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Resumo 

O presente trabalho apresenta o circuito econômico da Barra de Superagui, uma pequena 

comunidade localizada no município de Guaraqueçaba, na Ilha de Superagui, no estado 

do Paraná. O método utilizado é o Estudo de Caso, que nos permitiu entender como 

ocorre as atividades econômicas na ilha. Obteve-se como resultado o descompasso entre 

os bens e serviços ofertados e demandados pelos moradores da ilha. Os bens e serviços 

produzidos pelos moradores estão voltados para as cidades vizinhas, que é 

principalmente a pesca e o turismo, gerando uma forte relação de dependência com o 

meio externo, condicionadas as flutuações do mercado e as condições climáticas. Os 

bens e serviços consumidos pela comunidade, é em grande parte comprado na cidade de 

Paranaguá e Guaraqueçaba, porém, devido à distância, o produto chega até eles com um 

preço muito alto. A participação da ITCP/UFPR contribuiu para a compreensão e a prática 

de outras formas de comercialização, aumento da renda e na diversificação das suas 

atividades produtivas. 
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Introdução 

O presente trabalho discute o circuito econômico da Barra de Superagui, uma 

pequena comunidade localizada na parte rural do município de Guaraqueçaba, no estado 

do Paraná. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população da Barra de Superagui para o ano de 2010, censo de 2012, era de 704 

pessoas distribuídas em 242 domicílios (IBGE: 2012). Esta comunidade está no entorno 

do Parque Nacional do Superagui, e por ser um Parque Nacional, Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, têm na sua legislação ambiental várias restrições de 

uso e ocupação de seu território. A sua população é conhecida como caiçara, resultado 

da miscigenação entre índios, negros e colonos portugueses.  
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O único meio de transporte para se chegar à comunidade é por barco. Existem os 

barcos de linhas que saem todos os dias às 15:00 Horas da cidade de Paranaguá. Da 

cidade de Guaraqueçaba partem duas vezes na semana. Há também barcos fretado, as 

voadeiras, que é um tipo de embarcação veloz e comporta até 5 pessoas.  Na ilha o 

embarque e desembarque das pessoas da comunidade e visitantes é realizado no 

trapiche, uma estrutura de alvenaria simples usada também para embarque e 

desembarque de mercadorias. O trapiche é também chamado, em outros lugares, de 

ancoradouro ou píer.  

A comunidade da ilha conta com uma escola de ensino fundamental e médio, um 

posto de saúde, quatro igrejas (uma católica e três evangélicas), bares, restaurantes, 

padarias, mercearias e outros comércios como: venda de artesanato, ponto de venda de 

peixe e camarão.X 

Duas Associações representam a Ilha, a Associação de Moradores e a 

Associação Cristã Feminina de Mulheres. A Associação dos Moradores é quem tem 

representado a comunidade dentro e fora da ilha. Na ilha não é permitido veículos 

motorizados. Quem faz o transporte de mercadorias do trapiche (quando necessário) até 

as residências são pequenos empreendedores com uma carroça e um cavalo. Para a 

coleta de lixo, a comunidade conta com algumas ferramentas de trabalho como um mini 

trator doado pela prefeitura de Guaraqueçaba, com permissão especial do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio). O lixo reciclável coletado na ilha é 

armazenado em um barracão. O lixo é um dos problemas sociais na comunidade. Outro 

problema é a rede de esgoto. O serviço de esgoto, 160 pessoas possuem algum serviço 

de esgoto, sendo 2 com Fossa séptica, e 126 possuem fossa rudimentar 32 moradias via 

rio, lago ou mar e 20 residências não possuem nenhum serviço de esgoto (IBGE, 2012). 

O turismo é uma das atividades desenvolvidas na comunidade. Esta atividade 

ganhou força como alternativa econômica após 1989 incentivada pela grande beleza 

cênica fortemente preservada que caracteriza o local e seu isolamento geográfico que 

atrai visitantes de diversas regiões do Paraná e outros estados (Guarido: 2005). Este 

aumento está relacionado por ter se tornado um Parque Nacional, um ponto turístico, e 

também o principal ponto de irradiação para as outras comunidades que compõe o 

Parque Nacional (Vivekananda: 2001). 

A preocupação da forma de alocação dos recursos na comunidade entra em 

discussão porque sofrem constantemente influência do meio em que vivem. O padrão de 

consumo da comunidade é parecido com o de uma família que vive dentro de uma 

economia industrial, porém os meios de como conseguem adquirir renda de suas 

atividades estão condicionadas ao meio externo, nessa comunidade, a sua economia é 

baseada em atividades de pesca, e a atividade do turismo, que é sazonal, e depende 

além de outras, da situação climática, tanto para a pesca com para o turismo. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar dentro da comunidade da barra 

de Superagui a forma de como ocorre o circuito econômico, e também de que forma a 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal do Paraná 

(ITCP/UFPR), projeto de extensão tem trabalhado o consumo e a produção local como 

estratégia desenvolvimento local baseado nos princípios de Economia Solidária. 

 



Circuitos curtos de circulação da renda como estratégia de desenvolvimento local 

A atividade econômica é um conjunto de tarefas realizadas pelas pessoas com 

vistas a assegurar sua sobrevivência, produção, distribuição, acumulação e consumo. 

Para analisar a atividade econômica consideramos o comportamento dos agentes. Agente 

econômico é todo o indivíduo que desempenha pelo menos uma função na atividade 

econômica. Neste caso será analisado o comportamento das empresas e famílias. Cada 

agente tem uma função. Nas famílias a principal função é consumir, e as empresas são a 

produção de bens e serviços. Para que haja essa relação, as famílias trabalham nas 

empresas, e assim adquirem renda para gastar com produtos que as empresas fazem. O 

objetivo desde modelo é mostrar a dependência entre as unidades produtivas e 

consumidas, a sua simplicidade e reducionismo não mostra a realidade, é desconsiderado 

vários aspectos da vida.  

Os circuitos curtos de circulação da renda estão relacionados com uma decisão 

por parte dos agentes econômicos, neste caso, as famílias e as empresas, estabelecem 

relações de proximidade. Deve haver por parte da empresa, ou unidade produtiva, a 

decisão de produzir bens e serviços que já tenham uma demanda preexistente, e a 

decisão por parte das famílias em comprar os bens e serviços produzidos perto de sua 

casa. O objetivo de estimular o circuito curto de circulação de renda, esta alinhado com a 

ideia de desenvolvimento local e economia solidaria. 

Dentro da perspectiva de Prevost (2004) o desenvolvimento local coloca os 

agentes locais no centro das preocupações de desenvolvimento, sendo uma estratégia 

orientada para a ação que valoriza os potenciais locais apostando nos atores locais e na 

dinâmica que os estimula podendo ser através iniciativas comerciais ou não. Seguindo 

ainda a ideia de Prevost (2004), para se ter uma trajetória de desenvolvimento durável 

existem cinco alvos potenciais que uma comunidade poderá ativar para se desenvolver, 

que são: O aparelho econômico de produção de bens e serviços; a organização da 

população em um território; o aparelho financeiro; o aparelho decisório, e os aspectos 

socioculturais ligados ao desenvolvimento. Para o desenvolvimento local o consumo local 

ocorre quando há organização da população dentro do território, e as empresas, que são 

compostas de pessoas do local, formam o circuito econômico que incorre em benefício 

para todos os moradores do território. A organização dentro do território está aliada a 

participação popular e a mobilização da comunidade. Participação popular segundo 

Almeida (2005: p: 26) “é uma forma ativa de integração de um indivíduo a um grupo”. A 

participação popular pode aparecer então como meta de um exercício de mobilização 

social. Para a organização comunitária é necessário a participação e a mobilização 

popular, assim, para se trabalhar as formas de produção e consumo, um fator 

preponderante é a tomada de consciência da população, o trabalho para geração de 

riqueza, e o consumo do que foi produzido, o que fornece as bases para o 

desenvolvimento local. 

 

Metodologia  

A metodologia utilizada é o Estudo De Caso (Gil: 2009), pois nos permite explorar 

situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos, e preservar o caráter 

unitário do objeto estudado, explicando as variáveis causais de determinado fenômeno 



em situações complexas. As ações realizadas na comunidade pela Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal do Paraná (ITCP/UFPR) 

fazem parte do projeto Turismo, Sustentabilidade e Economia Solidária no litoral do 

Paraná desenvolvido desde julho de 2013 até junho de 2015, trabalhando com o turismo 

de base comunitária (TBC) e com os princípios de Economia Solidária, Desenvolvimento 

Local e Tecnologias Sociais.  

As ações da ITCP/UFPR que contribuiu para realizar este circuito econômico, 

foram realizadas com a Associação Cristã Feminina, no auxílio na organização das duas 

Festas do Camarão 7 barbas, no Inventário de oferta turística da comunidade e realização 

de um mapa temático da ilha com os empreendimentos. Após o trabalho realizado com a 

comunidade pode-se entender a forma de como ocorre o circuito econômico na 

comunidade. 

 

Resultados e Discussão 

 

Como resultados, este estudo identificou a oferta e a demanda de produção na 

comunidade da Barra de Superagui dos bens e serviços produzidos no contexto. Dentre 

as ofertas de bens e serviços identificou-se o circuito econômico na pesca, no turismo e 

um conjunto mais diversificado de bens e serviços que foram agrupados em outras 

atividades: permanente e sazonal.   

 Pesca 

A pesca é a atividade principal, seja de camarão, seja de peixes. Os pescadores 

trabalham na etapa de captura, beneficiamento e comercialização. Na etapa de captura, a 

atividade é exercida em grande maioria pelos homens e em barcos de até 5 pessoas, que 

saem da comunidade por volta das 5:00 horas da manhã e retornem em torno das 16h. 

Depois da etapa de captura é realizado o beneficiamento que inclui as atividades de 

limpeza, lavagem e congelamento do pescado, atividade feita principalmente pelas 

mulheres e jovens da ilha. Esta atividade é realizada em barracões específicos para esta 

finalidade onde normalmente trabalham em grupos de 20 pessoas. A comercialização do 

pescado é feita na cidade de Paranaguá, e apenas uma pequena parte fica para consumo 

próprio e venda para os estabelecimentos da comunidade. A pesca artesanal, 

principalmente, de camarão, se tornou a base da alimentação da comunidade, e também, 

prato principal servido aos turistas. 

Entretanto, a pesca do camarão não acontece durante todo o período do ano. De 

Março a junho há o período do defeso do Camarão sete Barbas, período este em que os 

moradores/pescadores não podem pescar, o que acarreta em redução da renda desta 

atividade. Como forma de compensação, os pescadores recebem o seguro defeso do 

Governo Federal. O benefício tem o valor de um salário-mínimo mensal (R$788,00). A 

duração do defeso é definida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA).  



Turismo 

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, período do verão, há ingresso de renda 

do turismo na comunidade. Segundo os donos de pousadas e campings, a cada ano, no 

verão, há aumento do fluxo turístico de pessoas que buscam visitar a ilha em função de 

seus atrativos naturais, sua grande beleza cênica, o contato com a natureza, a praia 

deserta, e atividades culturais como a dança típica fandango caiçara e a cachaça feita 

com folhas da cataia, uma arvore muito conhecida na região. 

Segundo a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem (SPVS 1999 apud Amend, 

2001), havia em 1999 na comunidade cinco pousadas, um camping e cinco lanchonetes. 

Com o aumento do fluxo turístico para a Barra de Superagui, em 2015, a pesquisa em 

campo da equipe da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade 

Federal do Paraná (ITCP/UFPR) identificou a existência de 21 pousadas, 16 campings e 8 

restaurantes/lanchonetes, além de pequenos comércios como padarias e mercados. Para 

isso foi realizado o Inventário de Oferta Turística que consiste no levantamento, 

identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e 

da infraestrutura de apoio ao turismo assumindo um papel de instrumento de base de 

informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, 

possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao 

turismo sustentável (INVTUR: 2015).  

Como a ITCP/UFPR trabalha com o princípio de autogestão e participação 

popular, o intuito de incluir a comunidade no processo de levantamento de sua própria 

infraestrutura e atrativos permite que eles mesmos identifiquem as suas potencialidades 

uma vez que o aumento do fluxo turístico para a comunidade mostra-se inerente. 

Complementando o inventário, foi elaborado um mapa de empreendimentos da 

comunidade que tem o objetivo de mostrar espacialmente onde estão os 

empreendimentos da comunidade. Para identificar quantas pessoas vivem da atividade 

turística na comunidade, foi utilizada a premissa que em cada domicílio vive uma família, 

e a base de cálculo foram os dados do IBGE, para o ano de 2010, censo de 2012, período 

em que havia 242 domicílios. Estes dados podem ser observados na tabela abaixo. 

TABELA 1: Nº DE FAMÍLIAS QUE VIVEM DE ATIVIDADES TURÍSTICAS  

Setor N° de famílias % 

Alimentação 11 4,55% 

Mercearia 1 0,41% 

Bares 1 0,41% 

Camping 14 5,79% 

Pousadas 13 5,37% 

Famílias que estão em mais 

de 1 setor. 
11 4,55% 

TOTAL 51 21,07% 

FONTE: arquivo ITCP (2015) 

Ainda sobre a atividade turística, percebe-se que na orla marítima próximo ao 

trapiche localizam-se os empreendimentos voltados para o turismo que funcionam com 

maior intensidade no verão, feriados e período de férias. Os empreendimentos como os 

bares, mercearias e pontos de venda de produtos alimentícios localizados no interior da 



comunidade são voltados para a venda na própria comunidade suprindo uma pequena 

parte da demanda interna, grande parte da demanda é satisfeita comprando de 

Paranaguá e Guaraqueçaba. 

Outras atividades 

As outras atividades da comunidade foram subdividas em dois setores: permanente 

e sazonal. As atividades permanentes são as que funcionam o ano todo que é o 

funcionalismo público onde estão os servidores públicos que atuam na escola da 

comunidade, sendo estes, cerca de 20 pessoas.  E ainda, os funcionários do posto de 

saúde, e nos serviços fornecidos da sede de Guaraqueçaba e os servidores contratados 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da biodiversidade (ICMbio). Nessa categoria 

também podemos incluir os serviços de transporte marítimo, atualmente realizado por 3 

barqueiros. 

Os serviços que tem como característica a sazonalidade é o de construção civil que 

consiste na construção e reforma das casas da comunidade, os serviços de limpeza 

(diarista), o serviço de transporte realizado em charretes, as roupas e bordados realizados 

pela Associação Cristã Feminina e a festa do camarão sete barbas. 

Associação Cristã Feminina 

A Associação Cristã Feminina é atualmente formada por 45 mulheres de 

diferentes igrejas da comunidade que se reúnem principalmente no período do defeso, 

quando não trabalham na atividade de limpeza do camarão para realizar atividades de 

corte e costura, e também, para vender os produtos. A ITCP/UFPR realizou algumas 

oficinas sobre custos de produção de suas peças, e um diálogo sobre formas de 

comercialização, foi feito o apontamento sobre os benefícios que os moradores poderiam 

ter ao vender os produtos ali produzidos para os moradores da própria comunidade. Esta 

proposta daria o impulso inicial para que pudessem começar a fazer peças para vender 

antes do turista, na própria comunidade. Para implementar a proposta, a ITCP/UFPR fez 

uma intermediação com a Associação Cristã Feminina investigando as necessidades 

físicas e material para a implementação. A necessidade de tecidos para o treinamento foi 

apontada pelas associadas como material necessário para a, oficina de costura. Assim, a 

ITCP viabilizou junto ao Hospital de Clínicas de Cutitiba tecidos doados pela receita 

federal a esta instituição e repassando dez rolos de tecido a associação. Como 

contrapartida, as associadas e participantes da oficina de costura se comprometeram 

confeccionar cortinas para a escola da ilha e toalhas de mesa para a Associação de 

Moradores da Ilha. Percebeu-se que antes as moradoras da ilha tinham um olhar voltado 

para o turista e depois do “impulso” dado elas começaram a olhar mais para a própria ilha. 

Até então produziam somente bolsas e alguns bordados com motivos da ilha com o curso 

e a doação de tecidos passaram a diversificar incluindo toalhas de mesa, lençóis, 

cortinas, algumas peças de roupas e peças de roupas para o teatro de uma das igrejas da 

comunidade.  

O objetivo da intervenção foi de trabalhar de forma prática a comercialização e 

mostrar para às participantes e associadas que os moradores sempre que precisarem 

destes produtos não precisam comprar em outras localidades, mas comprar diretamente 



da Associação e com preços mais acessíveis. Com isso, o dinheiro irá circular na ilha, 

fomentando a produção e possibilitando a continuidade desta. 

Este movimento financeiro pode ser observado de forma mais concreta após a 2ª 

festa do camarão sete barbas que aconteceu em julho deste ano. Os relatos de alguns 

moradores de cidades vizinhas apontaram que também tem muita dependência para a 

compra de produtos em Paranaguá, e por esta razão, comprar da associação seria uma 

boa saída. 

Festa do Camarão Sete Barbas Da Comunidade Do Superagui 

 

A Festa do camarão sete barbas da comunidade de Superagui, evento festivo que 

nasceu em uma reunião da ITCP/UFPR com a Associação de Moradores da Comunidade, 

teve como proposta comemorar o término do período do defeso do camarão 7 barbas, e 

como objetivo arrecadar recursos para melhorar o sistema de abastecimento hídrico da 

comunidade.  

Durante o período em que a ITCP/UFPR esteve trabalhando junto com a 

comunidade acompanhou a organização e realização de duas festas. A primeira foi 

realizada no mês de julho de 2014, período marcado pela baixa do fluxo turístico para a 

ilha por ser inverno e contou com a presença da própria comunidade e dos moradores 

das comunidades vizinhas. Durante a festa observou-se que foram ofertados 

principalmente salgadinhos e pratos à base de camarão e peixe, muito abundante na ilha 

nesse período, e comum na cultura caiçara. Através da produção local, e da culinária 

local, percebeu-se que a festa criou um fluxo entre a Barra de Superagui e as 

comunidades vizinhas contribuindo para a valorização da cultura e do modo de viver do 

caiçara.  

A segunda festa realizou-se em junho deste ano de 2015 e contou além dos 

visitantes de diferentes localidades e estados com a participação da ITCP/UFPR e equipe 

de bolsistas do programa. Neste evento observou-se a presença de visitantes 

estrangeiros (Holanda) o que levou a equipe da ITCP a refletir sobre a importância de na 

próxima festa, na terceira festa, observar quem são os visitantes, de onde vem, onde irão 

se hospedar e se alimentar. Acredita-se ser importante para a comunidade conhecer as 

características principais do turista que vai para ilha considerando ser este turista uma 

importante fonte de renda no período do verão. 

 

Bens e serviços consumidos na Barra do Superagui 

O aspecto do consumo dentro da comunidade está relacionado com os produtos 

ofertados. Nesse sentido é necessário por parte do morador um planejamento dos 

produtos que serão comprados e suas respectivas quantidades, ainda que existam na 

comunidade algumas mercearias que podem suprir parte da demanda interna, e preço 

desestimula a compra dentro da comunidade. Os altos preços tem como causa a 

necessidade do comerciante comprar os produtos na cidade para revender na ilha e essa 

transação acarreta em custos que é repassado no produto. Como o padrão de consumo 

da comunidade é parecido com o de uma família que vive dentro de uma economia 

industrial, eles compram produtos hortifrutigranjeiros, comida e bebida industrializada, 



bens de consumo durável, como televisão, celulares, maquinas de lavar de roupas, 

geladeiras, freezer, computadores, entre outros. E ainda, bens de consumo semiduráveis, 

como roupas, calçados, utensílios de cozinha e outros.  

Os bens e serviços ofertados na ilha mais consumido pelos moradores são os 

produtos vendidos pelas 3 mercearias da comunidade, os bares, os serviços dos 

funcionário públicos, e os pequenos pontos de vendas de bebidas e comidas, que em 

geral é feito na casa do próprio morador, no interior da comunidade, e recentemente os 

produtos da Associação Cristã. 

O quadro 1, mostra o resumo dos bens e serviços ofertados e quem é o 

consumidor desses serviços. 

 

QUADRO 1: QUADRO RESUMO DOS BENS E SERVIÇOS OFERTADOS 

SETOR BENS E SERVIÇOS OFERTADOS CONSUMIDOR 

PESCA 

CAPTURA, BENEFICIAMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO 

PARANAGUÁ, GUARAQUEÇABA, VENDA EM 

CASA E PARA OS EMPREENDIMENTOS LOCAIS 

TURISMO POUSADAS TURISTAS 

 CAMPINGS TURISTAS 

 RESTAURANTES TURISTAS 

 BARES TURISTAS E MORADORES 

 FESTAS E BAILES DE FANDANGO CAIÇARA MORADORES E TURISTAS 

 MERCEARIA MORADORES E TURISTAS 

OUTRAS 

ATIVIDADES FUNCIONALISMO PUBLICO MORADORES 

 FACÇÃO DE ROUPAS MORADORES E TURISTAS 

 ARTESANATO TURISTAS 

 TRANSPORTE MARITMO MORADORES E TURISTAS 

FONTE: ELABORADO COM BASE EM ITCP/UFPR (2015). 

  

Circuito econômico de Superagui 

O mapa (1) mostra a relação da comunidade com o meio externo compreendido 

por Paranaguá, grande centro de compras e venda de bens e serviços e Guaraqueçaba, 

centro institucional. A seta 1 mostra o que a comunidade vende para Superagui, 

principalmente os produtos da pesca. A seta 2 mostra o que superagui compra de 

Paranaguá, que oferta grande parte dos bens e serviços consumidos pelos consumidores 

finais e empreendimento da comunidade. A relação com Guaraqueçaba, representadas 

pelas setas 3 e 4 é basicamente pelo funcionalismo publico e acesso aos benefícios 

sociais, bolsa família e auxilio defeso.  

 

 

 

 



MAPA 1: RELAÇÕES DA COMUNIDADE COM AS CIDADES PRÓXIMAS 

 
FONTE: BASE GOOGLE MAPS REALIZADO COM BASE EM ARQUIVO ITCP 

(2015) 

 

As relações de oferta e demanda de produtos são muito dependentes da cidade 

de Paranaguá, essa dependência pode ser ruim em alguns momentos devido as 

condições climáticas que inviabiliza o transporte de barco, muito comum no período de 

inverno, assim não há nem transporte de turistas nem venda de pescado. Essa 

dependência com Paranaguá os deixa a mercê das flutuações do mercado pesqueiro.  

Uma forma de reduzir esta dependência seria a produção de bens e serviços, o 

mais diversificado possível para que haja alternativas quando não puderem comercializar 

com Paranaguá. A cidade de Guaraqueçaba é diferente pela sua relação via a prefeitura 

da cidade, que paga salários a seus funcionários que moram na vila, que é uma renda 

que é enviada todos os meses, o que gera um pouco mais estabilidade. 

Considerações Finais. 

O circuito econômico da Barra de Superagui mostrou que existe um descompasso 

entre o que é produzido e consumido na ilha e que grande parte deste processo é 

atribuído as restrições de uso e ocupação na terra devido a legislação ambiental que os 

condicionou a uma grande dependência do meio externo. Pela via de o que é produzido 

na comunidade, grande parte do ingresso da renda vem do meio e externo pela via do 

consumo, ou seja, grande parte do que é consumido vem de fora.  

Durante a execução do projeto da ITCP na ilha procurou-se estimular na 

comunidade outras formas de geração de renda, ofertando bens e serviços que não tem 

restrição ambiental, e que a comunidade demande. As alternativas para este caso esta no 

pequeno empreendimento, olhando para as habilidades ainda não percebidas por eles 

que podem ser transacionados entre eles.  

O desenvolvimento local, proposto pela ITCP/UFPR não esta dentro da 

especialização dos moradores ou em apenas poucos setores, mas na diversidade de 



setores, pois, acredita-se a diversificação será uma forma de aumentar a renda e 

melhorar sua relação comunitária. Para entender como é a economia de uma comunidade 

tradicional, deve-se olhar para a unidade produtiva, que neste caso é a família e os 

fatores que influenciam, sejam eles econômicos, sociais, ambientais e culturais. Nesse 

sentido, estimulou-se eles procurar entre si e depois entre as comunidades próximas que 

tem as mesmas restrições. 

Durante a realização do mapa da ilha e do inventário de oferta turística procurou-

se melhorar a visibilidade dos pequenos empreendimento objetivando maior clareza de 

informações para os turistas e fomentar as trocas no território através do trabalho das 

mulheres da Associação Cristã feminina. Porém, este trabalho só foi possível porque 

trabalhou-se com a comunidade de forma prática, as ideias de economia solidária, 

cooperação, ajuda mutua e mobilização popular. 

Por fim, o consumo local como estratégia de desenvolvimento local mostra-se 

importante uma vez que com isso estimula-se as potencialidades locais, seja comercial ou 

não, baseado através de trocas, mas que advém de bens e serviços realizados pela 

própria comunidade para a comunidade, fortalecendo com isso os laços de solidariedade 

entre estes é estabelecendo uma relação mútua de beneficiamento da sociedade local.  
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