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VIAGEM

JERICOACOARA: 
ESCONDIDA O SUFICIENTE 
Depois de alguns dias neste paraíso do nordeste brasileiro, você vai pensar que a 

palavra ‘saudade’ foi criada aqui 

 Por Christian Taylor (@xian_taylor) 

Escondida no nordeste brasileiro, mais pre-
cisamente no estado do Ceará, a vila de Jericoa-
coara é um verdadeiro paraíso para os pratican-
tes de kitesurf; um oásis vívido e cosmopolita. 
Aqui as ruas são de areia e as águas, cristalinas. 
E o calor? Dura o ano inteiro!

Mas não ache que você precisa ser um en-
tusiasta do kitesurfing para aproveitar os fortes 
ventos da região – uma caminhada até o topo 
das dunas de areia no final da tarde é uma expe-
riência fantástica para todos que tenham pernas 
fortes. Daqui você pode sentir o vento contra o 
rosto, e a areia passando por debaixo dos pés. 
Essas dunas naturais estão perfeitamente loca-
lizadas entre a vila e o mar. Todo dia, centenas 
de pessoas sobem aqui para assistir ao sol mer-
gulhar no horizonte: um ritual simples que pro-
picia um rico momento de reflexão. Costumes 
como esse, aliás, ajudam Jericoacoara a preser-
var sua autenticidade e o senso de comunida-
de da vila, apesar da crescente popularidade de 
suas praias como destino turístico. 

Alguns podem dizer que a localização de 
Jericoacoara é tanto uma benção quanto uma 
maldição. Jeri, como é carinhosamente cha-
mada, está a cinco horas de distância de For-
taleza – sendo que a hora final é feita off-road, 
ou seja, requer um veículo 4x4 ou uma jardi-
neira (espécie de ônibus aberto). Dependendo 
da época do ano e do tipo de veículo escolhi-
do, pode ser uma viagem barulhenta e molha-
da, mas ainda assim empolgante. O suspense 
aumenta ao passo em que você cruza peque-
nas cidades e vilas até chegar à praia de Preá, 
onde as ondas do mar quase tocam as rodas 
do veículo. É o relativo isolamento, afinal, que 
protege Jeri de ser completamente engolida 
pelo turismo de massa – de alguma maneira a 
sensação que fica é que o paraíso de Jericoaco-
ara está suficientemente fora de alcance. 

Passeios de buggy e quadricículo estão pron-
tamente disponíveis na praça central da vila, de 
onde você pode sair para jornadas de um dia 
pelas dunas e lagoas da região. As ruas de areia 
dispensam tênis e sapatos – um par de chinelos 
será suficiente. Se tiver chance, experimente o 
passeio pelas dunas a cavalo – eles são surpre-
endentemente eficientes na areia e a ausência 
do barulho de motor fará com que você se sinta 
literalmente no topo do mundo. 

Durante o dia, Jeri é movimentada pelas 
compras, pelos bares descontraídos e, claro, pe-
los esportes aquáticos. À noite as ruas se trans-
formam e se enchem de pessoas. A ausência de 
luz dá ainda mais charme à vila – o brilho dos 
bares, da lua e dos vaga-lumes te guiará pelo ca-
minho. O som de samba e a brisa leve flutuam 
pelas ruas enquanto locais vendem artesanato, 
roupas ou churrasquinho. 

Desfazer a linha entre ambientes fechados e 
abertos é algo que o Brasil faz bem demais, e 
em Jeri não poderia ser diferente, pois a tem-
peratura é ideal durante todo o ano. Em muitos 
bares e restaurantes, você irá se sentar debaixo 
de árvores ou das estrelas. Às vezes, o próprio 
chão do estabelecimento é feito de areia, e uma 
árvore pode estar no meio do salão. Alguns des-
ses lugares são Na Casa Dela, que oferece uma 
comida deliciosa em um colorido jardim; Sabor 
da Terra, restaurante que serve porções genero-
sas de refeições saudáveis; Caravana, cuja espe-
cialidade são os pratos vegetarianos; e Natural-
mente, que serve crepe e açaí na praia.

Criatividade, charme e atenção aos detalhes 
são as palavras de ordem em Jericoacoara, um 
lugar que deixa muita, muita saudade.
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ONDE FICAR
VILA KALANGO  
(vilakalango.com.br) 
a partir de R$410 (£100) por noi-
te, em quarto duplo com café da 
manhã e wi-fi inclusos.

Vila Kalango tem o natural charme de Je-
ricoacoara, mas com um toque de classe. 
Diferentemente das concorrentes, a pou-
sada oferece uma experiência cinco ES 
trelas enquanto mantém a autenticidade. 
Os bangalôs de madeira e palafitas com 
telhado de colmo são modestos, mas lu-
xuosos, com pé-direito alto, ar-condicio-
nado e detalhes artesanais. Pedaços de 
madeira ganham vida nova como prate-
leiras de banheiro que seguram macias 
toalhas brancas e sabonetes aromáticos, 
enquanto lampiões e almofadas comple-
tam o ambiente aconchegante. Do lado 
de fora, redes te esperam na sombra.
No total são 24 quartos, construídos em 
volta de tranquilos jardins. A partir da 
área de recepção, um deck de madeira 
serpenteia a grama verde em torno de co-
queiros e cajueiros, passando pelas salas 
de massagem e camas confortáveis até o 
bar ao ar livre de frente para a praia e a 
piscina. Daqui você pode aproveitar para 
relaxar debaixo de uma sombra e aprovei-
tar a vista espetacular do por do sol.   
O café da manhã é um começo glorioso: 
suco de frutas frescas, deliciosos bolos e 
pães, assim como ovos e crepes. O design 
aberto do restaurante permite que a brisa 
entre tranquilamente, enquanto você ob-
serva o movimento de buggies, cavalos e 
pranchas na praia.

RANCHO DO PEIXE  
(ranchodopeixe.com.br)  
a partir de R$350 (£86) por noi-
te, em quarto duplo com café da 
manhã e wi-fi inclusos. 

Localizado na praia de Preá, o Rancho do 
Peixe oferece uma acomodação mais pri-
vada e tranquila, pois não está no meio 
do vai e vem de Jeri. Com 22 bangalôs – 
14 deles de frente por mar –, o comple-
xo compartilha seus donos com a Vila 
Kalango e um pequeno ônibus percorre 
o trajeto entre os dois estabelecimentos 
diversas vezes ao dia. Passar algum tem-
po nos dois hotéis te dá duas experiências 
totalmente diferentes e é altamente reco-
mendável. 
Enquanto a Vila Kalango dá uma sensação 
mais íntima e aconchegante, o Rancho do 
Peixe oferece um agradável isolamento. 
O mar pode ser visto de praticamente 
qualquer canto do hotel; de um lado ou 
de outro, a areia e as árvores parecem 
se estender infinitamente. Os hóspedes 
podem relaxar no bar ou na piscina, em 
camas que ficam debaixo de árvores, ou 
caminhar até a praia. À noite, o bar vira 
uma pizzaria com preços razoáveis, e você 
pode ficar deitado nas espreguiçadeiras 
admirando o céu lindamente estrelado.
Os bangalôs em si são charmosos e ofe-
recem bastante privacidade, assim como 
camas grandes, decoração artesanal e fri-
gobar. Os dois hotéis, de fato, combinam 
perfeitamente simplicidade e luxo, uma 
mistura que fará sua experiência por aqui 
valer cada segundo.
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