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Inovação e Empreendedorismo no Turismo Rural 

A Consolidação do Turismo de Base Comunitária no Assentamento Bom Jardim, em 

Barreiros/PE. 

Plínio Guimarães de Sousa1
 

Resumo:  
O presente projeto dá continuidade as ações de extensão que vem sendo desenvolvidas no 
Assentamento Bom Jardim, em Barreiros-PE, desde 2011, quando teve início o primeiro projeto de 
extensão com o objetivo de implantar um modelo de planejamento turístico em um dos 
assentamentos da reforma agrária de Barreiros a partir da lógica do turismo de base comunitária. 
Como decorrência do primeiro projeto foi então iniciado, em 2013, um programa de extensão que 
envolvia dois projetos de empreendedorismo, sendo um voltado especificamente para a estruturação 
do turismo de base comunitária no Assentamento Bom Jardim. Encerrada a fase de estruturação do 
turismo de base comunitária foi iniciado então o presente projeto de extensão, agora com o objetivo 
de desenvolver ações de extensão que consolidem o turismo comunitário naquele assentamento da 
reforma agrária. Optou-se por oficinas como principal metodologia a ser utilizada, no entanto também 
serão utilizadas técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, entrevista, observação 
assistemática e registro fotográfico. 
 
Palavras-chave: Turismo de base comunitária. Reforma agrária. Assentamentos. Empoderamento. 

 

Introdução 

No Brasil, a atividade turística tem sido constantemente utilizada como a grande 

“salvadora da pátria” de comunidades aonde o desenvolvimento não chegou através de 

fábricas, indústrias e onde se instalaram muitos problemas socioambientais. Na região 

Nordeste, aladearda aos quatro cantos como a “Cancun Brasileira”, a força da atividade 

turística como instrumento de desenvolvimento torna-se ainda maior, principalmente pelos 

péssimos indicadores sociais, pelo extraordinário potencial natural, localização geográfica, 

clima, e até pela natural hospitalidade, tão característica dos habitantes desta região. 

Segundo Cruz (2000, p. 152), esta “apologia ao turismo como possível vetor de 

desenvolvimento econômico regional tem levado localidades litorâneas do Nordeste a optar 

por investimentos no setor em detrimento de outras eventuais alternativas econômicas, que 

incluem os setores primário (principalmente a agricultura) e secundário”.  
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No entanto, esta opção não tem se refletido em desenvolvimento com 

sustentabilidade nas comunidades litorâneas do Nordeste Brasileiro. Na verdade pesquisas 

desenvolvidas nestas comunidades, após a implantação de complexos turísticos e o 

desenvolvimento da atividade turística, têm demonstrado que, juntamente com o 

desenvolvimento econômico, a situação socioambiental tem sofrido reveses, como pôde ser 

observado por Couto (2003, p. 85), em pesquisa realizada após a implantação do Complexo 

Turístico Costa do Sauípe, na Bahia. Aquela pesquisadora identificou diversos impactos 

socioambientais negativos, tais como: a imigração, o aumento do custo de vida, a 

prostituição, o crescimento do consumo e tráfico de drogas, e a degradação do meio 

ambiente. 

Recentemente, o município de Barreiros esteve muito próximo de ser inserido no 

mapa da implantação de complexos turísticos. Em 2007, o grupo espanhol Brasil Real State 

S.L., que tem sede em San Pedro de Pinatar, na província de Murcia, sendo o controlador 

da empresa brasileira Qualta Resorts Empreendimentos Imobiliários Ltda., anunciou a 

implantação do Complexo Turístico The Reef Club, um empreendimento a ser construído na 

praia do Porto, em uma área de 493,42ha, com 180ha de mata, 80ha de mangue, 2.300m 

de praia e 1.180m de margem sobre o rio Una. 

A falta de vocação turística de Barreiros, tendo em vista todo o seu histórico de 

dependência da monocultura da cana de açúcar, além da dificuldade de acesso ao seu curto 

litoral, impossibilitaram o município de sair do saudosismo da época áurea do 

funcionamento da Usina Central Barreiros (UCB), e encontrar uma alternativa para seu 

desenvolvimento, substituindo o vazio deixado pelo fechamento daquela usina. Formou-se 

na população um senso comum de que os tempos do funcionamento da UCB eram 

melhores do que os atuais, e que a Barreiros de hoje é uma cidade decadente e sem 

perspectivas. Esse fenômeno é plenamente justificado, tendo em vista os quase setenta 

anos de funcionamento da UCB na cidade e a comprovação, através de dados, da queda de 

alguns indicadores socioeconômicos do município. Diante de tal quadro, o anúncio da 

chegada do empreendimento The Reef Club foi recebido euforicamente como se fora uma 

nova “Usina”!  
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Porém, mesmo diante do envolvimento do Governo do Estado de Pernambuco e de 

todos os esforços públicos para viabilizá-lo, o referido empreendimento não saiu do papel. 

Diante do seu caráter altamente especulativo, sucumbiu a crise financeira mundial de 2008, 

frustrando o sonho dos barreirenses. No entanto, assim como o modelo que ele representa, 

tão logo o mercado financeiro global se restabeleça, o projeto deverá ser retomado, 

possivelmente com outro nome e através de outro empreendedor, mas impositivo e 

especulativo da mesma forma. 

A forma impositiva, sem discussões ou envolvimento da comunidade, como o projeto 

The Reef Club foi apresentado, despertou no pesquisador coordenador deste projeto o 

interesse em analisá-lo, o que resultou no projeto de pesquisa em nível de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente -  PRODEMA/UFPE. 

Os resultados obtidos por este pesquisador durante a pesquisa resultaram na dissertação 

“COMPLEXO TURÍSTICO IMOBILIÁRIO THE REEF CLUB EM BARREIROS-PE: 

IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS”, que, 

além das inúmeras informações e apontamentos levantados sobre um tema relevante e 

pouco discutido, confirmou a hipótese inicial da insustentabilidade socioambiental do modelo 

representado pelo The Reef Club, por serem impostos de cima para baixo, forjados a partir 

da lógica capitalista, onde o lucro se sobrepõe aos interesses locais (Sousa, 2010). 

Todavia, os resultados da pesquisa anteriormente mencionada sinalizaram para um 

caminho que pode ser seguido no sentido de se promover o desenvolvimento com 

sustentabilidade em Barreiros. Para tanto, é necessário que haja uma quebra de 

paradigmas e mudança da lógica apenas “desenvolvimentista” do turismo, proporcionando o 

planejamento da atividade turística através de modelos baseados na educação, participação 

e envolvimento da comunidade, que ao mesmo tempo em que a empoderam, possibilitam a 

formação do capital social, em um ciclo virtuoso que, ao contrário do capital econômico, não 

se acaba, pondo fim aos “nativos mudos”, formando-se, então, uma rede de solidariedade e 

comportamento recíproco, onde os valores sociais e culturais são partilhados. 

Para Beni (2006, p.133), o planejamento turístico é uma intervenção pública na 

“realidade social em razão, em grande parte, do caráter desigual do desenvolvimento 

resultante de um sistema de mercado [...] pressupõe uma ação prática transformadora e não 
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mantenedora da situação da realidade social”. Essa ação transformadora só ocorre com a 

participação organizada da população-alvo da intervenção “na identificação do problema, no 

planejamento, monitoramento e avaliação [...] que, na maioria das vezes, pode ser a 

diferença que garante o sucesso de uma intervenção” (Beni, 2006, p. 133). Desta forma, 

propomos um modelo que envolve um processo educativo diferente, que foge dos padrões 

tradicionais de educação, possibilitando o que sugere Sato, Santos e Zakrzevski (2004, p. 

15), “uma educação como nova prática reflexiva (…) ousando proposições de uma invenção 

crítica (...) capaz de posicionar o conceito de sustentabilidade sob as esteiras da inclusão 

social, sustentação ecológica e participação comunitária”. É através de uma educação para 

a libertação, “onde educar é um ato de conhecimento e um método de ação transformadora 

que os seres humanos devem exercer sobre a realidade” (Freire, 1981, p 73), que virá a 

mudança que tornará a comunidade o instrumento e não o alvo da intervenção, livre das 

amarras da “educação domesticadora, onde educar é um ato apenas de transferência de 

conhecimento” (Freire, 1981, p 73). 

 

Parte 1. Proposta do Projeto Extensão 

Em virtude do exposto, em 2011, através do Edital n° 02/2011 da PROEXT/IFPE, foi 

dado início ao projeto de extensão denominado “O PLANEJAMENTO TURISTICO DE BASE 

COMUNITÁRIA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO EM ASSENTAMENTOS 

DA REFORMA AGRÁRIA NO MUNCÍPIO DE BARREIROS-PE”, que tinha como objetivo 

implantar um modelo de planejamento turístico em um dos assentamentos da reforma 

agrária de Barreiros, baseado nos princípios do turismo de base comunitária, e que viesse 

contribuir com a promoção do desenvolvimento sustentável no município e região. Segundo 

Coriolano (2003, p 41), o turismo de base comunitária “é aquele desenvolvido pelos próprios 

moradores de um lugar que passam a ser os articuladores e os construtores da cadeia 

produtiva, onde a renda e o lucro ficam na comunidade e contribuem para melhoria da 

qualidade de vida; levar todos a se sentirem capazes de contribuir, e organizar as 

estratégias do desenvolvimento do turismo”. Esta etapa foi concluída em 2012 com a 

elaboração de um planejamento com 11 onze objetivos a serem desenvolvidos no 

Assentamento Bom Jardim, em Barreiros/PE. 
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Para que o plano de ação resultante do primeiro projeto de extensão fosse 

executado, foi dado início a um programa de extensão através do Edital PROEXT 

MEC/Sesu 2013, denominado de PROGRAMA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

PARA O FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO VISANDO O DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO MUNICIPIO DOS 

BARREIROS – PE, que envolvia dois projetos de empreendedorismo, sendo um voltado 

especificamente para o desenvolvimento do turismo de base comunitária naquele 

assentamento, denominado de ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO COMUNITÁRIO NOS 

ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DOS BARREIROS-PE. O projeto tinha como objetivo principal colocar em 

prática o planejamento desenvolvido no primeiro projeto de extensão. A estruturação foi 

realizada com sucesso, tendo o Assentamento Bom Jardim recebido em dezembro de 2013 

o primeiro grupo de turistas. 

Encerrada, portanto, a fase de estruturação do turismo de base comunitária no 

Assentamento Bom Jardim, surgiu a necessidade de se desenvolver ações de extensão que 

consolidassem o turismo comunitário naquele assentamento da reforma agrária. Foi 

apresentado então o presente projeto de extensão com o objetivo de consolidar o turismo de 

base comunitária no Assentamento Bom Jardim, em Barreiros/PE, sendo aprovado através 

do Edital n° 01/2013 da PROEXT/IFPE. 

Para que o objetivo do projeto pudesse ser atingido foram estabelecidas como 

objetivos específicos o desenvolvimento de um Plano de Marketing para divulgação e 

comercialização do turismo comunitário; a estruturação das trilhas identificadas e 

implantadas em 2013; a consolidação no assentamento da agricultura orgânica, das 

atividades agroflorestais, da piscicultura e da apicultura; além do desenvolvimento de planos 

de ação para a implantação da agroindústria, do artesanato, da implantação dos serviços de 

hospedagem e restaurante; e por fim a capacitação dos assentados para o 

empreendedorismo e o cooperativismo. 

 

Parte 2. Procedimentos metodológicos 
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O presente projeto busca promover de forma coletiva a consolidação do turismo de 

base comunitária no Assentamento Bom Jardim, em Barreiros/PE, tendo a participação e 

envolvimento da comunidade como fatores fundamentais para o sucesso do projeto. Desta 

forma, a metodologia a ser utilizada deverá favorecer esta participação e envolvimento. 

Diante desta constatação optou-se por oficinas como principal metodologia a ser utilizada. 

Segundo Candau et al (1995), a oficina é um espaço de construção coletiva do 

conhecimento, de análise da realidade, de um confronto e troca de experiências, sendo, 

portanto, “unidades produtivas de conhecimentos a partir de uma realidade concreta, para 

serem transferidas a essa realidade a fim de transformá-la”. (Kisnerman apud Omiste; 

López; Ramírez, 2000, p.178). Essa metodologia “concebe o homem como ser capaz de 

assumir-se como sujeito de sua história e da História, como agente de transformação de si e 

do mundo e como fonte de criação, liberdade e construção dos projetos pessoais e sociais, 

numa dada sociedade, por uma prática crítica, criativa e participativa” (Graciani, 1997, 

p.310). Portanto, o trabalho de extensão aliado a este tipo de metodologia possibilitará uma 

melhor relação entre o conhecimento da equipe de trabalho e a realidade dos assentados, 

promovendo “maior interesse dos destinatários que não seriam mais vistos como meros 

receptores e sim, atores dentro de um processo” (Thiollent, 2000, p.23). 

Como forma de subsidiar as ações necessárias a consolidação do turismo de base 

comunitária no assentamento em questão também serão utilizadas técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental, entrevista, observação assistemática e registro fotográfico. A 

pesquisa bibliográfica será utilizada como forma de atender a necessidade de análise, 

conceituação e identificação de dados em fontes secundárias, tendo em vista que ela 

fornece instrumental para qualquer tipo de pesquisa.” (Vergara, 2000, p. 48). A 

complementação de dados secundários, imprescindíveis ao sucesso do projeto, será obtida 

através da pesquisa documental.  

Para coleta de dados primários, poderão ser aplicadas entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas, além de registros fotográficos. A pesquisa direta, através das entrevistas 

estruturadas e semiestruturadas, poderá ser realizada com uma amostra não-probabilística 

da população, com alguns dos principais atores sociais da comunidade beneficiada, de 
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Organizações Não Governamentais, além de representantes dos poderes públicos 

constituídos. 

Também será aplicada a técnica da observação assistemática, “também chamada 

espontânea, informal, simples, livre ou ocasional, caracterizada pela observação sem o 

emprego de qualquer técnica ou instrumento, sem planejamento, sem controle e sem 

quesitos observacionais previamente elaborados” (Cervo e Bervian, 2003, p. 28). 

Como se trata de um projeto desenvolvido a partir das ações de extensão do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE Campus Barreiros), do 

qual o coordenador do projeto é professor pesquisador, o projeto será desenvolvido com a 

participação de alunos bolsistas dos cursos Tecnológico em Agroecologia e Técnico em 

Hospedagem, do próprio IFPE Campus Barreiros. 

Para que os objetivos do projeto de extensão possam ser atingidos foi elaborado um 

quadro de acompanhamento onde cada objetivo específico está associado a uma ação com 

seu respectivo resultado esperado e forma de avaliação, conforme segue: 

Ação Resultado Esperado Acompanhamento 

Realização em abr/2014 de 01 oficina para 

avaliação dos resultados obtidos até o momento 

com os outros projetos de extensão; 

Avaliação das ações promovidas 

pelos projetos de extensão 

anteriores 

De forma participativa envolvendo os assentados e 

demais membros dos projetos, com base nos dados 

e resultados obtidos nos dois projetos de extensão.  

Realização até mai/2014 de 02 oficinas para a 

construção coletiva do Plano de Marketing, 

visando a divulgação e comercialização do 

turismo comunitário no Assentamento Bom 

Jardim. 

Plano de Marketing construído Reuniões participativas para análise e deliberação 

quanto ao Plano de Marketing, resultados obtidos 

com a clipagem de veículos de divulgação e com o 

acompanhamento do fluxo de turistas recebidos no 

assentamento e questionário de avaliação. 

Construir até ago/2014 parcerias para 

estruturação das trilhas já implantadas em 2013, 

e estruturá-las. 

Parcerias constituídas e trilhas 

estruturadas. 

Reuniões periódicas com a comunidade e membros 

da equipe para análise e deliberação sobre as ações 

desenvolvidas para estruturação das trilhas. 

Concretizar até dez/2014, através da atuação de 

profissionais do IFPE Campus Barreiros e outras 

instituições parceiras, a capacitação iniciada em 

2013 para a consolidação da agricultura orgânica 

e sistemas agroflorestais. 

Capacitação para consolidação da 

agricultura orgânica e sistemas 

agroflorestais realizada e 

assentados capacitados. 

Reuniões periódicas com a comunidade e membros 

da equipe para análise e deliberação capacitação 

para consolidação da agricultura orgânica e 

sistemas agroflorestais. 

Concretizar até dez/2014, através da atuação de 

profissionais do IFPE Campus Barreiros e outras 

instituições parceiras, a capacitação iniciada em 

Capacitação para consolidação da 

piscicultura realizada e 

assentados capacitados. 

Reuniões periódicas com a comunidade e membros 

da equipe para análise e deliberação quanto a 

capacitação para consolidação da piscicultura. 
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2011 para a consolidação da piscicultura. 

Concretizar até dez/2014, através da atuação de 

profissionais do IFPE Campus Barreiros e outras 

instituições parceiras, a capacitação iniciada em 

2011 para a consolidação da apicultura. 

Capacitação para consolidação da 

apicultura realizada e assentados 

capacitados. 

Reuniões periódicas (quinzenais ou mensais) com a 

comunidade e membros da equipe para análise e 

deliberação quanto a capacitação para consolidação 

da apicultura. 

Construir em jun/2014 os planos de ação para 

implantação da agroindústria e artesanato. 

Planos de Ação para implantação 

da agroindústria e artesanato 

construídos. 

Reuniões semanais, em junho com membros da 

equipe e comunidade para acompanhar o 

andamento da construção do plano de ação. 

Construir em jul/2014 o plano de ação para 

implantação dos serviços de hospedagem e 

restaurante. 

Planos de Ação para implantação 

dos serviços de hospedagem e 

restaurante construídos. 

Reuniões semanais realizadas em junho com 

membros da equipe e comunidade para acompanhar 

o andamento da construção do plano de ação. 

Promover em mai/2014, através da atuação de 

profissionais do IFPE Campus Barreiros e outras 

instituições parceiras, a capacitação para o 

empreendedorismo e cooperativismo. 

Capacitação para o 

empreendedorismo e 

cooperativismo realizada e 

assentados capacitados. 

Reuniões semanais realizadas em maio com 

membros da equipe e comunidade para acompanhar 

o andamento da capacitação. 

Quadro 1 – Acompanhamento e avaliação 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Parte 3. Cronograma 

 Em virtude da finalização do processo seletivo no qual o presente projeto foi 

aprovado só ter sido finalizado neste ano, o cronograma foi adaptado para que fosse 

iniciado em março de 2014, devendo ser concluído em dezembro de 2014. O quadro 2 

demonstra o desenvolvimento cronológico do projeto> 

Descrição das Atividades/Meses
 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

 

Set 

 

Out Nov Dez 

Reuniões com integrantes do grupo de trabalho 
para conhecimento do projeto, apropriação do 
histórico das atividades já desenvolvidas no 
assentamento, da metodologia e apresentação da 
comunidade. 

    
   

   

Oficina para avaliação dos resultados obtidos até o 
momento com os outros projetos de extensão.           

Oficinas para construção do Plano de Marketing.           

Construir até agosto de 2014 parcerias para 
estruturação das trilhas já implantadas em 2013           
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Estruturar trilhas já implantadas em 2013.           

Concretizar a capacitação iniciada em 2013 para a 
consolidação da agricultura orgânica e sistemas 
agroflorestais. 

          

Concretizar a capacitação iniciada em 2013 para a 
consolidação da piscicultura.            

Concretizar a capacitação iniciada em 2013 para a 
consolidação da apicultura.           

Construir os planos de ação para implantação da 
agroindústria e artesanato.           

Construir os planos de ação para implantação dos 
serviços de hospedagem e restaurante.           

Construir os planos de ação para implantação dos 
serviços de hospedagem e restaurante.           

Quadro 2 – Cronograma 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Conclusões 

Espera-se, durante a execução e na conclusão do projeto, que o turismo de base 

comunitária esteja consolidado no Assentamento Bom Jardim, permitindo que as ações 

iniciadas através do primeiro projeto de extensão, continuadas no segundo, sejam 

completamente concluídas e o Plano de Marketing construído, contribuindo desta maneira 

com a consolidação do turismo comunitário naquele assentamento, e, consequentemente, 

com o empoderamento da comunidade beneficiada, possibilitando o início de um processo 

de encadeamento nas demais comunidades assentadas em Barreiros e, posteriormente, em 

toda a comunidade barreirense. 

Além da contribuição para a consolidação do turismo de base comunitária no 

Assentamento Bom Jardim, dando sequência a uma série de ações de ensino, pesquisa e 

extensão do IFPE Campus Barreiros, voltadas para a promoção do desenvolvimento 

sustentável nos assentamentos da reforma agrária do município de Barreiros/PE, a 

integração do presente projeto com os eixos temáticos dos cursos de Agroecologia e 

Técnico em Hospedagem irá contribuir com uma formação profissional e cidadã crítica dos 

estudantes envolvidos, através do contato com as dificuldades encontradas pela 

comunidade objeto da ação, rica em patrimônio natural e cultural, mas carente de justiça 

social e melhores condições de vida. Além dos impactos na comunidade, espera-se 



 

10 

despertar e desenvolver nos alunos envolvidos no projeto a visão crítica em relação as 

alternativas que o turismo dispõe de desenvolvimento, além de introduzir os referidos alunos 

no universo da pesquisa e da extensão, gerando, como consequência, produção científica 

através de publicações que visem a divulgação dos resultados e as experiências obtidas 

durante a implantação do presente projeto de extensão. 

O projeto se configura em uma excelente alternativa multi e interdisciplinar, já que 

seu conteúdo envolve planejamento, gestão, cultura, meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável, empreendedorismo, dentre outros. Os resultados do projeto, obtidos a partir da 

participação social, do envolvimento da comunidade e baseados em uma educação 

transformadora e libertadora, contribuirá com o empoderamento desta comunidade, 

possibilitando a formação do capital social, em um ciclo virtuoso que, ao contrário do capital 

econômico, não se acaba, pondo fim aos “nativos mudos”, formando-se, então, uma rede de 

solidariedade e comportamento recíproco, onde os valores sociais e culturais são 

partilhados, atendendo, portanto, ao objetivo de impactar socialmente dos projetos de 

extensão. 
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