre a serra de Baturité, Baturité - CE 

 

         Fonte: Facebook (23/05/14). 

 

Nas duas peças acima, em que são apresentados dois aspectos paisagísticos distintos 

(os ambientes de serra e de praia), busca-se em primeiro plano estabelecer um contanto com 

os seguidores da página, em especial na Figura 04, ao desejar um ―bom dia‖ aos usuários. 

Além disso, procurou-se instaurar o estado como possível destino a ser visitado por homens e 

mulheres, jovens e idosos, quando no momento de planejamento de suas viagens. E, ainda, 

por ocorrer em um site de rede social digital, busca-se o estabelecimento e a manutenção de 

laços afetivos que, por sua vez, podem estimular o hábito do compartilhamento de conteúdo, 

alcançando assim um número maior do que as 3.794 pessoas que curtem a página da 

Secretaria do Turismo (Figura 01). 

Partindo do ponto de vista defendido por Castro (2012), pretende-se que esse modo de 

comunicação seja uma forma atraente e não invasiva de se fazer presente, tornando relevante 

e interessante a mensagem do Ceará enquanto marca, de modo a não somente atrair a atenção, 

como, sobretudo, cativar o consumidor. Castro (2012) entende que, através das redes de 

compartilhamento de conteúdo, o usuário/consumidor atue como parceiro ao endossar a 

marca "Ceará, viva essa alegria"
39

 (no caso, a marca e o mote adotado pelo governo cearense 

                                                 

39
 Mais informações: http://www.ceara.gov.br/ceara-viva-essa-alegria. Acesso em: 12 jan.2015. 
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para estimular o turismo no estado) junto às suas redes de contato (CASTRO, 2012, p.138). 

Trata-se de uma estratégia para se manter em destaque enquanto polo de atração turística.  

Nesse sentido, as redes sociais digitais apresentam-se como um canal de comunicação, 

interação e promoção direta com os mais diversos públicos. Nas imagens abaixo, observa-se o 

objetivo de causar o encantamento pelas belas paisagens e, assim, estimular a visita. Esse 

estímulo é reforçado pelo uso de hashtags, em especial a ―#VemproCeará‖. 

As pessoas utilizam as redes para formar novos padrões de interação e criam novas 

formas de sociabilidade e novas formas de organização social baseadas em interação, 

compartilhamento e comunicação (RECUERO, 2009, p.88). Por meio da conexão em rede, 

ocorre o aumento da visibilidade de cada um desses nós. Quanto mais conectado estiver um 

nó, maior será a chance deste nó receber determinados tipos de informação que estão 

circulando na rede e de obter suporte social quando solicitar. É devido a essa capacidade de 

aumentar a visibilidade dos atores que grupos, empresas e, no caso, a Secretaria do Turismo 

do Ceará, criam e mantêm perfis em redes sociais digitais. No caso do Couchsurfing, ele 

próprio consiste em um serviço de rede social digital. No entanto, enquanto organização, 

interessa criar perfis em outros sites de redes sociais. É justamente o que ocorre, já que esta 

organização possui no Facebook uma página e um aplicativo
40

  

 Dado o fato de o Facebook ser atualmente uma das maiores redes sociais digitais, 

com cerca de 1,35 bilhões de usuários
41

, é compreensível e faz sentido que diversos grupos, 

órgãos e organizações que lidam com o turismo busquem se fazer presente e visível neste site. 

Grandes e pequenas empresas do setor turístico, além de outras instituições e grupos 

organizados, buscam através das redes sociais digitais estender seu alcance. A interação 

possibilitada por uma rede social digital pode permitir o estreitamento de laços com outros 

atores e assumir-se como um elemento importante dentre as estratégias de comunicação e 

promoção do turismo. Por isso a presença da Secretaria do Turismo do Ceará no Facebook.  

 Pode-se notar, nas figuras acima apresentadas, que a ação busca atrair o olhar do 

turista através de imagens das paisagens do estado. A apresentação tem, por sua vez, o 

objetivo de estimular a visita ou inserir o estado nos planos de visita de homens e mulheres. 

                                                 

40
 No site do Couchsurfing é possível efetuar o login através do Facebook. Para isso, o usuário concede ao 

Couchsurfing acesso às seguintes informações: endereço de e-mail, data de aniversário, cidade atual e lista de 

amigos. 
41

 O Estado de São Paulo: matéria no caderno Link ―Facebook chega a 1,35 bilhão de usuários no mundo‖. 

Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/facebook-chega-a-135-bilhao-de-usuarios-no-mundo/>. 

Acesso em: 11 jan. 2015. 
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Além disso, por ocorrer no Facebook, cuja dinâmica está assentada na interação através de 

―curtidas‖, compartilhamentos e comentários, busca-se a parceria e o endosso dos usuários da 

rede para, assim, alcançar um número maior de pessoas — os amigos dos seus amigos.  

Em uma análise superficial das figuras acima, visto que não é este o foco de estudo 

nesta pesquisa, é possível observar que o uso da rede pela Secretaria do Turismo do Ceará 

consiste basicamente em promover os destinos turísticos do estado. No caso do Couchsurfing, 

sua atuação no Facebook, diferente do exemplo da Secretaria do Turismo, não consiste em 

incentivar ou estimular a visita a um lugar específico. Porém, do mesmo modo que o caso do 

Ceará, busca fortalecer a marca Couchsurfing, sua visão e valores associados: ―We envision a 

world made better by travel and travel made richer by connection. Couchsurfers share their 

lives, fostering cultural exchange and mutual respect
42

‖. Seus usos no Facebook estão 

direcionados à promoção de um modo de viajar, a um determinado estilo de vida associado a 

estas viagens. Já a Secretaria do Turismo apresenta a diversidade de biomas e paisagens com 

o intuito de incentivar a visita de turistas. 

Como já mencionado, os dois casos não constituem o foco principal de análise desta 

pesquisa. Foram trazidos para exemplificar dois modos diferentes pelos quais o turismo 

enquanto prática de consumo atua em redes sociais digitais. Trata-se de duas concepções 

diferentes de turismo: uma na internet e que, assim como as redes sociais, está pautada na 

interação, na troca de experiências; e outra que consiste em um modelo convencional de 

turismo pautado essencialmente no consumo de paisagens e serviços. No entanto, não se pode 

negar que ocorra a troca de experiências entre visitantes e visitados no segundo caso, ou que a 

busca por uma viagem ―autêntica‖ pode incorrer numa experiência que reproduza um tipo de 

clichê, como no primeiro. Contudo, estes casos estão aqui presentes para que se possa 

compreender um pouco do panorama das viagens, expor a existência de diversos modelos e 

concepções de turismo. Tendo isto em vista, será possível abordar a Rede Cearense de 

Turismo Comunitário e suas estratégias de comunicação e promoção nas redes.  

 

2.4 Resumo do capítulo 

 

                                                 

42
 "Visualizamos um mundo tornado melhor pela viagem e uma viagem tornada mais rica pela conexão. Os 

couchsurfers compartilham suas vidas promovendo as trocas culturais e o respeito mútuo". Tradução do autor. 
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O avanço tecnológico dos últimos anos possibilitou o surgimento de novos modelos e 

formatos de comunicação. Castells (2006, p.24) afirma que com a expansão das redes de 

novas tecnologias de comunicação ocorre "uma explosão de redes horizontais de 

comunicação". Tais redes permitem o surgimento do que ele chama de comunicação 

interpessoal de massa. 

 

A comunicação entre computadores criou um novo sistema de redes de comunicação 

global e horizontal que, pela primeira vez na história, permite que as pessoas 

comuniquem umas com as outras sem utilizar os canais criados pelas instituições da 

sociedade para a comunicação socializante (CASTELLS, 2006, p.24). 

 

O autor, no entanto, alerta que, apesar dessa comunicação socializante distanciar-se da 

comunicação de massa característica da sociedade industrial, ela não representa "[...] o mundo 

de liberdade entoada pelos profetas da ideologia libertária da Internet". (2006, p.24). Isto é, 

Castells ressalta que a comunicação direta entre pessoas extingue a presença de grandes 

empresas e conglomerados de comunicação. Na verdade, uma das características da sociedade 

contemporânea (por ele nomeada de sociedade em rede) é ser constituída simultaneamente 

por um sistema oligopolista de negócios multimídia que controlam cada vez mais o espaço 

digital e pelo surgimento de redes horizontais de comunicação local/global. O modelo de rede 

é, inclusive, para Martino (2014, p.101), bem-adaptado às configurações do capitalismo 

contemporâneo, por ser uma forma de organização caracterizada pela flexibilidade de seus 

componentes, o que lhe possibilita expandir, alterar a disposição de seus elementos e adaptar-

se a diversos contextos sem necessariamente perder suas características básicas. Contudo, 

Castells (2006) chama a atenção para o que resulta da interação entre os dois sistemas (redes 

horizontais e sistema oligopolista de negócios):  

 

[...] a cultura da sociedade em rede é largamente estruturada pela troca de 

mensagens no compósito de hipertexto electrónico criado pelas redes, ligadas 

tecnologicamente, de modos de comunicação diferentes. (CASTELLS, 2006, p.24). 

 

Tais trocas de mensagens, por sua vez, ocorrem em grande parte via sites de redes 

sociais. 

Os sites de redes sociais proporcionam o aumento das conexões sociais de seus atores. 

Eles amplificam a expressão de uma rede social e a conectividade dos grupos sociais 

(RECUERO, 2009, p.107). Dada essa característica — e somando-se o fato de que os usuários 
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cada vez mais participam como produtores e fonte de informação, como nó de um sistema 

plural em que a informação oriunda da conversação com outros usuários é encarada como 

sendo mais confiável do que aquela proveniente das fontes tradicionais (IGARZA, 2010, 

p.63) —, não é estranho que empresas, instituições e organizações passem a estar presentes 

nesses sites, buscando relacionar-se com essas pessoas e grupos. Trata-se de um esforço por 

envolvê-los como parceiros de determinada marca, produto ou serviço.  

No âmbito do turismo também é verificável a presença de grupos e instituições em 

sites de redes sociais. Como exemplo, foram trazidos dois casos a ele ligados. O 

Couchsurfing, uma rede social digital com foco na oferta de hospedagem. O outro exemplo é 

a página no Facebook da Secretaria do Turismo do Ceará, que está mais ligada a um modelo 

convencional de turismo. Tratam-se de modelos que trabalham de modos distintos em relação 

às viagens e ao turismo, mas que buscam, cada qual a seu modo, consolidar no Facebook suas 

marcas e aumentar sua visibilidade, uma vez que, ao aumentar nas redes a visibilidade social 

de um nó, tem-se efeitos "[...] não apenas na complexificação da rede, mas, igualmente, no 

capital social obtido pelo ator‖ (RECUERO, 2009, p.109). São exemplos, portanto, que 

auxiliam a compreender a diversidade e as particularidades inerentes ao tema do turismo, para 

que assim seja possível passar para a análise do turismo comunitário no Ceará, com foco na 

Rede Tucum. 
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3  TURISMO COMUNITÁRIO NO CEARÁ: A REDE CEARENSE DE TURISMO 

COMUNITÁRIO 

Após a recepção de seus participantes, montagem e instalação das barracas na área 

reservada para acampamento, é iniciada a VIII Assembleia da Rede Tucum. Antes da 

apresentação inicial, que trataria da programação e horários, as pessoas que vivem no 

Assentamento Maceió realizaram uma pequena encenação que tematizava a sua luta pela 

garantia da terra. Esta foi uma forma encontrada para, além de tecer um relato oral, 

demonstrar mais vivamente a tensa situação experimentada por aquela gente. Esta temática é 

um elo que une muitas comunidades que ali estão: a ameaça ao seu território e a seu modo de 

vida. Muitos grupos que participam da Rede Cearense de Turismo Comunitário passaram por 

momentos de tensão, nos quais a posse de suas terras esteve ameaçada.  

Além de representar uma fonte de renda, o turismo comunitário consiste também em 

uma estratégia de resistência para esses grupos. Em muitos casos, esta alternativa surge em 

um contexto onde as comunidades já estão mobilizadas em outras frentes de resistência, tais 

como a defesa do seu território e do seu ambiente. O comprometimento ativo destas pessoas é 

um elemento comum nas iniciativas de base comunitária (FABRINO, 2013). Assim, nessa 

perspectiva, o turismo comunitário é um dos meios utilizados para dar voz, força, recursos e 

capacidade articuladora a esses grupos para enfrentarem suas lutas. 

Conceitualmente, o turismo de base comunitária possui interpretações distintas. Isso 

decorre da heterogeneidade de experiências, do território em que se origina e da perspectiva 

política dos grupos e instituições que o praticam. Todavia, é possível traçar alguns princípios 

comuns entre essas definições: a autogestão; o associativismo e o cooperativismo; a 

democratização de oportunidades e benefícios; a valorização da cultura local e o 

protagonismo das comunidades locais na gestão da atividade (FABRINO, 2013, p.18). 

Irving (2009) apresenta alguns elementos centrais no turismo comunitário. O primeiro 

é a base endógena da iniciativa e desenvolvimento local. O turismo de base comunitária é 

resultado de uma demanda dos grupos residentes em um determinado local, os quais 

estabelecem com este território vínculos materiais e simbólicos. O segundo elemento é a 

participação e o protagonismo social destes grupos no planejamento, implementação e 

avaliação de projetos turísticos. O terceiro é a limitada escala e impactos socioambientais 

controlados. O quarto elemento é a geração de benefícios diretos à população local. Os 

recursos advindos da atividade turística devem ser reaplicados em projetos de melhoria da 
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qualidade de vida da própria comunidade. Em quinto lugar, a autora destaca a afirmação 

cultural e a interculturalidade. Desse modo, a valorização da cultura de um grupo assume 

importância com o objetivo de afirmação de identidade de pertencimento, e não como mero 

―produto turístico‖. Afirma-se um modo de vida e costumes com vistas a gerar nas pessoas 

que vivem em comunidade uma relação de pertencimento com aquele local, e não com o 

intuito de exibir um ―produto exótico‖ a eventuais visitantes. Este ponto leva ao sexto e 

último elemento elencado por Irving (2009) como sendo central nessa modalidade de turismo: 

o ―encontro‖ como condição essencial. Trata-se do estabelecimento de uma relação de diálogo 

e troca de experiências, de descoberta e de aprendizagem mútua entre turistas e residentes.   

Sansolo e Bursztyn (2009), por sua vez, identificam como alicerces do turismo 

comunitário a conservação ambiental, a valorização da identidade cultural e a geração de 

benefícios diretos para as comunidades receptoras. Na perspectiva dos autores, não se trata de 

uma nova segmentação do mercado, mas a possibilidade de um novo paradigma para o 

turismo. Além dos benefícios econômicos, atividade, a atividade contribui para o processo de 

revalorização da identidade cultural e manutenção do modo de vida das populações 

tradicionais.  

Desse modo, o turismo comunitário se contrapõe ao turismo comercial de massa. 

(BURSZTYN; BARTHOLO; DELAMARO, 2009). Apesar de integrar atividades econômicas 

de serviço de hospedagem, alimentação e lazer, o que a princípio não o diferencia de outros 

modelos turísticos, esta modalidade não requer uma densa infraestrutura ou grande variedade 

de serviços como o turismo convencional. Busca-se valorizar a vinculação nos ambientes 

naturais e na cultura de cada local e, mais importante ainda para os propósitos desta pesquisa, 

em estabelecer um diálogo entre visitantes e visitados. ―Nesse modo relacional, nem os 

anfitriões são submissos aos turistas, nem os turistas fazem dos hospedeiros meros objetos de 

instrumentalização consumista‖ (BURSZTYN; BARTHOLO; DELAMARO, ano, p.86). 

O turismo de base comunitária diferencia-se do massivo por entender a atividade 

turística como estando ligada a outras áreas, como meio ambiente, educação e saúde. Busca-

se promover uma ação enraizada em um modelo de desenvolvimento considerado socialmente 

mais justo e ambientalmente responsável. No entanto, vale ressaltar novamente, o turismo 

comunitário só poderá ocorrer com o protagonismo dos sujeitos envolvidos, isto é, quando as 

pessoas que residem em determinado local estiverem à frente das ações e do planejamento. 

Bursztyn, Bartholo e Delamaro (2009) acrescentam ainda que as experiências de 

turismo comunitário não podem ser interpretadas como passíveis de reaplicação em outros 
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lugares e contextos. Isso teria como consequência a reprodução seriada de um modelo de 

desenvolvimento, o que não significaria o sucesso da aplicação em outro local. Isto também 

contradiz o próprio objetivo do turismo comunitário. É fundamental que os grupos formulem, 

planejem e ajam sempre de acordo com suas realidades. Como se pode perceber, o turismo de 

base comunitária não deve ser encarado como um modelo estático, capaz de atender a todas as 

realidades. Pelo contrário, ao se considerar que cada local tem cotidianos e desafios 

diferentes, esse tipo de turismo deve ser pensado e estruturado de acordo com as realidades. 

Contudo, deve-se ter em mente que, por mais que as iniciativas de turismo comunitário 

partam das próprias comunidades, elas não estão isentas de influências externas. No plano 

interno, estão passíveis do surgimento de divergências internas e conflitos de interesse. 

Tendo explorado as características do turismo comunitário, passa-se a seguir ao 

histórico do turismo no Brasil, enfocando em como esta atividade foi pautada pelas políticas 

públicas de Estado. 

 

3.1 O turismo no Brasil 

 

O turismo no Brasil é de história recente. Sua evolução ocorreu lentamente e, de certa 

forma, acompanhando as mudanças que já estavam em andamento nos países desenvolvidos. 

As etapas do desenvolvimento da atividade turística no país correspondem, em alguma 

medida, às ocorridas na Europa, ou seja, inicialmente marcada pela rusticidade dos 

transportes, hospedagens e serviços. Em um momento posterior, são feitos investimentos em 

infraestrutura e equipamentos de hospedagem. 

O caráter oficial do setor turístico tem como marco a publicação do Guia Turístico 

(SEABRA, 2001, p.17). Datado de 1964 e de iniciativa da extinta Divisão de Turismo e 

Certames do Ministério da Indústria e Comércio, o guia reunia uma série de informações 

sobre a história do Brasil, estradas, parques nacionais, endereços de embaixadas e consulados 

brasileiros, além de mapa turístico elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

Em 1966, o governo federal, através do Ministério da Indústria e Comércio, elaborou o 

projeto que se transformou no Decreto-Lei nº 55, de 18 de novembro de 1966. Publicado no 

Diário Oficial da União de 21 de novembro de 1966, o decreto definia a Política Nacional do 

Turismo e criava o Conselho Nacional do Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de 
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Turismo (Embratur). De acordo com o Decreto-Lei nº 55, competia ao Conselho Nacional de 

Turismo a elaboração da Política Nacional do Turismo que, por meio de decretos e 

resoluções, estabeleceria normas e conceitos a serem seguidos e adotados. A Política Nacional 

de Turismo, de acordo com Alfonso (2006), consistia em um conjunto integrado de normas, 

diretrizes e planos de ação que visaria a integração da atividade turística no desenvolvimento 

do país. O turismo aqui, portanto, passa a ser encarado como gerador de riquezas. No entanto, 

somente no ano de 1977 foi editado um documento contendo a Política Nacional de Turismo, 

cujas diretrizes básicas eram: proteção do patrimônio natural; divulgação e promoção dos 

valores culturais; incentivo ao turismo interno, com a construção de meios de hospedagem e a 

redução do custo das viagens internas; e estímulo ao turismo de estrangeiros para o país. 

Na década de 1980, o turismo no Brasil foi marcado pela edição de decretos e 

portarias, seguindo o processo de abertura do regime político, a fim de ampliar e consolidá-lo 

de acordo com os parâmetros da nova Constituição.  

A década de 1990 foi um período de mudanças nas políticas de turismo que ampliaram 

o debate entre governo, iniciativa privada, academia e sociedade (BENI, 2006). A 

implantação do Plano Real, em junho de 1994, e a estabilidade econômica adquirida 

permitiram o planejamento para uma política nacional do turismo. Em 1995, o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou o Programa Nacional de 

Financiamento ao Turismo, que previa a construção, ampliação e reforma de hotéis e contava 

com um orçamento de 1 bilhão de reais (ALFONSO, 2006). Em 1996, ocorreram muitos 

investimentos na construção de resorts, que totalizaram 3,5 bilhões de reais.  

Foi formulado, nesse período, o Plano Nacional de Municipalização do Turismo 

(PMNT), cujo objetivo principal era o de melhorar o produto turístico brasileiro por meio da 

"[...] conscientização dos municípios e de seus habitantes acerca dos benefícios econômicos 

que o turismo poderia aportar" (BENI, 2006, p.26) e da descentralização das atividades de 

planejamento. O PMNT foi concebido tomando como referência um conjunto de diretrizes 

estabelecidas pela Organização Mundial do Turismo (OMT) para o desenvolvimento do 

turismo. O plano de municipalização do turismo identificou 1.680 municípios com potencial 

turístico, treinou 12.000 agentes, através de oficinas de capacitação, e 35 mil trabalhadores 

foram qualificados pelo Ministério do Trabalho. 

Nesse período também foram lançados projetos com vistas a desenvolver o turismo 

regionalmente. Por meio da Embratur, foram instituídos o Programa de Ação para o 

Desenvolvimento Turístico do Nordeste (Prodetur-Ne); o Programa de Desenvolvimento do 
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Ecoturismo na Amazônia Legal (Proecotur), com abrangência nas regiões da Amazônia 

Legal, Centro-Oeste e Pantanal mato-grossense; o Programa de Desenvolvimento do Turismo 

no Sul (Prodetur-Sul); e o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sudeste (Prodetur-

Se). 

Em 2003 foi criado o Ministério do Turismo (MTur). A Lei nº 10.683/2003 oficializou 

o desmembramento do Ministério do Esporte e do Turismo. Esta foi a primeira vez que o 

setor contou com uma pasta própria, além de estrutura e orçamento específicos. A estrutura 

organizacional do ministério é composta pela Secretaria Executiva, a Secretaria Nacional de 

Políticas de Turismo, a Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo e 

o agora Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).  

Além desses órgãos, há o Conselho Nacional de Turismo (CNT), colegiado integrado 

por representantes das iniciativas pública e privada e do terceiro setor, cuja atribuição é 

assessorar o ministro na formulação e na aplicação da Política Nacional de Turismo e dos 

planos, programas, projetos e atividades da pasta.  

A criação do MTur redirecionou o olhar do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) 

para o mercado internacional. Segundo Alfonso (2006), a Embratur teve papel estratégico na 

divulgação e construção dos valores brasileiros apregoados pelo governo militar, a saber: a 

ideia do brasileiro como sendo um povo pacífico, bom e desprovido de preconceitos; e a do 

Brasil como um país bonito e rico, o "país do futuro". A empresa, atuando como 

sensibilizadora acerca da importância de uma consciência nacional, contribui para "[...] a 

formação de uma identidade de Brasil de interesse para o desenvolvimento turístico nacional" 

(ALFONSO, 2006, p.43). Segundo a autora, essa contribuição evidencia-se tanto em suas 

campanhas de promoção turística quanto em suas ações institucionais. Com a criação do 

ministério, a Embratur passa a ser responsável pela execução da Política Nacional de Turismo, 

no que diz respeito à promoção, ao marketing e ao apoio à comercialização dos destinos, 

serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional, trabalhando para ampliar o 

fluxo de turistas internacionais aos destinos nacionais. Para isso, apoia a promoção e captação 

de eventos internacionais para o país, participa de feiras de turismo e realiza campanhas para 

divulgação do Brasil.  

 

A EMBRATUR passa a cuidar exclusivamente da promoção do país no exterior e a 

centralizar a elaboração de estudos e pesquisas para orientar os processos de tomada 

de decisão, avaliar o impacto da atividade turística na economia nacional e formatar 

novos produtos e roteiros turísticos (BENI, 2006, p.29). 
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A atuação do Instituto é orientada pelo Plano Aquarela – Marketing Turístico 

Internacional do Brasil. O plano recomenda ações integradas para cada mercado emissor de 

turistas para o País e a atuação na cadeia produtiva do turismo, na mídia geral e especializada 

e junto ao público final. Atualmente, está em vigência o Plano Aquarela 2020, que tem como 

foco principal traçar metas e objetivos para preparar o Brasil para a Copa do Mundo de 

Futebol em 2014 e para os Jogos Olímpicos em 2016.  

De acordo com Alfonso (2006), o discurso governamental sobre o turismo foi, durante 

muito tempo, estruturado em cima dos benefícios sociais que este traria a população, como a 

melhoria na distribuição de renda. Porém, o que se observou foi o enfoque no caráter 

economicista da atividade, que acabou sendo ressaltado e priorizado durante as sucessivas 

administrações federais. Foi priorizada a busca por melhorias de infraestrutura, de 

aperfeiçoamento de legislação, de redução de valores de transporte, incentivos fiscais, 

captação de investimentos estrangeiros, entre outras ações. Poucas foram as iniciativas que 

visassem à capacitação das populações e à melhoria de sua qualidade de vida, bem como um 

amplo trabalho de conscientização do seu papel no processo de desenvolvimento turístico. 

Poucas também foram as pesquisas sobre os resultados positivos e negativos que o turismo 

traria, ou já trazia, para as sociedades receptoras. O trabalho de formação para a denominada 

―consciência turística‖ foi voltado, principalmente, à sensibilização de empresários e 

autoridades quanto à importância econômica do turismo e seu papel como ―negócio rentável‖. 

E, segundo Alfonso, esse trabalho ocorreu nos primeiros anos de atuação da Embratur, 

portanto, quando uma política nacional para o turismo ainda estava sendo pensada. Apenas a 

partir de 1994, com o Plano Nacional de Municipalização do Turismo, iniciou-se um trabalho 

de formação de multiplicadores para a sensibilização, capacitação e qualificação das 

comunidades em termos turísticos, que buscava a valorização de suas características locais, 

como o incentivo às atividades de artesanato e pesca, por exemplo. 

Por mais que estivessem presentes em documentos e nos discursos dos órgãos e 

instituições de fomento, as iniciativas para o desenvolvimento da atividade turística brasileira 

pouco favoreceram as populações que habitavam os locais que recebiam esses investimentos. 

O que se pode observar em muitos lugares é que os benefícios decorrentes dos investimentos 

em infraestrutura favoreceram os grandes estabelecimentos, como hotéis e resorts. Além 

disso, quando não se consideram as características sociais e geográficas de um lugar, a 

atividade turística pode causar graves impactos ambientais e sociais. Dessa forma, como já 
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dito aqui anteriormente, outros modelos de turismo são pensados, que respeitem as 

particularidades ambientais de um local e que procurem inserir as populações no 

planejamento, promoção e gestão da atividade. O turismo comunitário é a proposta de turismo 

alternativo que motivou esta dissertação. 

No Brasil, a reflexão sobre o turismo de base comunitária foi, durante muitos anos, 

periférica, distante da realidade e das tendências políticas públicas nacionais e internacionais 

(FABRINO, 2013, p.50). Poucos profissionais se dispuseram a investigar o tema. Segundo 

Lima (2010), a política pública de turismo estava voltada para o mercado globalizado e a 

geração de benefícios econômicos rápidos. Portanto, estuda-lo "[...] sob a perspectiva de uma 

atividade de pequena escala e de baixo impacto na receita cambial parecia desconectado da 

realidade" (LIMA, 2010, p.105). O cenário modificou-se com a organização do Encontro de 

Turismo de Base Local em São Paulo, no ano de 1997. O encontro incrementou a demanda 

pela existência de outros fóruns desta natureza e viabilizou a consolidação de redes não 

formais de pesquisas. O consequente engajamento de pesquisadores em torno do turismo 

comunitário possibilitou o desenvolvimento de pesquisas, projetos e publicações sobre a 

temática. 

De acordo com Irving (2009), a convergência de uma série de fatores surgidos em 

âmbito nacional e internacional influenciou o direcionamento do olhar de pesquisadores e 

pesquisadoras para o turismo comunitário, dentre eles: o turismo ser encarado politicamente 

como uma alternativa para a inclusão social; temas como participação social e governança 

democrática adquirirem forças nas discussões de gestores e sociedade civil; a inclusão do 

turismo nas pautas de organizações não governamentais, associado às temáticas sociais e 

ambientais; e a constatação de que desenvolvimento do turismo, por vezes, não favorece as 

populações locais. 

O que se identifica, portanto, é uma série de preocupações que passam a ser levantadas 

dentro dos estudos e do fazer turístico. O governo brasileiro, através do Ministério do 

Turismo, abriu-se ao debate sobre turismo comunitário em 2008, com a participação no II 

Seminário Internacional de Turismo Sustentável (II SITS), em Fortaleza-CE. Na ocasião, foi 

lançado o primeiro edital de fomento ao turismo de base comunitária, que firmou convênio 

com 22 projetos para o exercício de 2008 e 2009, totalizando um investimento de R$ 3,36 

milhões. Contudo, a participação do Estado no fomento às essas experiências ocorreu anos 

após o surgimento dos primeiros casos de comunidades praticando o turismo comunitário. É o 

caso da Prainha do Canto Verde, que atualmente faz parte da Rede Cearense de Turismo 
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Comunitário, cujas primeiras discussões sobre este modelo de desenvolvimento do turismo 

ocorrem no ano de 1993. 

Como se observa acima, há certa distância temporal entre as primeiras experiências 

sobre o turismo comunitário e o envolvimento do governo brasileiro nesta questão. Contudo, 

ao ser considerado um segmento da atividade turística pelo Estado, o turismo comunitário 

pode ser fomentado pelo Ministério do Turismo. Vale ressaltar que este ministério também 

financia de maneira majoritária, por exemplo, o turismo de sol e praia e os grandes complexos 

turísticos que, em muitos pontos, contraria os preceitos do turismo comunitário. Na verdade, o 

Ministério do Turismo (BRASIL, 2010) adota uma perspectiva dual de análise do turismo 

comunitário. Por um lado, encara as iniciativas desta modalidade como um movimento social 

de resistência ao processo de expansão econômica do turismo de massa. Por outro, vê tais 

iniciativas como complementares ao turismo convencional. Tal dualidade, de certo modo, 

revela uma ameaça à própria organização do turismo comunitário. A sua atuação é encarada 

como oportunidade para os grupos assumirem um papel ativo na organização e na oferta de 

produtos e serviços turísticos, aliado à mobilização comunitária e à valorização dos modos de 

vida de um local, assim como à conservação do meio ambiente. Contudo, caso seja encarado 

majoritariamente como atividade que possibilitará incremento na renda ou até ascensão social, 

poderá concorrer com o turismo massivo e, consequentemente, ser por ele incorporado. 

É preciso estar ciente, portanto, do grau de envolvimento e conscientização necessário 

para um grupo que se propõe a praticar e organizar o turismo comunitário. Barreiras externas 

podem restringir a possibilidade de participação e controle local, visto a correlação de forças 

em nível nacional e global serem estruturalmente desiguais. Com isso, quer-se dizer do 

descompasso de forças das comunidades diante da rede de capital global que dita as regras da 

indústria do turismo: ―A falta de controle local sobre a penetração do capital global enseja, 

muitas vezes, no deslocamento da autonomia na tomada de decisão a nível local‖ (FABRINO, 

2013, p.45). Além da preocupação com a possibilidade de pressões externas, é preciso 

também atenção em âmbito interno, visto que uma comunidade não é um bloco homogêneo e, 

assim, está suscetível à ocorrência de lutas de poder internas ou valores concorrentes.  

Esses são pontos importantes para melhor compreender o turismo comunitário. Nesta 

dissertação, eles foram apenas tangenciados, pois não é o foco deste estudo. Sendo assim, 

passa-se à configuração do turismo no estado do Ceará, que se estabeleceu, principalmente, a 

partir das ações governamentais e suas políticas públicas.  
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3.2 O turismo no Ceará 

 

As regiões Norte e Nordeste brasileiras são possuem baixos índices de 

desenvolvimento humano
43

. Dentre as soluções propostas para o desenvolvimento, destaca-se 

o turismo, devido às belezas naturais destes lugares.  

No estado do Ceará, as primeiras preocupações de órgãos oficiais com o turismo 

datam da década de 1970. Em 1971 foi criada a Empresa Cearense de Turismo S/A 

(Emcetur), entidade de economia mista com 51% das ações pertencentes ao Estado. Instituída 

pela Lei nº9511, de 23/9/71, é a instituição responsável pelo turismo, ―[...] acreditando-se que 

era exatamente esse órgão que faltava para que a atividade pudesse crescer no estado‖ 

(CORIOLANO, 1998, p.61). 

Em 1975 foi escrito o primeiro Plano Quinquenal de Desenvolvimento do Estado do 

Ceará (Plandece), que ―[...] destaca o relevante papel desempenhado pelo turismo e a atual 

conjuntura em que se encontra essa atividade no país, especificamente no Nordeste‖ 

(CORIOLANO, 1998, p.71).  

O Plandece (1975-1978) estabelece alguns objetivos para o turismo no Ceará. Destaca-

se a busca por ativar e visualizar o potencial turístico do estado, a partir da divulgação seu 

acervo paisagístico, artístico-cultural e recreativo nas principais áreas do mercado turístico 

nacional. Estimular a formação e o aperfeiçoamento de mão de obra para as atividades do 

turismo é outro objetivo do plano. Também se destaca a preocupação em aparelhar e 

aperfeiçoar a infraestrutura dos principais pontos de atração turística do estado. Embora as 

intenções do programa não tenham sido realizadas, este é o primeiro documento que define 

uma política de turismo. 

 Nos anos 1980, no período de abertura política, o governo de Gonzaga Mota (1983-

87) elaborou o Plano Estadual de Desenvolvimento (Planed, 1983/86). Para isso, foram 

ouvidas sugestões de organizações empresariais, lideranças políticas, associações 

comunitárias e sindicatos. 

                                                 

43
 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para classificar os países pelo seu grau de "desenvolvimento 

humano".  O índice é composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e Produto Interno 

Bruto per capita recolhidos a nível nacional. O IDH também é usado por organizações locais ou empresas 

para medir o desenvolvimento de entidades subnacionais como estados, cidades, aldeias etc. 
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No entanto, apesar da preocupação que tais planos tiveram em apontar diretrizes e 

objetivos para o turismo no estado, somente no governo Tasso Jereissati (1987/1990) o Ceará 

passou a considerar o turismo como um dos eixos da crescente economia local. A partir desse 

momento, o turismo passa a ser visto como um instrumento de desenvolvimento econômico, 

social e cultural. Em governos anteriores, era uma atividade econômica de pouca relevância, 

com ações desarticuladas e que visavam somente trazer turistas ao estado, sem preocupar-se 

com a vinculação à macroeconomia estadual (CORIOLANO, 1998, p.66). O Plano de 

Mudanças do governo Jereissati destacou e priorizou a valorização do potencial turístico 

litorâneo. Sendo o próprio governador um importante empresário no cenário cearense, tal 

opção estava afinada com os objetivos do empresariado, que via o litoral do estado como local 

de fácil investimento e retorno financeiro garantido em curto prazo. 

Em 1989 foi preparado o Programa de Desenvolvimento do Turismo em Área 

Prioritária do Litoral do Ceará (Prodeturis). É um programa que abrange todo o litoral 

cearense com verbas do próprio estado. O programa dividiu o litoral em quatro regiões 

turísticas e procurou criar as condições necessárias para o desenvolvimento turístico, quais 

sejam: fornecer infraestrutura, acessibilidade, preservação ambiental, instrumentalização dos 

meios destinados à regulamentação, controle do uso e ocupação do solo e elaboração do 

zoneamento turístico. Tais medidas tinham por objetivo assegurar confiabilidade aos 

empreendimentos turísticos, isto é, procuravam estruturar o litoral para o turismo dentro de 

condições técnicas que preparassem e organizassem o recebimento de fluxos turísticos sem 

descaracterizar a base natural e sociocultural. 

As políticas de turismo dos governos seguintes, basicamente, deram continuidade ao 

planejado no Prodeturis e enfatizaram a divulgação do produto turístico cearense nos 

mercados nacional e internacional, de modo a motivar concretamente os investimentos 

privados no estado e incentivar agências e operadoras de viagens para incluírem o Ceará em 

seus roteiros de viagem.  

Nas políticas federais, destaca-se o Prodetur-Ne. O programa visava a implantação de 

infraestruturas básicas, como aeroportos, portos, vias de acesso, eletrificação, telefonia e 

saneamento para viabilizar a construção de megaprojetos hoteleiros ao longo do litoral 

nordestino. Com o Prodetur, além do incremento turístico, eram esperadas a criação de 

empregos diretos, o que levaria ao aumento na demanda por bens e serviços, e a melhoria na 

qualidade de vida das populações, graças a obras de saneamento e abastecimento de água. O 
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programam foi estruturado com recursos externos provenientes do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e do Banco Mundial. 

No Ceará, o Prodetur — também chamado de Prodetur-Ce — realizou algumas ações 

responsáveis por transformações espaciais, culturais, econômicas e sociais. O objetivo básico 

do programa é desenvolver economicamente o estado, aumentando o número de emprego e 

renda da população a partir da organização da infraestrutura, possibilitando o fomento aos 

investimentos na indústria do turismo, na agroindústria e no setor de serviços. A primeira 

etapa do programa englobou ações em sete sedes urbanas e oito distritos e localidades. As 

ações foram distribuídas nos municípios de Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, 

Paracuru, Paraipaba, Trairi e Itapipoca.  São mais de 150 quilômetros do litoral oeste 

cearense, nomeado de Polo Turístico da Costa do Sol. Os recursos foram empregados em 

obras como: a construção de estradas; a reforma do aeroporto Pinto Martins em Fortaleza, 

internacionalizando-o; e a implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

Atualmente, está em andamento a segunda fase do programa
44

, que tem como um de 

seus objetivos dar sustentabilidade ao turismo no Polo Turístico Costa do Sol, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida dos municípios beneficiados na primeira fase do 

programa e nos municípios de Aquiraz, Jijoca de Jericoacoara e Camocim, por terem sido 

impactados pelas ações desenvolvidas na primeira fase.  

Outro objetivo consiste em melhorar a capacidade de gestão do turismo pelos 

governos municipais. Para isso, a segunda etapa deverá, preferencialmente, apoiar os 

investimentos e ações geradoras de renda turística nos municípios. Também deverá assegurar 

que os benefícios destes investimentos sejam expandidos para suas populações fixas. Por fim, 

garantir que os governos municipais venham a ser capacitados para a gestão eficaz do turismo 

nos seus territórios. 

O desenvolvimento do programa apresentou alguns pontos positivos, tais como: 

aumento da renda desses lugares a partir das atividades ligadas ao turismo; aumento de 

investimentos e da geração de empregos; e o aumento significativo dos fluxos turísticos. 

Entretanto, também gerou aumento de preços nesses lugares; tornou as economias locais 

                                                 

44
 É possível encontrar mais informações sobre a segunda fase do Prodetur nos sites do Ministério do Turismo 

(www.turismo.gov.br) e do Banco do Nordeste (www.bnb.gov.br). Informações sobre o programa no estado 

do Ceará estão disponíveis no site da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) no seguinte 

endereço eletrônico: <www.semace.ce.gov.br>. Acesso em: 24 jan. 2015. 
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dependentes do turismo; causou degradação ambiental, devido ao aumento do fluxo de 

turistas e das construções voltadas para o fornecimento de serviços turísticos. A atividade 

turística nos moldes em que estava firmada acabou por acarretar impactos ambientais, 

especulação imobiliária, apropriação de terras de grupos tradicionais e conflitos de terra. 

Desse modo, as melhorias esperadas para as populações da zona costeira, em especial 

as residentes nos locais que se beneficiariam diretamente com as mudanças acarretadas pelos 

projetos que visavam incrementar o turismo no Ceará, acabaram por sofrer danos colaterais 

que não estavam contidos no discurso do modelo de desenvolvimento calcado na atividade 

turística. No entanto, as ameaças ao território não se restringem às comunidades agraciadas 

com programas e projetos turísticos. Em geral, grupos espalhados pela zona costeira cearense 

sofrem, em maior ou menor intensidade, ameaças aos seus territórios, e o turismo é um 

importante elemento gerador. Assim, as comunidades precisam se organizar para poder 

oferecer resistência e pensar estratégias para frear o avanço do turismo massivo. O turismo 

comunitário é uma das soluções encontradas e a articulação desses sujeitos individuais e 

coletivos, no Ceará, origina a Rede Tucum – Rede Cearense de Turismo Comunitário. 

 

3.3 A Rede Cearense de Turismo Comunitário 

 

A Rede Cearense de Turismo Comunitário - Rede Tucum é a articulação de grupos de 

turismo de quinze comunidades localizadas na zona costeira do estado do Ceará. Sua 

organização está amparada em dois objetivos. O primeiro é o de promover formas de oferta 

turística locais para garantir às populações a permanência em seu território e possibilitar a 

continuidade de suas atividades econômicas tradicionais (como a pesca e a agricultura), e 

visibilizar as lutas sociais desses grupos. O segundo objetivo é o de oferecer aos viajantes que 

estão interessados ou compartilham da prática de um turismo sustentável a oportunidade de 

conhecer e vivenciar experiências de turismo comunitário junto às populações tradicionais 

(MARTINS, 2013). Vale ressaltar que a Rede Tucum destaca em seu caderno de normas e 

procedimentos internos que sua organização se pauta na igualdade de gênero, raça e etnia. 

Esse é um ponto importante a se destacar, pois é indicador de que a Rede se preocupa em 

estabelecer relações igualitárias tanto entre visitantes e visitados quanto dentro da própria 

comunidade. 
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A palavra Tucum, que nomeia a rede, remete imediatamente ao termo turismo 

comunitário, como se aquela fosse uma sigla do termo. Mas, na realidade, tucum é uma 

espécie de palmeira nativa da Amazônia. Dessa palmeira é confeccionado um anel de cor 

escura que funciona como um símbolo que indica compromisso com as causas populares. Ele 

adquiriu este significado ao ser usado por pessoas ligadas às causas de grupos sociais 

desfavorecidos, como os pobres e indígenas. Em sua maioria, pessoas que integravam as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB).  

Com o passar dos anos, o anel de tucum passou a ser usado por pessoas que não 

estavam ligadas a esses setores da Igreja Católica, mas seu significado permanece. Seu uso 

simboliza o compromisso com causa de grupos organizados que estão em situação social 

desfavorável. Assim, o Tucum que nomeia a rede cearense, além de remeter ao turismo 

comunitário, está relacionado às causas dos grupos que habitam a zona costeira, como 

pescadores e marisqueiras, artesãs e artesãos, agricultoras e agricultores, dentre outros. 

A rede é criada em 2008 com a participação de doze organizações comunitárias e três 

entidades de assessoria. Entretanto, as primeiras discussões sobre sua criação ocorrem cinco 

anos antes. Lima (2010) identifica que as conversas em torno de uma rede de turismo 

comunitário no Ceará se iniciam com a realização do I Seminário Internacional de Turismo 

Sustentável, ocorrido no ano de 2003, em Fortaleza. Como resultado do seminário, foi criada 

extraoficialmente a Rede de Destinos de Turismo Socialmente Responsável do Litoral do 

Ceará, envolvendo as comunidades dos respectivos municípios cearenses indicados em 

parênteses: Batoque (Aquiraz), Balbino (Cascavel), Caetanos de Cima (Amontada), Ponta 

Grossa (Icapuí) e Tatajuba (Camocim). As atividades em torno desta articulação, segundo 

Lima (2010, p.136), restringiram-se à elaboração de material promocional para a distribuição 

no Fórum Social Mundial realizado na cidade de Mumbai (Índia) em 2004, e outros eventos 

no Brasil. 

A ideia de uma rede de turismo foi lentamente se estruturando. Outras comunidades se 

aproximaram e ações articuladas passaram a ser desenvolvidas. Estas ações giravam em torno 

de cinco eixos fundamentais, com o objetivo de estruturar e fortalecer a organização, o 

planejamento e a oferta de produtos e serviços turísticos, bem como construir para as 

comunidades participantes instrumentos e elaborações conceituais para a caracterização do 

turismo comunitário. Os eixos ao redor do qual orbitam — e que ainda hoje organizam as 

atividades, sejam elas de caráter permanente, pontual ou processual — são (LIMA, 2010, 

p.136): o fortalecimento das organizações locais e dos grupos de turismo ligados às 
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associações comunitárias; melhoria da infraestrutura turística; elaboração, consolidação e/ou 

ampliação da oferta de produtos turísticos; formação de sujeitos para desempenhar as 

atividades necessárias, tanto de caráter técnico-operacional quanto planejamento e gestão; 

elaboração e implementação de estratégias de promoção e marketing. 

Em setembro de 2007, aconteceu o I Encontro da Rede Tucum na Prainha do Canto 

Verde - Beberibe. É o marco inaugural da articulação, onde ficam definidos os princípios e 

critérios da rede, os participantes fundadores e o nome Tucum. A Rede Tucum foi lançada em 

maio de 2008, durante o II Seminário Internacional de Turismo Sustentável, em Fortaleza-CE. 

Atualmente, quinze comunidades participam da Rede. De acordo com seu caderno de normas 

(MARTINS, 2013), são consideradas participantes as organizações comunitárias e as 

entidades que estão de acordo com as orientações contidas no caderno. Este é a formalização 

de um conjunto de acordos e procedimentos coletivos que serve de guia para as ações 

conjuntas das comunidades que estão na Rede. Seus acordos e procedimentos coletivos, 

segundo o próprio documento, foram baseados nos princípios políticos que orientam a prática 

do turismo comunitário e nas dimensões da sustentabilidade, considerando a política, a 

biodiversidade, a economia e a cultura, visando construir e fortalecer a identidade política e 

organizativa da Rede.   

Para se tornar um membro, é necessária uma experiência de organização de turismo 

comunitário. A requisição deve ser formalizada através de carta endereçada à Coordenação 

Executiva da Rede, solicitando sua aceitação e apresentando o histórico da organização e a 

justificativa para participar. O local solicitante receberá uma visita da Coordenação da Rede, 

que escreverá um parecer e o apresentará na Assembleia da Rede para aprovação. Em caso de 

aprovação, os candidatos deverão formalizar sua participação através do envio de uma carta 

de compromisso assinada por sua associação de moradores e moradoras ou de produtoras e 

produtores locais
45

. Após a assinatura da carta de compromisso, é concedido o prazo máximo 

de um ano para a adequação/replanejamento dos participantes, a fim de assegurar o 

cumprimento dos procedimentos e normas estabelecidas no manual de procedimentos e 

normas
46

. 

                                                 

45
 Em alguns locais, as pessoas de uma comunidade não estão organizadas em uma associação de moradores e 

moradoras, mas ao redor de uma atividade produtiva como pescadores, marisqueiras, agricultores etc. 
46

 O Caderno de Normas e Procedimentos Internos da Rede Tucum foi lançado no início de 2014. E, como 

durante a VIII Assembleia da Rede Tucum não ocorreu a discussão sobre a entrada de novas comunidades, 

consequentemente, pode-se dizer que uma comunidade não passou por todas essas etapas. Vale ressaltar que, 

em anos anteriores, a entrada de novos grupos eram apresentadas, debatidas e aprovadas ou rejeitadas em 
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3.3.1 Estrutura organizacional da Rede Cearense de Turismo Comunitário 

A estrutura organizacional da Rede é formada pelas seguintes instâncias: Assembleia, 

Coordenação Colegiada, Coordenação Executiva e Secretaria Executiva. 

A Assembleia é a instância máxima de decisão. É realizada anualmente em uma 

comunidade participante. Reúne as pessoas que estão ligadas ao turismo nas comunidades, as 

organizações participantes e é aberta a convidados, como pesquisadores e pesquisadoras. A 

assembleia tem a tarefa de deliberar sobre a elaboração, aprovação e alteração de documentos 

internos que visem à organização, normatização e estruturação da rede (como estatutos, 

regimentos, cadernos de normas, instrumentos de controle etc.); a aprovação de adesão ou 

exclusão de participantes da Rede; definição sobre taxas e contribuições de membros; 

definição sobre as exceções que não estão contempladas no caderno de normas. 

A Coordenação Colegiada é formada por uma coordenadora ou coordenador de cada 

uma das comunidades e um representante ou um representante de cada entidade de assessoria. 

Reúne-se duas vezes ao ano ou quando for necessário. Trata-se de instância, em ordem de 

importância, abaixo da assembleia que tem como atribuição assegurar a funcionalidade da 

Rede e realizar atividades de planejamento, monitoramento e avaliação da mesma. 

A Coordenação Executiva, por sua vez, é formada por seis pessoas eleitas em 

assembleia e escolhidas entre as integrantes da Coordenação Colegiada. Tem como tarefa 

fazer a representação institucional da Rede, acompanhar suas instâncias organizativas e 

trabalhar a relação com seus parceiros. 

A Secretaria Executiva é uma instância submetida à Coordenação Executiva e tem 

como atribuição realizar a comunicação institucional, receber e emitir correspondências e 

fazer a gestão de projetos da Rede Tucum. 

Por fim, há o Grupo de Turismo Comunitário Local (GT). Este atua como gestor do 

turismo comunitário local, definindo o desenvolvimento da atividade em consonância com as 

estratégias de desenvolvimento e organização da Rede. 

3.3.2 Comunidades integrantes da Rede Cearense de Turismo Comunitário 

Atualmente, quinze grupos de turismo de quinze comunidades da zona costeira 

cearense participam da Rede Tucum. Abaixo estão expostas, resumidamente, algumas 

                                                                                                                                                         

assembleia. Portanto, havia um roteiro já estabelecido. Com o caderno de normas, que foi discutido 

coletivamente, formalizam-se as instâncias organizativas e deliberativas da Rede. 
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informações de cada uma, buscando enfocar suas características geográficas, história e 

problemas enfrentados.  

a. Tatajuba, Camocim 

No extremo do litoral oeste cearense, próxima do estado do Piauí e a 342 km de 

Fortaleza, está localizada a comunidade de Tatajuba, parte do município de Camocim. Esta 

comunidade de pescadores e agricultores, situada em meio a um campo de dunas, já teve sua 

vila soterrada em decorrência do avanço destas. Atualmente, é composta por quatro vilas: Vila 

Nova, Nova Tatajuba, Vila São Francisco e Baixa Tatajuba. Devido à beleza do local — 

paisagem composta por dunas móveis e fixas, manguezais, lagoas e praias — e da 

proximidade com a famosa praia de Jericoacoara, a comunidade de Tatajuba sofre bastante 

pressão da especulação imobiliária para a construção de grandes empreendimentos turísticos. 

b. Curral Velho, Acaraú 

Também no litoral oeste e distante 242 km de Fortaleza está a comunidade de Curral 

Velho, no município de Acaraú. Composta por pessoas que vivem basicamente das atividades 

tradicionais da pesca, mariscagem
47

, agricultura de subsistência e artesanato. A comunidade 

enfrentou, nos últimos anos, a implantação da carcinicultura, cultivo de camarão em cativeiro, 

o que destruiu grande área de manguezal. Uma parcela do mangue que hoje ainda existe é 

resultado da ação de moradores que enfrentaram e resistiram à implantação desta atividade. 

c. Caetanos de Cima, Amontada 

Caetanos de Cima, no município de Amontada, dista 170 km da capital cearense. É 

uma comunidade composta por pescadores e pescadoras artesanais, agricultoras e 

agricultores. As primeiras referências de ocupação remetem ao século XIX. Segundo 

moradores, possui esse nome devido ao fato de um dos seus primeiros habitantes chamar-se 

Caetano, tornando-se referência de localização para outras pessoas já que muitos pescadores 

iam pescar "na praia do Caetano". Como outras comunidades da Rede Tucum, Caetanos de 

Cima passa por conflitos envolvendo a disputa de terras, em razão da especulação imobiliária 

e projetos que visam à construção de resorts, apesar de seu território fazer parte de um 

assentamento rural federal desde o final dos anos 1980 — o Assentamento Rural do Imóvel 

Sabiaguaba.  

                                                 

47
 Função normalmente exercida por mulheres, consiste em coletar os mariscos deixados na areia e na beira da 

praia quando a maré regride. Os mariscos são, em sua maioria, destinados ao consumo da comunidade: 

alimentação, artesanato etc. 
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d. Assentamento Maceió, Itapipoca 

A 170 km de Fortaleza, na cidade de Itapipoca, está o Assentamento Maceió. 

Sua população vive da agricultura familiar, criação de pequenos animais, da pesca e do 

artesanato. Desenvolvem também o cultivo de algas marinhas, que são utilizadas na 

alimentação, produção de cosméticos e artesanato. 

e. Flecheiras, Trairi 

Situada na cidade de Trairi, no litoral oeste, e a 130 km de Fortaleza, Flecheiras, 

segundo moradores antigos da região, está localizada numa área antes pertencente aos povos 

indígenas. O surgimento do povoado é do início do século XVIII (por volta de 1732). As 

transformações mais significativas nos hábitos da comunidade começam a partir da década de 

1980: o mangue desapareceu e algumas lagoas começaram a ser aterradas, em parte devido à 

construção de casas de veraneio e equipamentos ligados ao turismo, como pousadas e 

restaurantes.  

Nos últimos anos, Flecheiras tem vivido diferentes conflitos que ameaçam a qualidade 

de vida de seus habitantes. Um deles ocorre entre pescadores da comunidade e a pesca de 

arrastão (atribuído a pescadores oriundos de outras praias). Este conflito se caracteriza por 

lanchas que danificam redes e apetrechos de pesca e até mesmo pelo furto de materiais e da 

produção. Destaca-se também a disputa entre nativos e donos de restaurantes, pousadas e 

veranistas. Este segundo grupo, através de ameaças e proibições, busca impedir o uso da faixa 

de praia para o lazer e atracação das embarcações.  

Recentemente, Flecheiras também vem se posicionando contra à instalação de usinas 

eólicas
48

. Dentre as quinze comunidades que integram a Rede Tucum, é aquela em que se 

observa com forte incidência a presença do turismo convencional. Isso se comprova pelo alto 

número de casas de veraneio, pousadas, restaurantes e barracas que ocupam a faixa de praia. 

Dado esse fato, Flecheiras também é uma das comunidades que mais possuem dificuldade na 

organização do turismo comunitário. 

f. Tapeba, Caucaia 

No município de Caucaia, zona metropolitana de Fortaleza, encontra-se uma 

comunidade indígena. Trata-se do povo Tapeba, originário da junção de etnias diversas como 

                                                 

48
 A instalação de usinas eólicas na zona costeira cearense tem gerado divergência nos lugares escolhidos para a 

sua construção. Apesar de ser uma ser considerada uma fonte de energia limpa e renovável em si, a instalação 

da usinas pode causar alto impacto. Para maiores informações ver LIMA, 2008.  
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Potiguara, Tremembé, Cariri e Jucá, que foram agrupadas na Aldeia de Nossa Senhora dos 

Prazeres de Caucaia, a qual deu origem ao município de mesmo nome. Os indígenas estão 

distribuídos em 17 comunidades. A etnia possui dois equipamentos culturais que reúnem a 

sua história. O Centro de Produção Cultural Tapeba (CPC) e o Memorial Cacique Perna de 

Pau. No CPC, visitantes podem conhecer e adquirir peças de artesanato e da culinária local, 

além de assistir à apresentação de danças e rituais Tapeba. No memorial estão abrigadas 

exposições que contam a história Tapeba e apresentam aspectos específicos de sua cultura e 

natureza. 

g. Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto, Fortaleza 

O Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto é destinado a 

iniciativas ligadas aos movimentos sociais. Foi criado em 2006 pelo Movimento dos 

tTrabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com o objetivo de fomentar a formação e a 

capacitação de trabalhadores e trabalhadoras em áreas como cultura, ciência e tecnologia. O 

Centro oferece alojamento para pessoas de movimentos sociais que não moram em Fortaleza 

e hospedagem para turistas que viajam com a Rede Tucum. Serve como base de apoio da 

Rede em Fortaleza. Possui também auditório e salas para a realização de palestras, curso, 

seminários etc. Há também uma cozinha que oferece alimentação aos visitantes. A gestão do 

Centro é feita por militantes do MST-Ce, através de parcerias e apoios de instituições. 

h. Associação Mulheres em Movimento, Fortaleza 

A Associação Mulheres em Movimento tem uma trajetória de mais de 20 anos de 

trabalho. O grupo surgiu com o intuito de organizar mulheres na luta por seus direitos, 

promover o resgate de sua dignidade e ampliar seus espaços de participação das mulheres na 

sociedade. Atua no bairro Conjunto Palmeiras e adjacências. O Conjunto Palmeiras tem seu 

surgimento datado da década de 1970. Está localizado ao sul de Fortaleza. Surgiu como 

iniciativa governamental, que deslocou os habitantes de favelas na região central da capital 

para lugares mais afastados. Devido a esse distanciamento dos centros de interesses 

comerciais e políticos da capital cearense, as pessoas do local tiveram que lutar bastante para 

ter acesso a direitos básicos, como eletricidade e saneamento. Na Associação é possível 

conhecer a história de lutas e as experiências bem sucedidas de economia solidária que visam 
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ao desenvolvimento humano da comunidade, entre elas o Banco Palmas
49

 e a Cozinha 

Comunitária da Associação Mulheres em Movimento. 

i. Jenipapo-kanindé, Aquiraz 

Situada na cidade de Aquiraz e distante 50 km de Fortaleza, Jenipapo-Kanindé é outra 

etnia indígena. A etnia vive às margens de uma lagoa chamada de Lagoa da Encantada, em 

meio a um grande campo de dunas. Sua renda básica é proveniente da agricultura familiar, da 

pesca na lagoa e da produção de artesanato. Nos últimos anos, os Jenipapo-Kanindé sofreram 

com a ação de uma empresa sucroalcooleira que causava a poluição das águas da lagoa.  

j. Batoque, Aquiraz 

Também no município de Aquiraz encontra-se a Reserva Extrativista (RESEX) do 

Batoque. A comunidade também vivenciou problemas decorrentes da especulação imobiliária, 

com o surgimento de pessoas que reivindicavam a propriedade de terras no local. Tais 

problemas somente diminuíram graças à organização comunitária, cuja resistência resultou na 

criação da Reserva Extrativista do Batoque. Um Reserva Extrativista é uma unidade de 

conservação federal que garante o território de uma comunidade tradicional e suas atividades, 

como a pesca, o extrativismo e a agricultura familiar. 

k. Prainha do Canto Verde, Beberibe 

Distante 120 km de Fortaleza, na cidade de Beberibe encontra-se a Prainha do Canto 

Verde. É uma das comunidades com um forte histórico de organização e resistência. Um dos 

marcos de sua resistência consistiu na viagem de jangada, em 1993, de quatro pescadores com 

destino a cidade do Rio de Janeiro
50

. A viagem, intitulada ―S.O.S. Zona Costeira‖, foi uma 

forma encontrada pelos locais para chamar a atenção do poder público e da sociedade em 

geral para os problemas que comunidades do litoral cearense enfrentavam. A viagem durou 

72 dias e terminou com a chegada à Praça XV, no Rio de Janeiro.  

Assim como outros locais da Rede Tucum, enfrentou, por meio de diversas disputas 

judiciais, especuladores que intencionavam explorar o lugar com vistas à construção de 

resorts. Tais disputas duraram duas décadas e percorreram diversas instâncias jurídicas, até 

que o Supremo Tribunal de Justiça, em 2006, julgou a favor da comunidade, decretando as 

terras da Prainha como pertencentes à União. Posteriormente, para que não sofresse mais 

                                                 

49
 O Banco Palmas é um banco comunitário que oferece microcrédito às pessoas residentes no Conjunto 

Palmeiras que dificilmente teriam acesso às fontes de financiamento oferecidas por outros bancos. 
50

 Uma viagem desse tipo já havia sido realizada na década de 1940. Foi registrada pelo cineasta Orson Welles. 
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ameaças à posse de sua terra, a comunidade abriu um processo para a criação de uma Reserva 

Extrativista, o que lhe foi garantido no ano de 2009. Contudo, o decreto de criação da unidade 

de conservação não impediu que empresários questionassem a sua criação e seus limites, 

alegando a posse de mais da metade das terras da Reserva. Os procedimentos judiciais, no 

entanto, foram arquivados. 

l. Assentamento Coqueirinho, Fortim 

Em Fortim, município do litoral leste cearense, distante 135 km de Fortaleza, 

encontra-se o Assentamento Coqueirinho. Criado em 1995, localiza-se hoje em fazenda 

desapropriada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e que, 

anteriormente, era utilizada como haras. Além do turismo comunitário, desenvolvem ações 

como a produção e venda de cosméticos naturais, apicultura, horta orgânica e um banco de 

sementes.  

m. Vila da Volta, Aracati 

Vila da Volta é uma comunidade localizada às margens do rio Jaguaribe, no município 

de Aracati, e distante 136 km de Fortaleza. Sua economia é baseada na pesca e no 

processamento de castanha de caju. Nos últimos anos, sua beleza ecológica, formada por 

manguezais, falésias e fontes de água naturais, chamou a atenção de investidores privados. 

Hotéis de luxo e residências, geralmente de proprietários estrangeiros, estão sendo construídos 

ao longo do rio Jaguaribe e próximos à comunidade, o que pode causar especulação 

imobiliária e provocar o deslocamento de seus habitantes. 

n. Ponta Grossa, Icapuí 

A 190 km de Fortaleza, na cidade de Icapuí, localiza-se Ponta Grossa. Praia tranquila, 

de mar calmo, com paisagem composta por dunas e falésias. Os moradores de Ponta Grossa 

vivem, principalmente, da pesca artesanal e do turismo. Nas últimas décadas, a comunidade já 

enfrentou conflitos relacionados à posse de terras, resolvidos com a doação de 18 hectares de 

terra por parte dos empresários com quem estavam em conflito para uso coletivo da 

comunidade. Os pescadores também enfrentaram nos últimos anos problemas com a pesca 

predatória da lagosta. 

o. Tremembé, Icapuí  

A 215 km de Fortaleza, Tremembé é uma comunidade de pescadores localizada no 

litoral de Icapuí, município no extremo leste do estado do Ceará. As famílias residentes vivem 
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basicamente da pesca artesanal e de pequenos comércios associados à ocupação de veranistas. 

Assim como Ponta Grossa, nos últimos anos tem passado por graves problemas, provocados 

pela pesca predatória, em especial da lagosta. O conflito da pesca predatória chegou a ter 

momentos de forte tensão, por se manifestarem na destruição de embarcações e agressões. 

Como iniciativa relacionada ao turismo comunitário de parte da Rede Tucum, há a Pousada 

Tremembé. A pousada é gerida pela Associação Caiçara, instituição que desenvolve e apoia 

na região projetos de cunho social e produtivo (dentro dos conceitos da economia solidária). 

3.3.3 Participantes da Rede Cearense de Turismo Comunitário  

O caderno de normas da Rede Tucum categoriza três tipos de membros: Grupos de 

Turismo (GTs), Entidades de Apoio e Assessoria e Organizações de Serviços Estruturantes do 

Turismo Comunitário. 

Os Grupos de Turismo (GTs) são formados por pessoas que estão envolvidas com a 

atividade turística nas comunidades, que participam da associação comunitária do local e/ou 

de outro grupo social organizado. Os GTs podem abrigar subgrupos de serviços 

especializados, como hospedagem, alimentação, trilhas etc. Cada GT escolherá uma 

coordenação, formada por no mínimo duas e no máximo cinco pessoas, cujo mandato será de 

dois anos. São atribuições da coordenação: organizar e mobilizar o grupo para a realização de 

reuniões, planejamentos e avaliação de atividades; organizar e avaliar os serviços turísticos 

demandados; representar o GT na Coordenação Colegiada da Rede Tucum; dinamizar a 

comunicação e o fluxo de informações interna e externamente. Trocando em miúdos, a é 

responsável por organizar e mobilizar o turismo comunitário no local, sendo as pessoas de 

referência de contato tanto para a própria comunidade quanto para possíveis visitantes. 

É função do Grupo de Turismo garantir a realização e a periodicidade de reuniões 

gerais, com o objetivo de discutir as estratégias de desenvolvimento do turismo comunitário 

local; decidir acerca de assuntos pertinentes ao grupo; debater sobre o turismo comunitário; e 

outras questões que se façam necessárias. Por fim, ao Grupo de Turismo cabe também 

participar de encontros e reuniões com o intuito de aperfeiçoar, avaliar e estruturar a Rede 

Tucum. 

Outra forma de participação prevista no caderno de normas é através de entidades de 

apoio e assessoria. São instituições, organizações não governamentais, associações etc. que 

assessoram uma ou mais comunidades. Mantêm uma relação de parceria com grupos na zona 

costeira cearense anterior à entrada destes na rede cearense de turismo comunitário. Para cada 
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nova adesão de um Grupo de Turismo, é necessário o acompanhamento de uma respectiva 

entidade de assessoria. As assessorias auxiliam as comunidades no planejamento, formulação, 

monitoramento e avaliação de projetos, na captação de recursos e, talvez uma de suas 

principais contribuições, oferecer apoio político em eventuais conflitos enfrentados por essas 

comunidades
51

. Atualmente, compõem as entidades de assessoria as organizações não 

governamentais Instituto Terramar, Associação Caiçara de Promoção Humana e Associação 

para Desenvolvimento Local Co-produzido (Adelco). Essas organizações, no momento, têm 

assento na Coordenação Colegiada da Rede Tucum. 

O Instituto Terramar é uma organização não governamental sem fins lucrativos que 

atua na zona costeira do Ceará. A organização visa ao desenvolvimento humano com justiça 

socioambiental, cidadania, participação política, autonomia dos grupos organizados e 

fortalecimento da identidade cultural das comunidades da zona costeira cearense. Fundada em 

1993 e localizada em Fortaleza, presta assessoria a algumas comunidades da Rede Tucum. 

Sua atuação busca garantir a igualdade entre homens e mulheres, combater o racismo 

ambiental, o etnocentrismo e qualquer outra forma de discriminação. Está presente desde as 

primeiras discussões sobre o turismo comunitário, passando pela fundação da rede até os dias 

atuais. 

A Associação para o Desenvolvimento Local Co-produzido (Adelco) foi fundada em 

2001 e localiza-se em Fortaleza. É uma entidade civil sem fins lucrativos, cujos eixos de 

intervenção são: economia popular e solidária; participação e organização política; segurança 

alimentar e nutricional; desenvolvimento institucional; meio ambiente e agroecologia e 

habitabilidade. Tais eixos são perpassados pelos temas dos direitos humanos, igualdade de 

gênero e etnia. Desde o início de 2014, desenvolve projetos com indígenas no Ceará, dentre 

eles o turismo comunitário visando à geração de renda e segurança alimentar de seis povos: 

Jenipapo-Kanindé, Kanindé de Aratuba, Tapeba, Tremembé, Anacé e Pitaguary. 

A Associação Caiçara fica localizada no município de Icapuí. É responsável pela 

administração da Pousada Tremembé, na comunidade de mesmo nome. A Pousada Tremembé 

foi uma iniciativa da Associação Tremenbé Onlus
52

, da Itália, para apoiar projetos de 

                                                 

51
 Alguns exemplos comuns de conflitos: cercamento indevido de terras por agentes externos à comunidade, uso 

indevido de fontes de água da comunidade (como lagoas) por empresas até a ameaças sofridas por parte de 

moradores. Nesses casos, as entidades de assessoria intermedeiam o contato da comunidade com as 

autoridades responsáveis (como o Ministério Público) e publicizam o conflito, ao acionar a imprensa e 

divulgar em seus canais de comunicação (sites, blogs etc.). 

52
 http://www.tremembe.it/ 
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desenvolvimento alternativo a região e fortalecer a organização da comunidade. Devido à 

dificuldade de envolver a comunidade na gestão da pousada, foi fundada a Caiçara, que 

assumiu essa função. Composta por moradores da região, a associação passou a fomentar 

projetos sociais em Tremembé e comunidades vizinhas a partir dos recursos gerados pela 

pousada. 

O caderno de normas também possui a categoria "apoiadores". Os apoiadores podem 

ser movimentos sociais e grupos organizados, instituições públicas e privadas que mantêm 

uma relação de proximidade com as ações e propostas da Rede Tucum. Foi a forma 

encontrada pela Rede, enquanto articulação autônoma — isto é, não está vinculada ou 

orientada pelas diretrizes de uma entidade de assessoria ou grupo de turismo em particular —, 

de buscar sustentabilidade financeira e construir estratégias de captação de recursos. 

Esta é a estrutura da Rede Cearense de Turismo Comunitário. A partir de agora, passa-

se à explanação e à análise das estratégias de comunicação da rede na rede, isto é, como a 

Rede Tucum atua na rede social digital Facebook, como se apresenta e como apresenta as 

comunidades e o turismo comunitário. 

  

3.4 A comunicação da Rede Cearense de Turismo Comunitário no Facebook 

 

Um dos momentos previstos na VIII Assembleia da Rede Tucum consistia na 

discussão em grupo de três pontos: a gestão, a comunicação e os processos produtivos. As 

pessoas presentes no evento dividiram-se em três grupos, e cada um deles discutiria um desses 

pontos. Para o ponto que trataria da comunicação, a Secretaria Executiva propôs três itens: a 

comunicação dentro do grupo de turismo, entre o grupo de turismo e a comunidade, e entre a 

comunidade e a Rede. Observa-se que a preocupação consiste em avaliar como estão os 

canais de diálogo e troca de informações entre as instâncias que compõem estruturalmente a 

Rede Tucum. 

Nesse grupo estavam presentes integrantes das comunidades de Caetanos de Cima, 

Prainha do Canto Verde, Jenipapo-Kanindé, Assentamento Maceió, Batoque, e da Associação 

Caiçara. As falas não giraram apenas em torno dos itens propostos, mas acabaram tocando em 

outras questões, tais como a promoção da própria Rede. Dentre os pontos abordados na 

conversa, o primeiro apontado como problema foi a centralização de informações por apenas 

uma pessoa dentro da comunidade. A questão preocupa, pois, caso esta pessoa de referência 
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não possa responder um questionamento pela internet ou atender um telefonema, não se sabe 

com quem falar para organizar uma visita, passeio ou trilha.  

O segundo ponto citado foi o fato de que, em geral, os membros das comunidades 

pouco ou nada conhecem sobre a Rede Tucum e o turismo comunitário. Normalmente, quem 

está mais informado é quem trabalha com o turismo na comunidade. Dado esse fato, há a 

necessidade de um trabalho de cunho pedagógico junto às comunidades, esclarecendo-as 

acerca da importância do turismo comunitário. 

Também foi constatada a falta de repasse por parte dos GTs locais do que ocorre nas 

Assembleias anuais para o restante das comunidades. Soma-se a isso o fato de que, 

normalmente, as coordenações dos grupos de turismo não têm apoio. Têm que trabalhar 

sozinhas. Foi citado o exemplo da Prainha do Canto Verde, onde apenas uma pessoa sabe 

informar a respeito de hospedagens, passeios, valores etc. Por trabalhar sozinha, tal pessoa 

acaba não conseguindo dar conta da demanda. Esse foi um ponto bastante ressaltado, pois 

acarreta na falta de informação e de conhecimento sobre o que acontece na comunidade. Foi 

feita uma comparação com o turismo convencional, onde o responsável pela recepção é capaz 

de informar visitantes sobre passeios, transportes, locais onde são servidas refeições etc. 

Questionou-se também se os grupos de turismo divulgavam a Rede Tucum dentro da 

própria comunidade e em lugares próximos. A comunidade de Ponta Grossa foi citada como 

exemplo de local que se destaca no número de visitantes, porque é autônoma na divulgação de 

si em sua região, não estando dependente da ação da Secretaria Executiva. No entanto, 

também foi levantada a possibilidade de um grupo, ao adquirir autonomia na gestão e 

promoção do turismo na comunidade, distanciar-se das reuniões e fóruns de decisão da Rede 

Tucum, fragilizando-a. É também o caso de Ponta Grossa, que não estava presente naquela 

assembleia. 

Como se pode perceber, a discussão do grupo transitou ao redor das falhas de difusão 

e socialização das informações entre as pessoas e dentro dos grupos de turismo. Também foi 

pautada a necessidade de promoção da Rede Tucum não apenas para os turistas, mas para as 

pessoas das comunidades participantes e que não estão diretamente lidando com a atividade. 

A promoção do turismo comunitário é uma preocupação da Rede, que no percurso da sua 

formulação, fundação e atuação buscou construir e detalhar em planos de comunicação suas 

estratégias de promoção.  
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As estratégias de comunicação e de promoção do turismo comunitário da Rede Tucum 

passam pela produção de materiais gráficos — como folders e cartazes — que têm a função de 

apresentar este modelo alternativo de turismo, a Rede e também promover os roteiros e 

pacotes turísticos disponíveis. Também possui site
53

, perfil na rede social de microblogging 

Twitter
54

 e está no site de rede social Facebook. 

De início, já é possível afirmar que o Facebook é o canal de diálogo e ferramenta de 

promoção mais utilizada pela Rede. Isso se confirma, em parte, devido à produção de material 

gráfico depender da disponibilidade recursos financeiros, normalmente acessados graças à 

aprovação de projetos em instituições de fomento ao turismo ou a movimentos sociais. Em 

relação à comunicação digital, o Facebook também se destaca, uma vez que possibilita o 

estabelecimento de relações e facilita a troca de informações com visitantes e curiosos sobre o 

turismo comunitário. Além disso, algumas pessoas que participam dos grupos de turismo 

local possuem perfis na referida rede social, o que dinamiza a comunicação da Secretaria 

Executiva com as comunidades. 

3.4.1 Perfil e página da Rede Cearense de Turismo Comunitário no Facebook 

A Rede Cearense de Turismo Comunitário possui um perfil no site de rede social. As 

primeiras ações do perfil
55

 datam de 2009, com a criação de álbuns com fotografias das 

comunidades da Rede. Durante três anos, foi utilizado pela Rede Tucum para apresentar o 

turismo comunitário e as comunidades, promover roteiros turísticos e responder a 

questionamentos. Em 2012, é criada uma página da Rede no Facebook. As páginas, ou fan 

pages, são um recurso disponibilizado pelo Facebook e direcionado para empresas, 

instituições, personalidades públicas etc., e possui um caráter institucional. São gerenciadas 

por administradores com contas pessoais diferentes. Podem ter acesso às estatísticas da página 

e de suas publicações. É possível receber curtidas e não possui limite no número de fãs. O 

motivo principal da mudança de perfil para página foi o número limite de 5.000 amigos para 

cada perfil. O perfil da Rede Tucum atingiu esse número e, portanto, não poderia mais atender 

às solicitações de amizade recebidas, o que motivou a criação da página. A página conta, 

                                                 

53
 www.tucum.org. 

54
 https://twitter.com/redetucum. 

55
 Neste trabalho, as ações da Rede serão tratadas na terceira pessoa do singular, por se tratar de uma instituição. 

Independente de aglutinar diversas comunidades e, principalmente, desconsiderando o número de pessoas que 

estiveram diretamente responsáveis pela comunicação e promoção da Rede. Tal escolha justifica-se pelo fato 

de a Tucum ter definido e registrado em documento seus princípios e objetivos norteadores, pressupondo, 

portanto, que foram discutidos e aprovados pelos participantes e que são seguidos e levados em consideração 

pelas pessoas que respondem pela comunicação da Rede. 
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atualmente, com pouco mais de 2.000 curtidas. No entanto, o número ainda é inferior ao 

número de amigos que possui o perfil. 

  

Figuras 06 – Número de curtidas da página e de amigos do perfil da Rede Tucum 

 

Fonte: Facebook (25/01/15) 

 

Na figura acima, vemos, do lado esquerdo, o número de curtidas que a página da Rede 

Cearense de Turismo Comunitário recebeu no Facebook; ao seu lado está o número total de 

amigos do perfil da Rede Tucum. Como se pode observar, o número de amigos supera em 

mais de 2.500 pessoas o total de curtidas. É um número considerável, que pesa na 

comunicação e eventual promoção da Rede, já que as ações desta se dão, primordialmente, a 

partir da sua página no Facebook.  

 A diferença entre os números de amigos e curtidas é um dos motivos para a 

manutenção do perfil. De acordo com entrevista efetuada com integrantes da Tucum durante 

sua VIII Assembleia, a manutenção do perfil se dá, em parte, pela supracitada diferença de 

números, mas também pelo registro histórico. Por ter sido criado antes, no perfil estão 

registradas conversas, imagens e publicações que ocorreram antes da criação da página. Esse 
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registro histórico é importante, pois apresenta as primeiras ações da Rede no Facebook e, de 

certo modo, compreende sua própria história, já que o perfil foi criado pouco mais de um ano 

após a criação da Tucum. 

Assim, a comunicação efetuada pela Rede Tucum no Facebook ocorre, 

majoritariamente, em sua página, sendo este conteúdo compartilhado em seu perfil. A opção 

por manter ativo o perfil da Rede no Facebook é compreensível. No entanto, ocasiona 

confusões, pois, ao realizar uma busca no site, o usuário se depara com duas Redes Tucum.  

Fabrino (2013) aconselha que uma das diretrizes do turismo comunitário seja a 

facilitação da comunicação, uma vez que esta prática tem como um grande desafio se dar a 

conhecer e alcançar possíveis viajantes. Orientando-se por essa diretriz, a existência dessas 

―duas Tucum‖ se coloca como um obstáculo.  

Uma solução encontrada seria a migração do conteúdo do perfil para a página. É 

possível encontrar tutoriais em sites da internet que explicam o passo-a-passo para isso. 

Contudo, como a página já foi criada, uma ação sugerida é o estímulo no perfil da Rede 

Tucum para que seus amigos, amigas e outras pessoas curtam a página da Rede. Há que se 

deixar claro que informações atualizadas somente podem ser encontradas na página. Isso pode 

ser feito através de uma publicação em que se explica a situação e destacando-a na linha do 

tempo. Para evitar confusões em identificar o canal ―oficial‖ da Rede no site, desaconselha-se 

o compartilhamento e a inserção de novas imagens e informações na linha do tempo do perfil. 

O mesmo se aplica às mensagens enviadas ao perfil e interações de outros usuários na linha 

do tempo da Tucum. 

3.4.2 Os álbuns de fotografias da Rede Cearense de Turismo Comunitário  

O turismo é uma atividade que envolve o uso de imagens para atrair o olhar do turista. 

De acordo com o objetivo traçado, estas podem enfocar os aspectos positivos e, 

eventualmente, exclusivos de um dado local. O enfoque pode estar na prática de um esporte 

radical, numa paisagem exuberante ou no bem-estar proporcionado por um serviço turístico. 

A Rede Cearense de Turismo Comunitário também faz uso de imagens para apresentar 

as comunidades integrantes. Em sua página do Facebook foram criados álbuns de quatorze 

comunidades
56

. Estes álbuns contêm, em geral, fotos enfocando aspectos paisagísticos, 

atividades típicas e as manifestações culturais de cada local. No entanto, são poucas as 

                                                 

56
 No momento da escrita desta pesquisa não havia álbum do Assentamento Maceió. 
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informações contidas na descrição desses álbuns. Alguns sequer possuem descrição. Este é o 

caso de Tatajuba, como podemos observar na imagem abaixo: 

 

Figura 07 - Álbum de Tatajuba, Camocim - CE 

 

      Fonte: Facebook (09/02/15) 

 

Não há informações sobre o local que possam ser apreendidas de imediato. É 

necessário vasculhar individualmente cada fotografia para que se tenha acesso a dados da 

comunidade, ou perguntar, como no exemplo seguinte: 

 

Figura 08 - Comentário no álbum de Tatajuba 

 

     Fonte: Facebook (09/02/15) 
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O álbum da comunidade de Caetanos de Cima é um exemplo em que as informações 

estão facilmente acessíveis aos usuários. 

 

Figura 09 - Álbum de Caetanos de Cima, Amontada - CE 

 

      Fonte: Facebook (09/02/15) 

 

Em se tratando da escolha de fotografias, observa-se que as imagens das estruturas de 

hospedagem são quase inexistentes. Há fotografias que destoam, outras cuja presença no 

álbum parece aleatória, sendo difícil identificar sua função naquele local. Como exemplo, 

destaca-se a imagem abaixo: 
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Figura 10 – Crânio de um animal no álbum da RESEX do Batoque  

 

       Fonte: Facebook (25/01/15) 

 

A fotografia acima pode causar espanto, por se tratar de parte do crânio de um animal, 

provavelmente bovino. Não é possível identificar o porquê da sua presença entre outras 

fotografias que buscam apresentar uma dada comunidade aos amigos, fãs e simpatizantes da 

Rede Tucum. Na verdade, ela se destaca por não ter relação alguma com as outras imagens. 

Talvez, e essa é a conclusão a que se chega, sua relação esteja no fato deste crânio ter sido 

fotografado na comunidade do Batoque. De qualquer modo, sua presença se torna ainda mais 

difícil de ser explicada, visto que não é feita nenhuma descrição da imagem, o que representa 

e porque está ali. No entanto, esse tipo de situação não é regra, como se pode ver na imagem 

abaixo: 
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Figura 11 – Visão da RESEX do Batoque 

 

      Fonte: Facebook (25/01/15) 

 

A Figura 11 é um bom exemplo de como se pode aliar texto e imagem na apresentação 

da comunidade. Ela traz a visão do local, a vegetação com a presença dos coqueiros e o mar 

ao fundo. Associada à imagem, um curto texto de apresentação com destaque para a 

informação de que o local é uma Reserva Extrativista, a primeira do Ceará. Outros exemplos 

nesse sentido são encontrados em outras fotografias presentes nesse e em outros álbuns. 

Outro fator que se nota é a atualização dos álbuns. Em sua maioria, os álbuns das 

comunidades não são atualizados há mais de um ano. Esse caso pode ocasionar problemas, 

pois o serviço ou a hospedagem retratada naquele momento pode já não corresponder à 

atualidade. Por exemplo, em um álbum pode conter a fotografia de um local de hospedagem. 

No entanto, a pousada ou chalé foi reformado e agora pouco se assemelha à fotografia inicial. 

Ou, em um caso mais problemático, a pousada fotografada não é mais um equipamento da 

Rede Tucum. Por algum motivo, ela pediu o descredenciamento da Rede ou foi 

descredenciada. Isso, perante os viajantes, pode ocasionar constrangimento, visto que a 

expectativa gerada pela fotografia pode não corresponder à realidade. Essa situação também 

se aplica a outras atividades, como passeios de barco ou trilhas. Por exemplo, não é 

recomendável a existência de fotos de turistas passeando de jangada se essa possibilidade não 

pode ser concretizada. 

Dadas as características observadas, é possível formular algumas recomendações sobre 

essa questão. Em primeiro lugar, é necessário definir critérios para a escolha e uso das 
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imagens. Quais os aspectos devem ser ressaltados para possíveis visitantes? É aconselhável 

abordar os aspectos ambientais e geográficos das comunidades, apresentar as paisagens do 

local, como lagos, dunas, manguezais etc. Além disso, é importante que os equipamentos da 

comunidade que estão ligados à Rede Tucum também sejam contemplados: locais de 

hospedagem, camping, barracas de praia, cozinhas e outros. As atividades recreativas e de 

lazer (trilhas ecológicas, passeios de barco ou de carro de boi, dentre outros), caso sejam 

ofertadas, são outros exemplos de fotografias que podem estar presentes nos álbuns das 

comunidades. Manifestações culturais (danças, festejos, datas comemorativas etc.) e 

atividades tradicionais (como pesca, artesanato e agricultura) são também importantes 

elementos a serem abordados, pois apresentam o cotidiano das comunidades.  

Esses são apenas alguns aspectos vistos como importantes para estar presentes nos 

álbuns. É uma forma de apresentar uma comunidade através de imagens, para que visitantes 

cheguem com o maior número de informações reunidas e esteja ciente do que encontrará 

nesses locais. Um ponto complementar é a preocupação em acrescentar ou atualizar as 

imagens, no caso de mudanças em um equipamento comunitário ou na oferta de um novo 

serviço turístico. Por fim, sugere-se que sejam tecidas descrições das comunidades em seus 

respectivos álbuns; informações como município em que se localizam e distância para cidades 

importantes, como Fortaleza. Enfim, um texto sucinto de apresentação da comunidade, sua 

história e/ou outros pontos que sejam do interesse da Rede Tucum em serem abordados. Às 

fotos individuais também é recomendável um curto texto sobre o que ela retrata e alguma 

outra informação relevante. Por exemplo, a foto de uma rendeira conteria um texto que 

ressaltasse que naquela comunidade a renda de bilro é uma atividade tradicional e que as 

peças são comercializadas em feiras de cidades vizinhas. Enfim, é importante a apresentação 

desses lugares, pois os álbuns de fotos do Facebook é um modo de apresentação das 

comunidades da Rede Tucum e com eles também é feita a promoção delas enquanto destinos 

turísticos. É a venda de um produto, não no sentido pejorativo normalmente associado à 

expressão, mas no sentido de que as pessoas possam se tornar apoiadores do projeto de 

turismo comunitário. Para isso, quanto mais informações estiverem à disposição, maior a 

chance de essas pessoas ―comprarem‖ a ideia do turismo comunitário e divulgarem entre seus 

pares. 
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3.4.3 O uso de hastags 

Hashtag é o termo em inglês para definir o símbolo #. São palavras-chave ou termos 

associados a uma informação, tópico ou discussão que se deseja indexar. São construídas por 

palavras-chave da escolha do usuário, antecedida pelo símbolo cerquilha (#). Dentro de uma 

rede social digital, as hashtags viram hiperlinks indexáveis por mecanismos de busca. Seu uso 

é interessante, pois facilita as buscas sobre uma determinada informação, e não é exclusivo de 

usuários individuais; muitas empresas lançam mão delas como estratégia de visibilidade de 

sua marca.  

Dada a possibilidade de indexar informações que podem ser encontras por 

mecanismos de busca, não é incomum que empresas, instituições e órgãos de turismo as 

utilizem em seus conteúdos. É o caso da Secretaria do Turismo do Ceará, apresentada no 

capítulo anterior. A secretaria usa hashtags e estimula seu uso. No entanto, sua estratégia 

apresenta falhas pelo fato de que o incentivo para o uso de hashtags não é adotado pela 

própria entidade. Como exemplo, é o ―#VemProCeará‖, que está presente em algumas 

imagens utilizadas pelo órgão, mas não está presente em seus textos. Assim, a eventual busca 

desta hashtag por um usuário não os direcionará aos conteúdos da página do referido órgão. 

Na verdade, em busca realizada no dia 25 de janeiro de 2015, ela obteve apenas dois 

resultados de uma única usuária. 

No caso da Rede Cearense de Turismo Comunitário, o uso da referida estratégia é 

praticamente inexistente. Em se tratando de uma articulação de comunidades que propõe um 

modelo diferente de turismo, que em muitos aspectos se contrapõe a um turismo convencional 

de caráter massivo, é possível ser encarado como o não aproveitamento de uma oportunidade.  
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Figura 12 – Uso de hashtags em uma publicação da Rede Tucum 

 

     Fonte: Facebook (25/01/15) 

 

A utilização de hashtags pode aumentar o alcance da Rede Tucum para além das 

pessoas que lhe seguem. É um recurso importante para tornar visível sua proposta de turismo 

comunitário, suas comunidades, suas potencialidades, lutas e resistências. Contudo, na 

imagem acima, as hashtags empregadas não têm relação com a Rede Tucum. No momento da 

pesquisa, não foi encontrada relação da hashtag ―#Ekoa‖ com a rede. Os resultados obtidos 

foram poucos, mas variados: desde projetos musicais até empreendimentos comerciais, como 

um café. Contudo, os resultados não estavam ligados à rede. Já ―#Assessoria‖ é um termo 

bastante amplo, com muitos resultados e sem associação direta com a rede. 

Desse modo, é sugerido que a Rede utilize hastags com assuntos relacionados ao 

turismo comunitário e à Rede, aos princípios e valores que a orientam, às comunidades e aos 

roteiros e eventos por elas organizados. Esse uso não precisa ficar restrito a essas sugestões; 



111 

 

 

fica a cargo dos interesses da Rede Tucum. Contudo, o seu uso deve ser planejado para que 

possa envolver os usuários e, assim, atingir os resultados por ela esperados. 

3.4.4 A publicação de conteúdos pela Rede Cearense de Turismo Comunitário 

A publicação de conteúdos na página da Rede Cearense de Turismo Comunitário, de 

acordo com a observação realizada e confirmada em conversa com a pessoa responsável pelas 

publicações, não segue um cronograma ou periodicidade estipulada. A publicação de 

conteúdo ocorre a partir da necessidade da Rede Tucum. Em geral, são publicadas 

informações sobre a existência de pacotes turísticos, eventos organizados nas comunidades ou 

que estejam presentes na agenda da Rede Tucum e que foram aprovados em sua assembleia.  

A figura abaixo é um exemplo de publicação promocional de pacotes de viagens para 

o período do Réveillon. Dado o universo de curtidas que a página possui, o número de destas 

nesta publicação (104) pode ser considerado relevante. Ainda mais considerável é o número 

de compartilhamentos da publicação: 87. Provavelmente o tema e a data de publicação 

estimularam os compartilhamentos e as curtidas dos usuários. Em relação ao período de 

publicação, setembro de 2014, ocorre em uma época em que muitas pessoas começam a 

planejar suas viagens de final de ano, o que pode explicar a boa repercussão. Outro fator para 

os números alcançados é uma estratégia utilizada pela Rede. Na publicação estão marcados os 

perfis de pessoas das comunidades que estão oferecendo pacotes para o Réveillon. Assim, é 

possível atingir um número maior de perfis. Em conversa com Alessandra, responsável pela 

comunicação da Rede Tucum, sempre que uma publicação envolve uma ou mais 

comunidades, procura-se marcar os perfis de pessoas desses locais que estão ligadas à 

organização do turismo comunitário. 
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Figuras 13 – Publicação promocional de pacotes para o Réveillon de 2015 e seu detalhe 

 

             Fonte: Facebook (25/01/15) 

 

Trabalhando ainda com o exemplo acima, observa-se o número de comentários: 35. 

Em sua maioria, são usuários marcando os perfis de outros. Em relação aos comentários de 

usuários em publicações da Rede, Alessandra explicou que procura curti-los e responder às 

perguntas feitas. Observa-se que a Tucum busca estabelecer uma relação de interação com os 

usuários, visto a sua disposição em partilhar fotos de turistas que visitaram alguma 

comunidade, de curtir e agradecer os comentários elogiosos e a disponibilidade para 

responder dúvidas. Neste último caso, é possível observar na imagem abaixo que também se 

refere à publicação que trata do Réveillon:  
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Figura 14 – Comentário na publicação sobre pacotes para o Réveillon de 2015 

 

                          Fonte: Facebook (25/01/15)    

 

Quando os comentários são sobre a dificuldade de um usuário em contatar via telefone 

uma comunidade para obter informações ou agendar sua viagem, normalmente a Rede Tucum 

responde marcando na resposta os perfis de pessoas do grupo de turismo do local solicitado, 

para que essas pessoas vejam que há interesse em viajar para a comunidade. 

Além das publicações de eventos e pacotes, a Rede Tucum compartilha publicações 

das comunidades, de parceiros, álbuns de visitantes que estiveram em algum dos quinze locais 

da Rede. Também são compartilhados publicações e eventos relacionados às lutas em defesa 

do território na zona costeira cearense. Acrescenta-se também a socialização de notícias e 

reportagens que abordem o turismo comunitário e a Rede Tucum. No entanto, quando se trata 

em fazer a promoção do turismo comunitário e da Rede em si, observam-se poucas ações. As 

ações promocionais estão restritas à divulgação dos pacotes. O turismo comunitário é uma 

proposta pouco conhecida, em comparação a outros modelos de turismo que pautam a 

sustentabilidade – o ecoturismo, por exemplo. A discrepância se acentua quando o parâmetro 

de comparação é o turismo massivo, preponderante na sociedade contemporânea e captador 

de maiores volumes de recursos financeiros. Nesse sentido, a ausência de ações promocionais 

que tratem exclusivamente da apresentação do turismo comunitário é outra oportunidade não 

aproveitada. 

A partir da análise das estratégias de comunicação da Rede Cearense de Turismo 

Comunitário, percebe-se a necessidade da elaboração de uma política de comunicação para a 

Rede. É importante definir qual o papel da comunicação para a Rede, quais são as diretrizes e 
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princípios norteadores e os objetivos que se espera alcançar. Com a construção da política, é 

possível definir as estratégias de comunicação e promoção para os diversos meios e definir as 

ferramentas a serem utilizadas. O Facebook estaria incluído nesse documento, pois, por mais 

que alguns critérios de uso estejam parcialmente definidos, como a divulgação de pacotes ou 

o compartilhamento de eventos de entidades parceiras, as ações da Rede Tucum neste site de 

rede social têm um caráter espontâneo e não planejado. Com a definição de uma política de 

comunicação, também é possível definir um calendário de ações, uma rotina. Tomando-se o 

exemplo da ação no Facebook, a última publicação data de 18 de dezembro de 2014, 

desejando aos usuários um Feliz 2015. Esse hiato em que não há notícias sobre o turismo 

comunitário, a Rede Tucum ou pacotes pode ser utilizado para promover o turismo 

comunitário. 

Evidentemente, nosso objetivo passa longe de depreciar as ações da Rede. Está sendo 

considerado o grande esforço empreendido, dado o reduzido tamanho da equipe responsável 

por tantas atividades. A motivação das observações tecidas é a de colaborar para a melhoria 

da comunicação da instituição, a fim de que a proposta de turismo comunitário possa alcançar 

um número maior de pessoas. 

 

3.5 Resumo do capítulo 

 

O turismo comunitário é uma proposta elaborada por grupos organizados em resposta 

aos impactos provocados pelo modelo de turismo massivo. Trata-se de um conceito elaborado 

a partir da experiência, das reflexões e ações de comunidades, organizações do terceiro setor e 

movimentos sociais. Esses grupos, durante anos, monitoraram as políticas públicas de 

turismo, denunciaram os impactos causados, os privilégios aos grandes grupos empresariais 

da área e as ameaças ao território das populações.  

Os sujeitos residentes em vários destinos turísticos de todo o mundo têm se 

deparado com um desenvolvimento devastador da atividade turística, seja em seus 

territórios, seja em territórios de comunidades vizinhas: privatização e segregação 

espacial, concentração de renda, uso indiscriminado da natureza, mercantilização 

das pessoas, descaracterização cultural, desestruturação comunitária, entre outros 

(LIMA, 2010, p.104). 

 

As políticas direcionadas ao turismo no Brasil e no Ceará privilegiaram certos 

segmentos sociais e, muitas vezes, ignoraram as pessoas que residiam nos locais identificados 

como destinos turísticos. Como forma de se contrapor a isso e frear o avanço de grandes 
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empreendimentos turísticos em seu território esses grupos buscaram tomar o controle da 

organização do turismo para, assim, diminuir os impactos ambientais e socioculturais por eles 

causados. O turismo comunitário é uma oportunidade para as populações possuírem o 

controle sobre as transformações no seu território (LIMA, 2010). O desenvolvimento do 

turismo comunitário é uma iniciativa que surge a partir do interesse da própria comunidade, 

seja através de elaboração própria, seja inspirado em outras experiências. No entanto, é 

possível que haja intervenção de sujeitos externos à comunidade na indução do turismo 

comunitário. Nele, as pessoas e grupos envolvidos na atividade são responsáveis pelas 

decisões e definições em torno do seu planejamento, gestão e desenvolvimento. Além disso, 

são também responsáveis pela operacionalização dos produtos e serviços, 

As políticas públicas no Brasil se voltaram para o fomento do turismo comunitário 

somente há poucos anos, impulsionadas pela ação e pressão dessas experiências. No entanto, 

o montante de recursos destinados a ele ainda é menor do que os destinados aos grandes 

projetos. 

A região Nordeste foi um polo de recepção desses investimentos para o 

desenvolvimento do turismo. Programas como o Prodetur, que liberaram recursos para obras 

de infraestruturas com vistas a incrementar o turismo na região, não promoveram a esperada 

melhoria da qualidade de vida das populações dos locais contemplados com os investimentos 

e ainda provocaram impactos ambientais. O Governo do Estado do Ceará, desde os anos de 

1990, tem fomentado o turismo, por considera-lo uma das principais atividades econômicas 

capazes de alavancar o desenvolvimento econômico e social do estado. Os recursos 

financeiros aplicados foram prioritariamente destinados à zona costeira, por ser considerada 

pelos gestores como área de rápido retorno monetário. Dado esse contexto, comunidades, 

organizações não governamentais e movimentos sociais passaram a discutir a possibilidade de 

implantação de outro modelo de turismo, o que resultou na criação da Rede Cearense de 

Turismo Comunitário – Rede Tucum. 

Para a promoção e apresentação do turismo comunitário, a Rede Tucum estabeleceu 

algumas estratégias, como a produção e confecção de materiais gráficos (como panfletos e 

cartazes), a produção de vídeos promocionais, a participação em feiras e eventos de turismo 

etc. Dentre essas estratégias, está a participação em redes sociais digitais. Neste trabalho foi 

observada e analisada a ação comunicacional da Rede Tucum no site de rede social Facebook. 

Ao analisar alguns aspectos das ações da Rede no Facebook, percebe-se que elas estão 

balizadas por alguns elementos norteadores. Contudo, suas condutas ainda parecem ser de 
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caráter espontâneo. É possível citar como o exemplo a Figura 07 — que retrata o crânio de um 

animal —, que não apresenta nenhuma relação aparente com o turismo comunitário, a RESEX 

do Batoque ou com a Rede Tucum.  

Outro importante ponto constatado é a preocupação em estabelecer uma interação com 

os usuários. A Tucum busca instaurar um diálogo, seja através de uma ―curtida‖, do 

compartilhamento de conteúdos ou da resposta a um questionamento. São ações essenciais 

para o estabelecimento de uma comunicação reticular em uma rede social digital. 

Quando se enfoca o conteúdo, observa-se que a Rede Tucum pouco se preocupa com a 

promoção do turismo comunitário. Não há um empenho em publicar imagens ou textos que 

busquem explicá-lo conceitualmente. Para encontrar mais informações é preciso busca-las na 

aba ―Sobre‖ de sua página. Assim, de acordo com as considerações proferidas, percebe-se 

necessidade de a Rede Cearense de Turismo Comunitário construir uma política de 

comunicação que estabeleça diretrizes e objetivos que sirvam de referência para suas ações de 

comunicação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em maio de 2008, na cidade de Fortaleza, comunidades, pequenas operadoras de 

turismo, pesquisadores e pesquisadoras, órgãos governamentais, organizações não 

governamentais e movimentos sociais provenientes de 19 estados brasileiros e de outros 13 

países da América e Europa
57

, participaram do II Seminário Internacional de Turismo 

Sustentável. Como resultado desse seminário foi apresentado um documento em que é 

declarado o apoio e a disponibilidade para construir o turismo comunitário como um projeto 

político pautado na autonomia das comunidades locais, na conservação ambiental e na 

economia solidária. O evento marca o surgimento da Rede Tucum – Rede Cearense de 

Turismo Comunitário.  

A Rede Tucum consiste numa articulação de comunidades localizadas na zona costeira 

do Ceará que praticam o turismo comunitário. O turismo comunitário é um modelo de 

turismo, cuja lógica se contrapõe ao modelo de desenvolvimento turístico gerador de 

especulação imobiliária que ameaça os territórios dos povos tradicionais. O turismo 

comunitário surge como uma oportunidade para que as populações tradicionais possuam o 

controle efetivo sobre as transformações no seu território, sendo diretamente responsáveis 

pelo planejamento e gestão das atividades, das estruturas e dos serviços turísticos propostos. 

Tem por perspectiva dialogar com princípios que orientam e fortaleçam relações solidárias 

entre homens e mulheres, com o intuito de construir uma sociedade comprometida com a 

sustentabilidade em seus aspectos políticos, culturais, ambientais e econômicos.  

O turismo comunitário, portanto, surge da necessidade de se constituir uma alternativa 

para turismo convencional, de caráter massivo e alinhado com uma lógica economicista. Não 

se trata da negação do turismo per se, mas se apresenta como uma nova leitura sobre a 

atividade. Propõe a construção de uma prática turística que respeite os limites ambientais do 

local e que esteja pautada na equidade no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados 

pela prestação dos serviços turísticos. É entendido como atividade que vem complementar e 

dinamizar as atividades tradicionais de um dado local, como a pesca e o artesanato – sem que 

venha a suplantá-las. Isso significa que, a título de exemplo, um pescador não precise deixar 

de pescar para assumir um posto de trabalho em um empreendimento turístico. Ele pode 
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continuar indo ao mar e, nos momentos em que houver turistas na comunidade, pode 

organizar passeios de barco, por exemplo, valendo-se de sua experiência acumulada. 

Na zona costeira do Ceará, esse modelo de turismo, além das características e 

princípios mencionados, busca mobilizar grupos e comunidades para a defesa e a luta da 

manutenção de seus territórios e patrimônio. O litoral cearense durante as últimas décadas foi 

alvo de intensas pressões especulativas geralmente decorrentes da atividade turística. Isso 

porque o turismo foi e ainda é encarado como uma atividade que pode alavancar a economia 

de um local. De acordo com Dias (2008), o crescimento do turismo no século XX levou a uma 

visão "excessivamente otimista" em termos de desenvolvimento econômico. O excesso de 

otimismo, de acordo com o autor, chegou a criar um conjunto de mitos que constituíam uma 

ideologia "triunfalista do turismo" na qual se acreditava que o turismo geraria emprego e 

renda, seria "o caminho mais positivo para conservar as belezas do mundo" e "um gerador de 

mudanças sociais positivas‖ (DIAS, 2008, p.57). No entanto, o crescimento massificado do 

turismo é vivenciado em seus aspectos mais danosos por diversas comunidades costeiras. 

O turismo convencional coloca as necessidades de viajantes em um patamar acima das 

populações locais. Prevalecem os valores de turistas e promotores, que detém o poder 

econômico. Pouco são os espaços disponíveis, quando há, para que as pessoas que residem no 

local possam expor o que sentem, pensam e querem do turismo. O desequilíbrio em relacionar 

interesses, ou melhor, de privilegiar um grupo em detrimento de outro, carrega associado 

outro problema: as comunidades de habitantes devem sempre se adaptar aos viajantes, sem 

que destes seja esperado que se comprometam com questões e gentes dos lugares visitados. 

Mesmo residindo no local e mesmo que a permanência de cada turista seja apenas passageira, 

as comunidades precisam adequar seu cotidiano, costumes, conceitos e valores em função do 

bem estar de seus visitantes. Por exemplo, os pescadores de uma comunidade precisam mudar 

o local de atracagem e saída dos barcos para um lugar mais afastado, pois o local onde 

tradicionalmente costumavam ficar também é o local de maior movimentação de turistas, 

banhistas e surfistas na mesma praia. 

Mesmo que não esteja atrelado ao modelo massivo, a ação do turismo convencional 

acarreta algum tipo de perturbação no ambiente. Dadas essas consequências, grupos passam a 

se organizar e buscar uma alternativa que amenize os impactos causados pela atividade 

turística em suas regiões.  

No Ceará, desde os anos 1970 (LIMA, 2010, p.136), a zona costeira vem sofrendo 

ameaças ao seu território. Dentre elas, a especulação imobiliária para, inicialmente, construir-

se casas de veraneio e, depois, grandes empreendimentos turísticos. Em defesa de seus 
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territórios e pela proteção ao ambiente, algumas comunidades integrantes de movimentos 

sociais veem o turismo comunitário como uma modalidade capaz de dinamizar as atividades 

econômicas tradicionais (agricultura, artesanato, pesca, etc.), articulando diferentes setores e 

sujeitos na área, ao mesmo tempo em que pode atuar como instrumento para afirmar, 

fortalecer e dar visibilidade às resistências desses grupos. A reunião de comunidades e grupos 

da zona costeira que estavam em processo de organização e/ou discussão sobre o turismo 

comunitário culminou na criação da Rede Tucum - Rede Cearense de Turismo Comunitário. 

A análise dos resultados desta pesquisa procurou enfocar as estratégias de 

comunicação e promoção do turismo comunitário nas redes sociais digitais. O Facebook é o 

local onde se pode observar atentamente essas estratégias devido ao grande número de 

usuários que o site possui no Brasil e por ser atualmente o canal de comunicação mais 

utilizado pela Rede Tucum.  

O primeiro ponto analisado foi o fato de a Rede possuir ativos no site: um perfil e uma 

página. Acredita-se que são válidos os motivos para a manutenção do perfil como registro 

histórico da ação da Rede Tucum no Facebook e como ―agenda de contatos‖ – por ter em seu 

círculo de amizades um número maior de perfis de usuários do que a página. No entanto, a 

coexistência da página e do perfil da Rede pode confundir o usuário em identificar qual destes 

seria o canal "oficial" de comunicação da Rede Tucum no Facebook.  

Se for levado em consideração o número reduzido de pessoas que compõem a 

Secretaria Executiva da Rede Tucum e ao se considerar que essas pessoas não estão dedicadas 

exclusivamente à comunicação, mas também lidam com outras funções administrativas, 

parece descabido que precisem administrar duas contas diferentes no mesmo site. Com base 

no estudo realizado parece razoável propor que as informações sejam difundidas através da 

página da Rede Tucum. Ao perfil, caberia a função de registro histórico das mensagens e 

publicações que ocorreram antes da criação da página. Como, atualmente, o perfil possui um 

número maior de contatos que a página, ao perfil também caberia a função de "incentivador 

de curtidas". Sua atuação estaria direcionada exclusivamente a promover a página da Rede 

Tucum. A página, por sua vez, passaria a assumir de forma explícita a função de "canal 

oficial" da Rede. Através dela notícias, imagens, pacotes turísticos, etc. seriam divulgados. 

Também seria função da página curtir, comentar, compartilhar e responder mensagens; isto é, 

interagir com os usuários. Esta função é extremamente relevante para a comunicação digital, 

visto que o usuário participa cada vez mais como produtor e fonte de informação. Como 

ensina Castro (2012), os processos interativos promovidos pela cultura digital podem auxiliar 

na consolidação da reputação e do prestígio de uma marca ou de uma instituição. Com base 
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nessa ponderação, considera-se importante desenvolver ações que envolvam os usuários como 

parceiros da Rede Tucum, não visando exclusivamente a obter endosso destes, mas visando 

estabelecer relações de colaboração mais estreita na promoção do turismo comunitário e dos 

modos de vida das comunidades. 

Outro ponto de análise foram os álbuns de fotografia da Rede Tucum. Observa-se que, 

a exceção do Assentamento Maceió, as comunidades possuem álbuns nos quais estão contidas 

fotografias que retratam as paisagens, as pessoas e seu cotidiano. Os álbuns e as imagens 

apresentam uma breve descrição do local. Contudo, não são todos os álbuns e fotografias que 

estão acompanhadas de uma descrição deste tipo. Considerando que nem todos conhecem 

estes locais, é recomendável que os álbuns possuam informações que sejam úteis ao usuário 

do Facebook e possível viajante, como por exemplo um breve histórico da comunidade, 

descrição do município, distâncias para as principais cidades mais próximas, principais pontos 

de interesse, equipamentos turísticos oferecidos no local, nome das pessoas com quem se 

pode entrar em contato, etc.  

No que concerne às fotografias, considera-se fundamental que sejam definidos 

critérios de escolha de imagens, pois, em alguns casos, não é possível identificar por que 

determinada fotografia foi selecionada para apresentar aquela dada comunidade. Além disso, 

e mais importante ainda, considera-se indispensável apresentar este conteúdo de forma 

atraente. Nesse sentido, o dar a conhecer seria complementado por meio de pequenas 

histórias, com imagens e textos formando breves narrativas acerca dos locais em questão.    

O terceiro ponto observado foi o uso de hastags pela Rede Tucum em suas 

publicações. Constatou-se que a Rede pouco faz uso desse recurso, que poderia ampliar o 

alcance de suas postagens dentro do site. Como a Rede não possui um alto número de 

seguidores, o que indica seu baixo índice de interação com os usuários do Facebook, o uso 

mais consistente de hashtags poderia ser um recurso útil para atingir outros usuários que não 

estão presentes em seu grupo de seguidores. Todavia, o uso deve ser planejado com critério. 

Tendo em vista o incontável número de hashtags que já circulam no ambiente da internet e do 

Facebook, é importante que relacionadas à Rede, ao turismo comunitário e ao Ceará. 

O quarto e último ponto analisado foi o conteúdo das postagens: de que fala a Rede 

Tucum? Como se dá a interação com os usuários? Constatou-se que a Tucum utiliza o site de 

rede social para divulgar pacotes turísticos propostos pelas comunidades, eventos da Rede e 

das comunidades. Além disso, ela compartilha publicações das comunidades, de parceiros e 

publica informações sobre conflitos e lutas em defesa do território de comunidades 

tradicionais. 
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Quando se trata da divulgação de pacotes turísticos, a Tucum busca marcar nessas 

postagens as pessoas dos grupos de turismo da comunidade que está realizando o pacote, para 

que assim os usuários possam tratar diretamente com elas e sanar dúvidas. Marcar é um 

recurso do Facebook que consiste em citar em uma postagem um perfil ou uma página. Esta 

citação, por sua vez, resulta na notificação deste usuário ou desta página de que fora 

mencionado na linha do tempo de outro perfil. Quando é mencionada nas publicações de 

outros usuários, a Tucum curte tais postagens e procura tecer comentários para potencializar 

sua interação com os demais usuários do Facebook. Entende-se que estas ações demonstram a 

disposição da Rede Tucum em estar presente para sanar possíveis dúvidas e estabelecer uma 

relação com o potencial turista. No entanto, quando se analisa o conteúdo de suas publicações, 

constata-se pouca ação no sentido de promover o conceito do turismo comunitário, 

esclarecendo o que significa e quais os pressupostos em termos de desenvolvimento e 

sustentabilidade. 

Evidentemente, sabe-se que o turismo comunitário analisado nesta pesquisa não é um 

conceito uno. Suas interpretações que variam de acordo com a realidade do local e dos grupos 

que cuidam de sua gestão. As diversas experiências têm um entendimento próprio do que seja 

o turismo comunitário, mantendo-se, é claro, um rol de pontos em comum. O que aqui está 

sendo proposto é que a Rede Tucum promova não só pacotes turísticos nas comunidades, 

mas, também e principalmente, o ideário do turismo comunitário, considerado aqui como o 

principal ―produto a ser vendido‖.  

Esclarecer o que é o turismo comunitário, dar a conhecer seus valores e princípios 

norteadores e destacar o que o diferencia do turismo de massa configuram-se como pontos 

importantes a serem tratados pela página da Rede Tucum no Facebook. Entende-se que a 

motivação para estar presente em um site de rede social como este não deve ser pensada 

apenas em termos do objetivo mais imediato de angariar novos visitantes para as comunidades 

costeiras. Trata-se, sobretudo, de angariar simpatia, apoio e propagação para esta proposta 

sustentável de turismo. Nesses termos, seria fundamental estabelecer no site uma rede social 

composta por pessoas e instituições que participem, apoiem e promovam o turismo 

comunitário na zona costeira cearense. 

Tendo efetuado a análise dos quatro pontos mencionados acima, evidencia-se a 

necessidade da Rede Tucum não tomar como fundamento o modelo tradicional centrado no 

emissor da comunicação linear um→muitos, porém servir-se das potencialidades abertas pelas 

redes digitais para desenvolver uma comunicação reticular muitos→muitos.  
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Para este fim, entende-se que deve ser desenvolvida para a Tucum uma política de 

comunicação que defina valores, objetivos, diretrizes, normas e estruturas com a finalidade de 

orientar o desenvolvimento de estratégias, ações e produtos. Mais do que um plano de 

comunicação de caráter operacional, a política de comunicação da Rede Tucum daria coesão à 

sua atuação no Facebook e demais instâncias. 

Esta análise da comunicação da Rede Cearense de Turismo Comunitário no Facebook 

buscou, antes de tudo, contribuir para incrementar esta atuação e tornar mais efetivas as 

estratégias de comunicação da Rede Tucum no que se considera ser seu objetivo primordial: 

promover o modelo comunitário como um tipo de turismo que busca o desenvolvimento local 

aliado à preservação ambiental, colaborando para a manutenção dos territórios e os modos de 

vida das comunidades situadas na zona costeira cearense.  

Sem a intenção de conferir cunho instrumental a esta análise sobre a comunicação 

acerca de outro fazer turístico, nem a pretensão de haver esgotado tema tão complexo, espera-

se que mais pesquisas em comunicação e consumo se voltem para propostas que de certo 

modo, possam contribuir para delinear uma sociedade alicerçada em outros valores que se 

contraponham aos problemáticos preceitos neoliberais hegemônicos na atualidade. 
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Anexo 01 

Correio Braziliense, edição 04/08/2010. 

"Com o apoio do governo, espanhóis e portugueses fincam bandeira no Ceará‖ de Lúcio Vaz. 
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Anexo 02  

Comunicado do Grupo de Intervenções em Turismo no IV Fórum Social Mundial 

 

 

DE MUMBAI PARA PORTO ALEGRE 

QUEM REALMENTE SE BENEFICIA DO TURISMO? 

 

Comunicado do Grupo de Intervenções em Turismo 

no 4º Fórum Social Mundial 

 

Nós, o Grupo de Intervenções em Turismo, no 4º Fórum Social Mundial (FSM) em Mumbai 

(16 a 21 de janeiro de 2004), declaramos o nosso compromisso para mudar o caráter do 

turismo global para um turismo que é justo é eqüitativo para as pessoas nos lugares de 

destino. As nossas intervenções (incluindo um diálogo intercontinental sobre turismo e quatro 

seminários) colocaram os assuntos de turismo na agenda do FSM. 

 

Através de testemunhas das lutas e das iniciativas comunitárias, realçamos uma gama 

extensiva de respostas ao turismo globalizado vindo de organizações de base e  comunidades 

locais. Nossas intervenções no FSM forneceram uma plataforma para um diálogo 

intercontinental significante sobre os impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e 

ambientais do turismo. 

 

Durante uma "Reunião Estratégica de Ativistas sobre Turismo" (Mumbai, 22 a 23 de janeiro 

de 2004, organizada pela Coalizão Ecumênica sobre Turismo - ECOT), avaliamos os 

impactos das nossas intervenções e nos cometemos a levar o impulso adiante para o próximo 

FSM em Porto Alegre, Brasil, em 2005. A Reunião Estratégica enfatizou a necessidade de 

divulgação ampla dos relatos das nossas intervenções bem sucedidas em Mumbai. As 

discussões sobre ações futuras serão compartilhadas com comunidades, movimentos sociais, 

parceiros de redes e outros grupos. Também foi decidido criar o Fórum Global de 

Intervenções em Turismo que levaria este importante trabalho adiante. 

 

Decidimos fortalecer e apoiar as perspectivas de turismo das organizações de base e 

comunidades locais, que colocam as nossas posições contra aquelas da Organização Mundial 

de Turismo (WTO-OMT), do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) e de outras 

definições populares de política de turismo e de desenvolvimento. Como a WTO-OMT se 

tornou recentemente uma agência especializada das Nações Unidas, pediremos o 

cumprimento do seu mandato novo e defenderemos os compromissos da sociedade civil para 

democratizar o turismo. 

 

Uma preocupação primária é a natureza antidemocrática das negociações contínuas do 

Acordo Geral sobre Comércio em Serviços (GATS) da Organização Mundial de Comércio, 

que deverão concluir-se em janeiro de 2005. Acentuamos a necessidade urgente de integrar 

experiências de organizações de base e comunidades locais com relação aos custos ambientais 

e sociais do turismo, para informar sobre as posições negociadoras dos governos e 

sublinhamos a necessidade de um retrocesso nas negociações. Destacar assuntos de turismo 

dentro de uma multidão de movimentos anti-globalização e de direitos humanos como aqueles 

relacionados com mulheres, crianças, dalits, povos indígenas, migrantes, trabalho 

desorganizado, comunidades de pequenas ilhas, montanhas e do litoral, como também de lutas 

relacionadas à terra, à água e ao acesso a recursos naturais, é crucial para fortalecer as lutas 

locais e as iniciativas comunitárias daqueles que sofrem os impactos do turismo. O trabalho 



133 

 

 

em rede está no centro das estratégias futuras para identificar áreas de preocupação comum, 

construir alianças com indivíduos, organizações e movimentos que dividem este pensamento, 

e influenciar agendas de política de turismo. Democracia, transparência e responsabilidade 

corporativa e governamental no turismo serão colocadas como prioritárias na agenda para 

ações concertadas e intervenções estratégicas. 

 

A partir das nossas experiências de trabalho com assuntos de turismo, estamos extremamente 

céticos com relação às reivindicações do turismo como gerador de trabalho e divisas. Estamos 

preocupados que os atuais benefícios que finalmente chegam às pessoas nos destinos, são 

desprezíveis se comparados aos lucros das corporações transnacionais de turismo. A evasão 

de divisas (leakages) constitui uma grande perda de renda para comunidades e países de 

destino. Ao mesmo tempo, são as comunidades locais que sofrem com os custos de 

desenvolvimento do turismo em termos de impactos sociais, culturais e ambientais. 

 

No próximo FSM em Porto Alegre, Brasil, em 2005, continuaremos destacando assuntos 

críticos no turismo. Esperamos trabalhar em solidariedade com representantes de 

comunidades locais, ativistas e pesquisadores de várias partes do mundo, para fortalecer a 

nossa luta e desenvolver estratégias para um turismo que seja eqüitativo e justo, centrado nas 

pessoas, sustentável, ecologicamente correto, e valorizador da criança e da igualdade de 

gênero. 

 

Para o Grupo de Intervenções em Turismo: 

 

1. Heinz Fuchs, EED - Tourism Watch, Alemanha 

2. Christine Pluess, Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung (AKTE), Suíça 

3. K T Suresh, EQUATIONS, Índia 

4. Tan Chi Kiong, Ecumenical Coalition on Tourism, Hong Kong, SAR, China 

5. Prawate Khid-arn, Christian Conference of Asia, Hong Kong, SAR, China 

6. Nina Rao, School of Vocational Studies, New Delhi, Índia 

7. Esther Neuhaus, Instituto Terramar, Brasil 

8. Ely Fernandes de Lima, Cooperativa de Turismo e Artesanato, Prainha do Canto Verde, 

Brasil 

9. Nelissa Peralta, Instituto Mamirauá, Amazonas, Brasil 

10. T T Sreekumar, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, SAR, 

China 

11. Patricia Barnett, Tourism Concern, Reino Undio 

12. Adamah Bah, Gambia Tourism Concern, Gambia 

13. Steffen Schulein, Fern Weh (Tourism Review), Alemanha 

14. Rodrigo Ruiz Rubio, Association for the Defence of the Kuelap, Peru 

15. David Ugarte, Director del Instituto de Estudios y Desarrollo de la Amazônia Regional, 

Peru 

16. Alka Sabarwal, ICIMOD, Nepal 

17. Abdul Sabur, Asia Muslim Action Network (AMAN), Tailândia 

18. L Antonysamy, EQUATIONS, Índia 

19. Philip Kuruvilla, National Council of Churches of Índia 

20. Ranjan Solomon, Ecumenical Coalition on Tourism, Hong Kong, SAR, China 

21. Christina Kamp, Freelance Journalist, Alemanha 

22. Paul Gonsalves, EQUATIONS, Índia 

23. Joyatri Ray, EQUATIONS, Índia 

24. Benny Kuruvilla, EQUATIONS, Índia 
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25. Rosemary Viswanath, EQUATIONS, Índia 

26. Shirley Susan, Ecumenical Coalition on Tourism, Hong Kong, SAR, China 

27. Saroop Roy, EQUATIONS, Índia 

28. P Krishnamoorthy, EQUATIONS, Índia 

29. Sumesh Mangalassery, EQUATIONS, Índia 

 

Mumbai, 23 de janeiro de 2004 
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Anexo 03  

Declaração de Porto Alegre, 2005 

 

 

DECLARAÇÃO DE PORTO ALEGRE, 2005 

- “OUTRO TURISMO É POSSÍVEL”- 

 

Comunicado do Grupo de Intervenções em Turismo no V Fórum Social Mundial 2005 

 

Nós, o Grupo de Intervenções em Turismo, no V Fórum Social Mundial (FSM) em Porto 

Alegre (26 a 31 de janeiro de 2005) reafirmamos a Declaração ―De Mumbai para Porto 

Alegre: Quem realmente se beneficia do turismo?‖ do último FSM. Declaramos novamente o 

nosso compromisso para mudar o caráter do turismo global para um turismo que é justo é 

eqüitativo para as pessoas nos lugares de destino. Durante o V FSM em Porto Alegre 

colocamos o tema turismo, através de cinco seminários com um grande número de 

participantes na agenda dos movimentos sociais ligados às questões da sustentabilidade e luta 

contra os impactos do livre comércio e conseguimos sensibilizar movimentos antiglobalização 

e de direitos humanos como aqueles relacionados com mulheres, crianças, dalits, povos 

indígenas, migrantes, direito dos trabalhadores, como também de lutas relacionadas à 

conservação e acesso a recursos naturais. 

 

Mostramos claramente as dimensões da desigualdade no desenvolvimento do turismo e o 

impacto na vida das mulheres, no sentido da construção da crítica ao modelo de 

desenvolvimento do turismo que vem sendo implementado pelos governos e pelos bancos, em 

especial o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que coloca a atividade turística 

como um negócio a ser gerenciado pelo empresariado, que para tanto recebe investimentos, 

infra-estrutura e isenção de impostos. Aos aspectos econômicos somam-se às injustiças 

ambientais, decorrentes da venda da natureza enquanto produto turístico — mas não dos 

lucros que ficam concentrados na mão de poucos. Assim o turismo, em muitos casos age 

sobre as relações de gênero no sentido de reforçar a desigualdade entre homens e mulheres, 

sobretudo apropriando-se da imagem da mulher como objeto: utiliza-se o corpo feminino, 

oficial e extra-oficialmente, como recurso propagandístico para o desenvolvimento turístico, 

atraindo turistas em busca de prazeres sexuais fáceis e incentivando a prostituição e o tráfico 

de mulheres; ou ainda fazendo uso da força de trabalho das mulheres como mão-de-obra 

barata de um emprego precário e instável. 

 

Na perspectiva de se contrapor a tal realidade e construir um outro modelo de turismo, que 

tenha como pressupostos o envolvimento da população local, a valorização da cultura e 

diversidade local e a proteção ambiental, tem-se gestado em alguns lugares do Brasil e do 

mundo a proposta que persegue a construção de um turismo comunitário. São várias as 

experiências desenvolvidas, o caminho até aqui trilhado já apresenta algumas dificuldades e 

potencialidades que estaremos divulgando e socializando com outros movimentos e grupos 

interessados, no sentido de contribuir ara a elaboração de políticas públicas que contemplem 

estas novas formas de turismo comunitário. 

 

Nos países pobres, nos quais os processos sociais estão marcados por situações de 

desigualdade, marginalização, exclusão, opressão e destruição ambiental, assistimos a uma 

renovada presença dos Estados e de suas corporações aliadas na privatização do patrimônio 

comum. Não apenas com os projetos turísticos, mas com toda uma política de 

―desenvolvimento sustentável‖ que inclui a realização de projetos mineiros, petrolíferos, 
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energéticos (construção de barragens com impactos socioambientais consideráveis), florestais, 

extração de recursos marinhos, bioprospeção e privatização e apropriação da água. Frente a 

isso, apoiamos as e nos comprometemos a contribuir com a construção de estratégias de 

resistências vindo das comunidades locais, na luta política, no âmbito da construção de um  

turismo com base loca, e na afirmação da autodeterminação dos povos. 

 

Declaramos a nossa preocupação a natureza antidemocrática das negociações avançadas sobre 

a liberalização de serviços de turismo dentro do Acordo Geral sobre Comércio em Serviços 

(GATS) da OMC. Como parte da rodada de discussões comerciais de Doha, países sócios 

estão atualmente entregando suas ofertas à OCM para liberalização adicional dos seus setores 

de turismo. A liberalização do setor sob as leis de comércio neoliberal solapa a capacidade 

dos governos locais e regionais de formular políticas que levem em conta seus complexos 

impactos sociais e ambientais. O GATS é orientado à desregulamentação dos marcos legais 

relacionados à atividade turística, inclusive destruindo regulamentos pertinentes e limitações 

já postas pelos governos nacionais, regionais e locais para assegurar que o turismo seja 

ambientalmente e socialmente sustentável. Acompanhando o GATS, os acordos regionais de 

comércio (RTAs) (bilateral e multilateral) estão apresentando uma ameaça de igual gravidade 

à sustentabilidade. Todas estas tentativas trouxeram sérios impactos sócio-culturais. Nossa 

experiência mostra que a menos que o comércio de turismo seja conduzido com o 

consentimento das comunidades e regulado por elas mesmas, este não pode contribuir numa 

maneira efetiva até um desenvolvimento sustentável. 

 

Durante um seminário com testemunhas e afetados do tsunami no Sudeste Asiático lançamos 

uma chamada á solidariedade com as vítimas e perguntamos ―O que quer dizer solidariedade 

no turismo neste momento?‖ O desastre deixou trabalhadores e comunidades que dependem 

do turismo quase completamente sem perspectivas. Estamos preocupados com os planos 

governamentais para ‗a deslocação e reabilitação de pessoas afetadas‘. Aproveitando a 

tragédia, os governos pretendem usar esta calamidade natural para ‗limpar as praias‘ e colocá-

las a disposição do turismo e da aqüicultura. Mais importante é a necessidade de implementar 

urgentemente planos de reconstrução de médio e longo prazo baseados nas esperanças dos 

povos para reconstruir as suas vidas. Isto deve incluir restauração de florestas manguezais e 

outros ecossistemas costeiros, os quais no passado protegeram estas regiões costeiras contra 

tempestades e ondas. De fato, as florestas manguezais que permaneciam fizeram com que as 

pessoas e seus bens ficassem mais protegidos contra o tsunami gigantesco, enquanto as áreas 

onde os mangues foram desmatados para desenvolvimentos insustentáveis mostraram perdas 

enormes de vida e danos materiais. Tais indústrias insustentáveis e o turismo descontrolado se 

destacam como as causas principais da perda de manguezais. Precisamos trabalhar para 

condições justas e transparentes de cooperação internacional e cancelamento compreensivo da 

dívida, requisitos para um desenvolvimento sustentável. 

 

Durante uma ―Reunião Estratégica de Ativistas sobre Turismo‖ (Porto Alegre, 01 de fevereiro 

de 2005), avaliamos os impactos das nossas intervenções e nos cometemos a levar adiante a 

nossa articulação a nível local, regional e global, e a nossa intervenção política. 

Fortaleceremos as estratégias de resistência e iniciativas de turismo comunitário das 

organizações de base e comunidades locais, que se opõem aos mecanismos e à lógica do livre 

comércio e às regras da Organização Mundial de Comércio (OMC). Continuaremos 

trabalhando com representantes de comunidades locais, ativistas e pesquisadores de várias 

partes do mundo, para fortalecer a nossa luta e desenvolver estratégias para um turismo que 

seja eqüitativo e justo, centrado nas pessoas, sustentável, ecologicamente correto, e 

valorizador da criança e da igualdade de 
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gênero. Criaremos espaços para a troca de experiências sobre os impactos de liberalização, 

apresentaremos estruturas para monitorar e analisar os impactos e desenvolveremos fortes 

estratégias de Sul-Sul para advogar e dirigir campanhas para assegurar que o livre comércio 

seja ao serviço do desenvolvimento. 

 

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2005. 
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Anexo 04  

Carta Final do I Seminário Internacional de Turismo Sustentável 

 

 

CARTA FINAL I SITS, 2003, FORTALEZA-CE 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL REPRESENTA MARCO NA DISCUSSÃO SOBRE 

TURISMO SUSTENTÁVEL 

 

Cerca de 500 pessoas de mais de 15 Estados brasileiros e de vários países estrangeiros 

participaram do I Seminário Internacional de Turismo Sustentável que se encerrou nesta 

quinta-feira, dia 15 de maio, no Auditório Castello Branco, CEFET-CE em Fortaleza, com 

uma discussão sobre os Desafios da Construção do Turismo Sustentável.  

 

Propostas de alternativas para um desenvolvimento diferenciado ao modelo de turismo atual 

focado em grandes empreendimentos turísticos e resultando na exclusão social das 

comunidades locais foram no centro de muitas intervenções durante o I Seminário de Turismo 

Sustentável - O Turismo Socialmente Responsável para o Desenvolvimento Sustentável e a 

Redução da Pobreza, que começou na segunda-feira, 12 de maio. Ao mesmo tempo, 

representantes de mais de 15 comunidades que foram convidadas para participar de duas 

oficinas preparatórias sobre turismo comunitário mostraram que outro modelo é possível, um 

modelo de turismo mais participativo, justo, e solidário, que integre o ecoturismo e o turismo 

cultural e que respeite o papel ativo das comunidades locais no planejamento, na execução e 

na avaliação das atividades turísticas. Trata-se de um modelo de turismo comunitário não 

assistencialista, o qual visa consolidar sua importância econômica através de articulações 

nacionais e internacionais. 

 

Durante o Seminário, foram elaborados planos de cooperação a nível nacional e também, 

entre entidades nacionais e internacionais, em vista de promover o turismo socialmente 

responsável. Na cooperação nacional, a Rede de Destinos de Turismo Comunitário foi 

fortalecida. Estabeleceu-se o intercâmbio entre comunidades com projetos de turismo já 

consolidados nos Estados do Ceará (Prainha do Canto Verde, Ponta Grossa, Casa Grande do 

Homem do Kariri), do Amazonas (Mamirauá, Aldeia dos Lagos) e Rondônia (Vale do 

Guaporé), e entre o Instituto Terramar e o WWF Brasil. Na discussão sobre Gênero e 

Turismo, a Iniciativa de Gênero da Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais foi 

fortalecida. Um seminário que acontecerá em novembro desse ano aprofundará a discussão 

sobre o desenvolvimento do turismo, com enfoque no monitoramento do Prodetur, e contará, 

após articulação nesse seminário, com a participação de entidades estrangeiras.  

 

A nível internacional, foi acordada cooperação entre a UNCTAD (Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) e o Instituto Terramar no âmbito do Programa 

STEP - Turismo Sustentável e Eliminação da Pobreza - da OMT (Organização Mundial de 

Turismo) e da UNCTAD. Três comunidades deverão apresentar os seus projetos na 11º 

Conferência da UNCTAD no Brasil em 2004. Há um acordo preliminar para incluir as 

comunidades com projetos consolidados na rede REDTURS que conta com o apoio da OIT 

(Organização Internacional de Trabalho). Com as entidades européias que participaram do 

Seminário foi estabelecido um acordo de cooperação Norte-Sul, no âmbito do projeto 

Turismovision. Com a ONG Equations da Índia foi iniciada uma articulação para a 

participação do Brasil no IV Fórum Social Mundial que acontecerá em janeiro de 2004 em 

Mumbai/Índia e deverá incluir o Turismo Comunitário como instrumento para a redução da 

pobreza na agenda do evento. 
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Os organizadores do Evento - Instituto Terramar, UECE e CEFET-CE - estão felizes por 

constatar que o evento representou um marco na discussão sobe turismo sustentável no Estado 

do Ceará e no Brasil. Além dos diversos acordos de cooperação, a diversidade do público foi 

outro dos grandes sucessos do evento, já que participaram do mesmo grande número de 

pessoas de comunidades, representantes de ONGs nacionais e internacionais, gestores de 

organismos municipais e estaduais de turismo, representantes do trade turístico, professores, 

alunos e profissionais em turismo e meio ambiente.  

 

 

Fortaleza, 15 de maio de 2003  

Comissão Organizadora  

 

www.turismosust.hpg.com.br  

terra@fortalnet.com.br  

finshnet@uol.com.br 

 


