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Resumo 
 
As mudanças que ocorrem no espaço e nas relações de trabalho indicam 
novas formas e possibilidades de organização social pautadas em valores, 
como a cooperação e a autogestão, que trazem a participação popular como 
principal elemento de transformação. Estes valores são tidos como base para 
as ações desenvolvidas pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares da Universidade Federal do Paraná (ITCP/UFPR). O projeto 
Economia Solidária e Turismo é realizado pela ITCP/UFPR em comunidades 
do litoral do Paraná, a convite da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
e do Ministério do Turismo (MTur). Tendo como objetivo auxiliar a compreensão 
do processo de intervenção da incubadora e a formação e gestão de iniciativas 
coletivas voltadas para o desenvolvimento local a partir do turismo, este 
trabalho apresenta a partir de um estudo de caso, a incubação de iniciativas de 
economia solidária baseadas nos processos associativos e cooperativos em 
diálogo com o turismo, tendo em vista a construção do desenvolvimento local 
na comunidade da Vila do Superagui, localizada no entorno do Parque 
Nacional do Superagui, Guaraqueçaba – Paraná. O trabalho demonstra como o 
turismo pode funcionar como uma ferramenta para o alcance de objetivos 
coletivos e fortalecimento comunitário. 
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Introdução 
 
 
A crise do trabalho destacada por estudiosos na década de 1980 e 1990 

gerou um conjunto de movimentos liderados por trabalhadores 
desempregados, ou informais, que não mais conseguiram se reinserir no 
mercado de trabalho resultando na formação de cooperativas a associações de 
trabalhadores com interesses comuns e visando a autogestão e a 
solidariedade, contrastando com o individualismo competitivo característico do 
sistema capitalista. Tais experiências são reconhecidas como Economia 
Solidária (Leite: 2009). 

As mudanças que ocorrem no espaço e nas relações de trabalho 
indicam novas formas e possibilidades de organização social pautadas em 
valores, como a cooperação e a autogestão, que trazem a participação popular 
como principal elemento de transformação. Estes valores são tidos como base 
para as ações desenvolvidas pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares da Universidade Federal do Paraná (ITCP/UFPR). O projeto 
Economia Solidária e Turismo é realizado pela ITCP/UFPR em comunidades 
do litoral do Paraná, a convite da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
e do Ministério do Turismo (MTur).  

No contexto em que nos inserimos, a maioria dos processos de 
incubação é focada em empreendimentos econômicos solidários (EES), 
voltados para produção tanto de produtos quanto serviços, fortemente ligado 
aos componentes trabalho e geração renda. No entanto, a I Conferência de 
Economia Solidária, realizada no ano de 2006, em Brasília, indica a economia 
solidária como uma estratégia e política de desenvolvimento, assim as 
incubadoras passam a incorporar o desenvolvimento local em suas 
metodologias. A incubação em projetos de economia solidária, então, tem se 
voltado a uma organização para além do econômico ao incorporar as diversas 
dimensões que compõe o desenvolvimento. 

Com vistas a contribuir para a discussão de como se dão esses 
processos, o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso sobre a 
incubação de iniciativas de economia solidária baseadas nos processos 
associativos e cooperativos em diálogo com o turismo, tendo em vista a 
construção do desenvolvimento local. Trata-se de um estudo de caso, pautado 
em Yin (2014), na comunidade da Vila do Superagui, localizada no entorno do 
Parque Nacional do Superagui, (Guaraqueçaba – PR), no intuito de auxiliar a 
compreensão do processo de intervenção da incubadora e a formação e 
gestão de iniciativas coletivas voltadas para o desenvolvimento local a partir do 
turismo. 

Entendemos que há duas formas do turismo se relacionar com a 
economia solidária. Na primeira, a atividade turística já está previamente 
estabelecida, neste caso as iniciativas solidárias passam a atuar como 
fornecedores de produtos e serviços aos empreendimentos da cadeia produtiva 
do turismo. Na segunda forma, a atividade é organizada e desenvolvida a partir 
de uma base comunitária, com a apropriação da atividade pela comunidade 
local, sendo esses os proprietários dos meios de produção e responsáveis pela 
organização da atividade. A dinâmica do segundo modelo embasa-se na 
autonomia comunitária, tendo o turismo não apenas como uma atividade 
econômica, mas sim uma prática social capaz de gerar atividades econômicas 
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(Nicolas, 2001), sendo que cada localidade possui suas próprias 
especificidades na configuração do espaço.  

Ao agruparmos turismo, economia solidária e desenvolvimento a 
centralidade das ações está nos indivíduos os quais são os responsáveis por 
mudar seus destinos, podendo ajudar uns aos outros, sendo assim, segundo 
Amartya Sen (2000:  26), eles “não precisam ser vistos, sobretudo como 
beneficiários passivos de engenhosos programas de desenvolvimento”. De tal 
modo, consideramos que o desenvolvimento local só é possível quando seus 
habitantes estão envolvidos com autonomia, sendo anteriormente necessário, 
portanto, o desenvolvimento destes indivíduos, no que Amartya Sen denomina 
“desenvolvimento como liberdade”.  

 
 

Economia Solidária e turismo para desenvolvimento na Vila de Superagui 
 
 
Constata-se que a preocupação com uma forma de valorização do modo 

de agir em desenvolvimento local, voltado para uma perspectiva de equilíbrio 
das várias dimensões que compõem a vida num território – ambiental, social, 
cultural, econômica, política - parece muito próxima das preocupações que são 
comuns aos princípios, conceitos e práticas de economia solidária. Assim 
sendo, a economia solidária deve permear não apenas a produção, mas 
também estruturas e instâncias de decisão e poder, e o próprio consumo.  

A hierarquia característica do sistema hegemônico capitalista dá espaço 
para que as iniciativas de economia solidária sejam autogeridas, os 
trabalhadores tenham autonomia e seus direitos sejam igualitários. Segundo 
Singer, “para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a 
igualdade entre todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse 
solidária em vez de competitiva” (Singer: 2000: 9). 

As deliberações da II Conferência Nacional de Economia Solidária 
apontam que a Economia Solidária organiza a produção de bens e de serviços, 
a construção do conhecimento, a distribuição e o consumo de crédito, tendo 
por base princípios de autogestão, cooperação e solidariedade. Tais princípios 
visam a gestão democrática e popular, a distribuição equitativa das riquezas 
produzidas coletivamente, o desenvolvimento local que respeite os 
ecossistemas e o ser humano, considerando suas dimensões sociais quanto ao 
trabalho, cultura e o estabelecimento de relações justas (CONAES, 2010). 

Para Irving (2009), além do conteúdo econômico e social, 
desenvolvimento local inclui a valorização da cultura, dos modos de vida, das 
tradições e das cosmologias locais, uma vez que é no espaço simbólico do 
lugar turístico que identidades se encontram e são intercambiadas.  

A esta proposta vincula-se o turismo de base comunitária (TBC), capaz 
de contribuir para a consolidação ética das dimensões do trabalho, social, 
política, cultural e humana e da própria expressão da dimensão simbólica da 
vida em sociedade (Irving: 2009). A este entendimento acrescenta-se ainda a 
dimensão ambiental, que dá suporte a todas as demais (Betti: 2013). Iniciativas 
populares como a organização do turismo de base comunitária e suas redes, 
dentre diferentes processos organizativos populares como associações, feiras, 
redes de comercialização, têm sido implementadas em meio a uma diversidade 
de contextos socioambientais existentes (Betti: 2012).  
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O turismo de base comunitária na perspectiva da economia solidária, 
com gestão democrática e solidária da força de trabalho, dos recursos naturais, 
produtivos, do conhecimento, dentre outros, surge como proposta frente a 
problemática ambiental e suas mudanças globais em sistemas socioambientais 
complexos, as quais afetam as condições de sustentabilidade do planeta. É 
neste contexto que a reconstrução para o desenvolvimento real conta com 
estes novos atores e suas novas formas de organização para enfrentamento da 
crise da civilização (Betti: 2012).  

Centrado no trabalho de comunidades, o turismo comunitário e de 
grupos solidários contrapõe-se ao individualismo predominante no estilo 
econômico do turismo convencional. De forma contraditória, alguns espaços 
não são ocupados pelo grande capital e acabam configurando-se em 
oportunidades de trabalho para os desfavorecidos na realização de serviços 
turísticos, como acontece no Superagui. A disponibilização destes produtos e 
serviços para o mercado feitos por comunidades locais, nas quais o capital 
ainda não exerceu sua predominância de maneira significativa pode ser 
entendida como uma oportunidade de trabalho e estratégia de sobrevivência, 
porém, estas populações não são consideradas excluídas do sistema 
capitalista, mas sim intrinsecamente incluídas de forma injusta em sua lógica 
de maximização e acumulação de lucros e competitividade, sendo este 
desfavorecimento resultado direto de sua lógica individualista (Betti: 2013).  

Com base nos princípios de economia solidária, acima expostos, e as 
características da comunidade da Vila do Superagui, a ITCP considera a 
potencialidade do turismo como ferramenta de fortalecer a gestão democrática 
e o desenvolvimento local de forma a respeitar os ecossistemas, valorizar o 
trabalho e a cultura local e promover o estabelecimentos de relações 
igualitárias entre diferentes (gênero, raça, etnia, território, idade e padrões de 
normalidade). 

 
 

A Vila de Superagui 
 
 
O município de Guaraqueçaba está localizado no litoral norte do estado 

do Paraná, Brasil (25º18' 24''S, 48º19'44''W), a 167 km da capital Curitiba, o 
município faz divisa ao norte com o município de Cananéia (estado de São 
Paulo), a oeste com os municípios de Antonina e Campina Grande do Sul, e ao 
sul com o de Paranaguá (PR) e a leste limite com o Oceano Atlântico (Figura 
1). Totalmente inserido na Mata Atlântica, sua riqueza natural se caracteriza 
pela elevada diversidade biológica e significativa ocorrência de endemismo, 
uma vez que 50% das suas espécies só ocorrem neste bioma. O que faz dessa 
uma área importante para a conservação da natureza. De tal modo, diversas 
áreas protegidas estão sobrepostas ao território, dentre as quais está o Parque 
Nacional do Superagui. 
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Além de importantes amostras dos ecossistemas Floresta Atlântica 

abriga a riqueza cultural das comunidades caiçaras que habitam a região: 
artesanato, pesca artesanal, cataia, fandango, farinheiras e festas populares. 
Criado em 1989 e ampliado em 1997, abrange áreas insulares e uma 
continental, em função da presença de aves marinhas na Praia Deserta e da 
área de ocorrência do mico-leão-da-cara-preta (Leontopithecus caissara), 
primata endêmico desta região. 

Em uma de suas comunidades, a Vila do Superagui, vivem 
aproximadamente 800 pessoas, e a economia está apoiada basicamente na 
pesca e no turismo. O acesso ao local se dá apenas por barco. Há travessia 
regular e direta de barco e um fluxo de turistas para o local, sobretudo nos 
meses de verão e durante feriados prolongados. 

 
 

Processo de intervenção 
 
 
O processo de incubação de iniciativas e empreendimentos solidários 

acontece na área de convergência entre os interesses e objetivos da 
comunidade, dos extensionistas (ITCP/UFPR) e da instituição financiadora 
(Mtur) (Figura 2). Considerando as peculiaridades desses grupos distintos que 
em dado momento se unem em busca de objetivos comuns, é definida uma 
metodologia que permita o desenvolvimento de um processo associativo 
comunitário que se sustente para além do período de incubação, possibilitando 
a autonomia da comunidade diante dos agentes externos. 

FIGURA 1: Localização do município de Guaraqueçaba 
Fonte: adaptado de IPARDES, 2015 
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Toda ação voltada para o desenvolvimento passa pelo conhecimento da 

realidade atual, o que aqui chamamos de diagnóstico. São diversas as 
metodologias existentes e possíveis. Mais importante que a escolha por uma 
delas é antes a definição de algumas diretrizes que orientem esse trabalho. No 
caso da ITCP, entende-se que o diagnóstico não é estanque, é processo 
contínuo de atualização. E sabendo-se que a intervenção começa já com a 
presença de da equipe de trabalho em um determinado local, tomou-se o 
cuidado de realizar a primeira fase desse diagnóstico com um certo 
distanciamento para não gerar expectativas que posteriormente não pudessem 
ser atendidas pelo projeto. 

Para definir, então, a(s) comunidade(s) a ser(em) incubado(as) faz-se 
um primeiro diagnóstico rápido, buscando identificação de características do 
local e de suas demandas que se identifiquem com os objetivos do projeto.  

Em um processo clássico de incubação esta fase é muito similar ao que 
alguns chama de escolha dos grupos a serem incubados, a qual é feita a partir 
de editais de chamamento, parcerias com organizações ou movimentos 
sociais. Neste caso a opção foi por eleger uma comunidade em um 
determinado território, no caso, o destino indutor do turismo1 de Paranaguá. 

Inicialmente, define-se quem são aquelas instituições e seus atores na 
região e estabelece-se interlocução para mapear o território. Em uma segunda 
fase, após definição, realiza o detalhamento a partir do local: identificar 
demandas, problematizar, conhecer as pessoas, lideranças, grupos harmônicos 
e conflituosos, igrejas, escola, laços familiares, aceitação e rejeição de 
organizações que já atuam no território, outros projetos, identificação de 
manifestações e práticas coletivas, culturais, identificar como e onde se 

                                            
1 Os 65 destinos indutores do desenvolvimento turísticos regional são aqueles que possuem 

infraestrutura básica e turística e atrativos qualificados, que se caracterizam como núcleo 

receptor e/ou distribuidor de fluxos turísticos (Ministério do Turismo, 2015) 

http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/cadernos_publicacoes/destinos_ind

utores.html 

M Tur 

ITCP Comunidade 

FIGURA 2: Espaço de convergência entre atores 
Fonte: ITCP/UFPR 
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estabelecem relações de comércio, saúde, educação (vínculos) jovens, 
mercado de trabalho. 

Após um diagnóstico inicial, partimos para seu aprofundamento com o 
diagnóstico comunitário. Somente estando no local e com a comunidade é que 
serão apreendidas as relações, seus conflitos e as identidades. Nesta fase o 
que era apenas indicadores, números, tendências passam a adquirir 
personalidade, comportamentos e culturas, sendo assim o que eram apenas 
números passam a ter identidade própria. 

No Superagui, na aproximação inicial foram identificadas como se dão 
as relações comunitárias e quais as lideranças, organizações formais e 
informais e as instituições que já atuam no local, a saber: igrejas, escola, 
organização dos barqueiros, pousadas, associação de moradores, ICMBio, 
universidades e movimentos sociais, procurando entender essa dinâmica 
social. 

Em um segundo momento, os moradores foram convidados para uma 
reunião na qual conheceriam a proposta e participariam da construção do 
Projeto. Foi realizada reunião com a comunidade da Vila de Superagui para 
apresentar o projeto e o conceito de Turismo de Base Comunitária e seus 
pressupostos. 

A problematização é a primeira ação de planejamento. Com diagnóstico 
da visão da comunidade sobre o turismo, seus aspectos positivos e seus 
impactos negativos, entre outros desafios, identificou-se que os principais 
problemas enfrentados relacionavam-se à coleta do lixo; ao abastecimento de 
água, ao saneamento e a temas relacionados à juventude, como uso de drogas 
ilícitas e insuficientes alternativas de trabalho e lazer (Figura 3). Como 
agravante, destacou-se o pouco envolvimento e interesse da comunidade para 
a resolução das questões.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pergunta geradora: Qual o impacto do turismo na comunidade? 
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Muitos dos problemas apresentados não eram unicamente resultantes 
do turismo, mas se apresentavam de forma constante, porém agravados nos 
períodos de maior visitação. Assim, para a intervenção foram estabelecidas 
parcerias com as Escolas municipal e estadual, a Associação de Moradores e a 
Associação Cristã Feminina. Uma série de oficinas trabalhando os temas 
identificados foi realizada no decorrer da ação, tendo sempre como pano de 
fundo a importância da organização coletiva e os princípios da economia 
solidária, mas visando-se o desenvolvimento local. 

Nesse sentido, o turismo de base comunitária se apresenta de forma 
diferenciada do turismo convencional, pois naquele a atividade se apresenta 
como uma prática social capaz de trazer soluções a problemas coletivos e 
possibilitar o fortalecimento comunitário, para além da prática estritamente 
econômica. 

No Superagui a opção primeiramente identificada foi visar um plano de 
desenvolvimento local, via associação de moradores, a qual demandava de 
fortalecimento enquanto instância de governança, porém inicialmente não foi 
possível trabalhar com a Associação, atendeu-se, então, a outros dois grupos 
que demandaram apoio: Escola - devido a sua importância nos processos 
educacionais enquanto fortalecimento da cultura do coletivo; Associação Cristã 
Feminina - enquanto um agrupamento representativo da luta no 
reconhecimento e valorização de gênero, do resgate da cultura caiçara a partir 
do fandango e como alternativa de geração de renda nos períodos de defeso. 
Fruto do reconhecimento do trabalho com as organizações citadas, a 
Associação de Moradores abre espaço para uma parceria, da qual resulta a 
organização de uma festa comunitária, a qual será detalhada a seguir. 

 
 
Associação de Moradores e Organização Comunitária 

 
 
No início do processo de intervenção a Associação de Moradores se 

encontrava com baixa participação de moradores nas reuniões mensais e 
descapitalizada, como apontado no diagnóstico, e a sua atuação se limitava a 
reuniões mensais para definição de ocupação de espaço da ilha de forma 
consultiva, junto ao ICMBio e o Patrimônio da União, além da responsabilidade 
pela manutenção do sistema de abastecimento de água. Os moradores 
deveriam contribuir com taxas mensais de R$ 2,00 para a Associação e R$5,00 
para o sistema de água, mas poucos o faziam. Tentou-se organização junto a 
barqueiros e a diretoria da associação para uma ação durante um feriado, para 
que se estipulasse uma taxa de visitação a ser cobrada dos visitantes e 
recolhida junto ao tíquete dos barcos de transporte de Paranaguá para a 
comunidade. Porém, os envolvidos não compareceram no horário e local 
combinados para a reunião de planejamento desta ação. Entende-se que os 
próprios envolvidos que propuseram essa ideia não acreditavam que uma ação 
conjunta visando o bem coletivo fosse viável entre eles.  

Com o passar do tempo, a presença constante da equipe da ITCP/UFPR 
e os resultados das ações com os alunos foi criando vínculo e confiança em 
pessoas da comunidade. Diversas tentativas de reuni-los para planejamento de 
ações foram frustradas. A equipe foi colhendo depoimentos de que a 
comunidade não era unida, e que não seria possível um trabalho coletivo em 
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prol de um bem comum. Mas no diagnóstico constatou-se que havia uma 
situação que mobilizava a qualquer morador, independentemente de simpatia 
ou não, quando um pescador precisava puxar seu barco para a praia, todos 
ajudavam. Os torneios de futebol eram outro momento em que se reuniam 
diferentes comunidades. Tendo-se identificado a força da identidade pesqueira, 
e sabendo-se que em momentos de festividade são momentos de reunião, a 
equipe da ITCP/UFPR passou a indagar individualmente alguns moradores a 
respeito do interesse que haveria na realização de um evento comunitário. 
Surpreendentemente descobriu-se que havia latente o desejo de realizar uma 
festa, a festa do camarão Sete Barbas, não em um, mas em diversos 
moradores.  

Destacaram-se muitos relatos de trabalhos da realização do mutirão, 
expressão da cultura caiçara e do trabalho coletivo na agricultura por meio do 
qual os produtores rurais e suas famílias se reuniam nas épocas de plantio e 
colheita, e após o período de intenso trabalho era realizada uma festa com 
música e dança características, o Fandango. A implementação de Unidades de 
Conservação na região alterou o modo de vida das comunidades, pois 
atividades produtivas, como a agricultura e a pecuária, foram restritas e as 
famílias tiveram que se adaptar e buscar novas fontes de renda, o que ainda 
representa um grande desafio. Assim, os mutirões e o fandango foram 
diminuindo e a possibilidade de uma festa coletiva reacende, de certa forma, o 
trabalho coletivo e a prática do fandango. 

De tal modo, foi organizada uma série de reuniões para planejamento da 
Primeira Festa do Camarão Sete Barbas da Vila de Superagui. O intuito foi 
arrecadar fundos para melhorar a captação de água na vila, que não recebe 
atendimento da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)2. Sendo 
que o abastecimento de água é um problema constante, principalmente no 
verão, quando há maior visitação turística e consequentemente o 
abastecimento de água não atende à demanda.  

Propôs-se então a organização de um evento, primeiro em conversas 
individuais com os moradores, e percebendo-se que havia entre diversos deles 
o desejo de realizar a festa do camarão, foi novamente proposta reunião na 
Associação de Moradores para que se planejasse tal evento. Inicialmente foi 
pequena a participação, cerca de sete pessoas. Porém, a ideia foi acolhida e 
na mesma reunião tirou-se comissão organizadora para a Primeira Festa do 
Camarão 7 Barbas da Comunidade do Superagui. Em menos de quarenta dias 
a festa foi organizada, atendendo às seguintes estratégias anteriormente 
estabelecidas para o projeto: definiu-se um espaço de encontro para discussão 
do modelo mais adequado à realidade local, a Associação de Moradores, 
respeitando as identidades locais; utilizou-se de festas e momentos de lazer 
pra reproduzir a cooperação; fortaleceu-se a identidade cultural da comunidade 
pesqueira tradicional e sua grande pesca de camarão; mediou-se o desejo da 
comunidade e os limites da legislação ambiental, uma vez que a festa 
aconteceu após o fim do período de defeso da pesca do camarão, não 
promoveu atividades ambientalmente impactantes e foi formatada para um 
pequeno público visitante inicialmente.  

                                            
2
 A SANEPAR é uma empresa pública do Estado do Paraná que presta serviços de 

fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário e gerenciamento de 

resíduos sólidos. 
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Em resumo, organizaram uma festa comunitariamente, e no intuito de 
resolver um problema também comum, a falta de água durante a temporada de 
verão. São avanços que carecem ainda de acompanhamento e apoio, mas 
indicam potencialidade na intensificação das ações em prol do 
desenvolvimento local.  

A organização da festa comunitária aglutinou atividades econômicas e 
culturais: turismo e pesca. O evento atendeu a princípios do turismo de base 
comunitária, uma vez que uma festa comunitária conformou-se como principal 
atração turística; definiu-se um espaço de encontro para discussão do modelo 
mais adequado à realidade local, a Associação de Moradores, respeitando as 
identidades locais; utilizou-se de festas e momentos de lazer para reproduzir a 
cooperação; fortaleceu-se a identidade cultural da comunidade pesqueira 
tradicional e sua grande pesca de camarão; mediou-se o desejo da 
comunidade e os limites da legislação ambiental, uma vez que a festa 
aconteceu após o fim do período de defeso da pesca do camarão – época de 
paralisação temporária da pesca para a preservação da espécies, definida pela 
Lei n° 11.959/2009 - não promoveu atividades ambientalmente impactantes e 
foi formatada para um pequeno público visitante.  

Devido ao sucesso atingido pela primeira festa, em 2015 a Associação 
de Moradores realizou a Segunda Festa do Camarão 7 Barbas da Comunidade 
do Superagui, a qual foi realizada com autonomia pela comunidade e tendo 
como objetivo a melhoria do sistema de abastecimento de água na Vila do 
Superagui e a reforma das pontes de madeiras na trilha que dá acesso à Praia 
Deserta, um dos locais mais visitados na ilha. Conclui-se que a festa foi 
exercício prático e propôs a tomada de decisão do grupo e sua organização 
solidária para o alcance dos objetivos, além de contribuir com a formação de 
agentes locais no sentido da cooperação e participação, visto que estão 
surgindo lideranças locais. 

Dentre os principais resultados alcançados destaca-se a metodologia da 
intervenção, que buscou identificar e articular com os diferentes atores do 
território, diagnosticar as demandas e fortalecer o relacionamento com as 
comunidades, além de estabelecer os limites da ação, num processo de 
concertação entre a equipe do projeto, as necessidades da comunidade e os 
limites impostos pela legislação ambiental.  

Outro resultado atingido foi a articulação entre os processos associativos 
protagonizados pela Associação de Moradores e o desenvolvimento do turismo 
de base comunitária. Ações como a Festa do Camarão demonstram que a 
organização comunitária gera produtos que possibilitam o incremento da oferta 
turística na ilha, diferenciando-a de outros destinos na região litorânea 
paranaense.  

 
 

Considerações finais 
 
A incubação passa por uma transformação a partir das necessidades 

percebidas no próprio território em que se dá a intervenção. O conceito de 
economia solidária se amplia para o de desenvolvimento, em que diferentes 
dimensões (ambiental, cultural, econômica, social) são transversalmente 
abordadas. Para atingir esse objetivo a incubação, que até então era realizada 
junto a empreendimentos econômicos, passa a ser voltada ao território: 
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comunidades inteiras, envolvendo suas associações de moradores, escolas, 
igrejas, grupos produtivos, instituições atuantes no local, entre outros.  

A experiência da ITCP/UFPR vem ampliando sua atuação incubando 
comunidades inteiras, indo além dos empreendimentos econômicos e inserindo 
a prestação de serviços como atividades econômicas, como é o caso do 
turismo de base comunitária, e também serviços públicos, como o fornecimento 
de água e a gestão de resíduos sólidos. Iniciamos o diagnóstico do contexto 
macro até o detalhamento no contexto micro. Depois, o processo inverso é o 
da incubação, um processo de educação, formação de cidadão, fazê-lo 
compreender o contexto em que está inserido.  

Dessa maneira, a incubação vem se tornando mais complexa, uma vez 
que nunca termina, pois atendida uma demanda surgem outras inter-
relacionadas. A desincubação aconteceria quando acabasse a demanda. Como 
a demanda nunca acaba, essa se dá com rompimento por fim de recursos, 
divergências de ideias ou outros.  

Não entendemos turismo como atividade econômica, mas um fenômeno 
social gerador de atividade econômicas Utilizamos o turismo para 
desenvolvimento local e não a comunidade para o desenvolvimento do turismo. 
A atividade turística, apesar de não ser considerada como um objetivo final a 
ser alcançado, atua como uma importante ferramenta de fortalecimento dos 
processos associativos e autogestionários, os quais possibilitam uma 
alternativa de renda e incremento econômico das famílias caiçaras que, por 
estarem situadas no entorno de um Parque Nacional, possuem restrições 
quanto às atividades produtivas desenvolvidas e consequentes limitações na 
geração de renda. Sendo assim a atividade turística funciona como uma 
ferramenta, como um meio, para a comunidade atingir objetivos coletivos, 
assim como foi com as festas do camarão 7 barbas, e aumentar sua autonomia 
de acordo com as premissas da economia solidária. 
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