
 
 

Grupo de Trabalho - GT2 – Políticas Públicas, Desenvolvimento e Turismo Rural  
 

Educação do Campo Como Instrumento para o Fortalecimento do Turismo 
Comunitário e Solidário no Recôncavo Baiano em Assentamentos Rurais e 

Comunidades Quilombolas 
 

Alberto Viana De Campos Filho1
 

 

 

 

 
Resumo 

Este trabalho tem como o objeto de estudo a relação do turismo comunitário e solidário com a 
educação do campo em Assentamentos Rurais e Comunidades Quilombolas do Recôncavo Baiano. 
Tem como objetivo geral pesquisar de que forma a educação do campo e as políticas do INCRA/ 
MDA podem contribuir com processos educativos no âmbito do turismo que é protagonizado nessas 
comunidades. A metodologia configura-se como pesquisa aplicada, exploratória, qualitativa e de 
ação-participante. Os resultados preliminares apontam que nessas comunidades há jovens e adultos 
com interesse em estudar turismo, em apoiar e participar dessa pesquisa e se apropriar dos seus 
resultados, e na UFRB há ações no âmbito da economia solidária que podem contribuir nesses 
estudos. Como resultados esperados pretendem-se a ampliação da discussão e de ações nessa 
temática nas comunidades, movimentos sociais, órgãos públicos e instituições educacionais, tanto no 
ensino, como na pesquisa e na extensão. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O presente estudo é fruto da proposta inicial de pesquisa do autor como aluno 

regular no Mestrado Profissional em Educação do Campo da Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano-UFRB, no Centro de Formação de Professores localizado no município 

de Amargosa-Bahia, tendo como orientadora a Profa. Dra. Tatiana Ribeiro Velloso. O 

presente trabalho tem como o objeto de estudo a relação do turismo comunitário e solidário 

com a educação do campo em Assentamentos Rurais e Comunidades Quilombolas do 

Recôncavo Baiano. A proposta encontra-se em fase inicial de execução e apresenta 

alterações no seu conteúdo original que são apresentadas nesse artigo. Tem como objetivo 

geral pesquisar de que forma a educação do campo e as políticas do INCRA/ MDA podem 

                                                 
1 Turismólogo e geógrafo, pesquisador e educador em turismo rural e turismo comunitário e solidário, 
mestrando em Educação do Campo na UFRB. 
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contribuir com processos educativos no âmbito do turismo comunitário e solidário que é 

protagonizado por jovens e adultos nessas comunidades visando o seu desenvolvimento. 

Como objetivos específicos visa discutir e sugerir como o turismo comunitário e solidário dos 

assentamentos pode ser abordado no PRONERA, nos processos educativos do ensino 

formal, na pesquisa e extensão, nos materiais didáticos e nos aspectos teóricos e 

metodológicos; caracterizar a forma de atuação das instituições de ensino da Bahia no 

PRONERA, na economia solidária e no turismo comunitário e solidário levantando 

possibilidades de uma prática de um turismo do campo, junto com os movimentos sociais da 

Bahia; e verificar como se deu o processo histórico e a atuação dos sujeitos do campo na 

Costa Rica na esfera da Mesa Nacional Campesina e da Associação Costarricense de 

Turismo Rural Comunitário-ACTUAR na construção do turismo rural comunitário como 

política de estado e como prioridade nacional. 

 Como fundamentos metodológicos pretende-se uma pesquisa aplicada, exploratória, 

qualitativa e de ação-participante conforme explicitado ao longo do artigo. Como referencial 

teórico com relação à educação, a educação popular, a educação do campo e do 

PRONERA os estudos terão como base os fundamentos de autores afinados com uma 

proposta de educação como processo emancipatório, dialético e dialógico e ensejar da 

criticidade dos seus sujeitos (ambos como professores e aprendizes) e com compromisso 

para um processo de transformação da sociedade para caminhos mais humanistas e 

solidários cujos autores são referenciados na discussão do trabalho, assim como, os autores 

relacionados à sustentabilidade, ao turismo, ao turismo rural, e ao turismo comunitário e 

solidário no Brasil e na Costa Rica, à economia solidária e ao cooperativismo. 

 

2 - DISCUSSÃO 

O tema da educação do campo vem sendo pautado pelos movimentos sociais do 

campo, notadamente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST desde 

1997, quando da realização do primeiro Encontro Nacional de Educadores da Reforma 

Agrária, onde esses sujeitos do campo e suas instituições de apoio passaram a pautar a 

academia e o Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA pela necessidade de uma 

política de educação apropriada para o desenvolvimento local sustentável dos 

assentamentos. Desse processo nasceu o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária-PRONERA em 1998 no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária-INCRA, que tem até hoje acumulado resultados qualitativos e quantitativos 

inquestionáveis nos processos educativos que engendra. Nesses resultados estão inclusos 

a escolarização e formação dos jovens e adultos, os profissionais capacitados para atuação 
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na assistência técnica, os educadores dos assentamentos (que recebem complementação 

na formação escolar), as atividades de pesquisa, extensão e trabalhos acadêmicos gerados 

por uma gama de instituições públicas de ensino superior, escolas famílias agrícola, 

institutos de ensino e organismos públicos da esfera estadual e municipal.  

O Turismo Comunitário e Solidário, segundo a Rede Brasileira de Turismo 

Comunitário e Solidário-TURISOL é: 

 
[...] a atividade turística que apresenta gestão coletiva liderada pela 
comunidade, transparência no uso e destinação dos recursos e na qual a 
principal atração turística é o modo de vida da população local[...]e onde a 
comunidade é proprietária dos empreendimentos turísticos e há a 
preocupação em minimizar o impacto ambiental e fortalecer ações de 
conservação da natureza”. (PROJETO BAGAGEM, 2011, p. 19). 
 

O turismo comunitário é tido como uma modalidade das correntes alternativas de 

turismo que se contrapõe ao modelo hegemônico de turismo convencional, geralmente de 

massa e focado em atrativos naturais e grandes festas. É conhecido também no Brasil como 

Turismo de Base Comunitária- TBC ou Turismo na Agricultura Familiar-TRAF, e tem 

semelhança de princípios com outras denominações e práticas adotadas em outros países 

como turismo campesino, turismo responsável, turismo sustentável, volunturismo, turismo 

ético, turismo brando, entre outras. Esse autor entende que essa modalidade pode ser 

praticada em diversos segmentos turísticos como o rural, o ecoturismo, o cultural/étnico afro 

e indígena, de estudos e intercâmbio e o seguimento científico. Conforme diversas fontes 

como o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), o turismo comunitário no Brasil é praticado 

por comunidades urbanas e comunidades rurais de pescadores artesanais, ribeirinhos, 

povos da floresta, indígenas, quilombolas, pantaneiros, pomeranos, assentados da reforma 

agrária e outros povos e comunidades tradicionais do campo que historicamente foram 

privados do protagonismo na cadeia produtiva do turismo. 

As visitações às comunidades são voltadas para realização de estudos, de partilha de 

conhecimentos, de solidariedade, de lazer, e como atividade econômica complementar à 

atividade agropecuária. No turismo comunitário e solidário o espaço das comunidades é um 

locus de educação e de aprendizagem para visitantes e visitados. Outro fato é o crescente 

interesse mundial pelo estudo dessa temática e a articulação em redes entre as 

comunidades que o protagonizam, incluindo os jovens e mulheres do campo. Sabe-se hoje 

que a dimensão e interesse por essa atividade é muito maior do que antes se pensava como 

comprova o Governo Federal ao ver que a demanda de apoio a projetos dessa natureza 

superou em muito a sua expectativa quando do lançamento de um edital em 2008 quando 

diz: “[...] A expectativa inicial pelo recebimento de 100 a 150 projetos foi amplamente 
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superada. Foram recebidos mais de 500 projetos de todas as unidades da federação 

demonstrando a diversidade e abrangência do TBC no Brasil [...]” (BRASIL, 2010, p. 23). 

Desse total mais de 80% foram oriundas do meio rural.  Complementa esse fato os 

resultados da Pesquisa Nacional de Turismo em Assentamentos de Reforma Agrária do 

Brasil (Tabela 01) realizada em 2010 onde Campos Filho e outros (2010) citam experiências 

de turismo em 115 assentamentos diferentes distribuídos em 20 estados da federação, 

sendo a Bahia o estado com maior número, entre comunidades assentadas que já recebiam 

visitantes e aquelas estudadas com potencial para esse fim. 

 

Tabela 01 - Pesquisa Turismo em Assentamentos 

 

 

No estado da Bahia tem crescido o número de assentamentos e comunidades 

quilombolas interessadas nessa ação, principalmente a partir de demandas vindas dos 

próprios movimentos sociais nas suas estratégias de reivindicação. Destaca-se nesse 

cenário o MST, que acompanha a maior quantidade de assentamentos com potencial 

turístico identificado no estado (cerca de 25 no total e 4 delas localizadas no Território 

Recôncavo Baiano/Zona Turística Baía de Todos os Santos) e as comunidades quilombolas 

da Bacia e Vale do Iguape que protagonizam o Roteiro Turístico Rota da Liberdade 

localizadas nesse mesmo território e zona turística. Com relação ao turismo do MST afirma 

Adyr Balastreri: 

 

[...] Outra experiência digna de nota é a exploração do turismo rural de 
eventos pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que alojam 
congressistas nos seus acampamentos para ministrar cursos sobre o 
movimento, atraindo simpatizantes até dos países do Cone Sul 
(RODRIGUES, 2003, p. 106). 
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É notório que para o desenvolvimento da atividade de turismo como um todo são 

necessários processos educativos para qualificação, melhor prestação de serviços aos 

visitantes e para manter e melhorar a qualidade de vida das comunidades receptoras, 

quando tratado sob a ótica do turismo sustentável. No turismo comunitário e solidário não é 

diferente, e requer um cuidado adicional, para que no protagonismo das comunidades 

assentadas esse turismo fortaleça a dimensão política e cultural dos seus sujeitos (incluindo 

o visitante), de acordo com os ideais da economia solidária e do desenvolvimento local 

sustentável. Também deve conjugar com as demais diretrizes e valores que pautam a luta 

pela terra, pela soberania e segurança alimentar, pela agroecologia, pela educação do 

campo e pela oferta de oportunidades aos jovens e mulheres rurais de geração de trabalho 

e renda. 

O tema do turismo também já é pautado pela Via Campesina, que reconhece as 

experiências de jovens que protagonizam o turismo rural, conforme Willian Clementino, 

secretário de políticas agrícolas da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura-CONTAG, no texto extraído do sítio da Via Campesina, de Coutinho Júnior 

(2012). 

No Brasil, apesar da recente inclusão do tema no Plano Nacional de Turismo como 

uma ação, não há um marco legal para o turismo comunitário e solidário, não existem 

políticas de estado e de governo, e programas específicos continuados de apoio a essa 

ação, inclusive para processos educativos emancipatórios nessa temática. Já na Costa 

Rica, país visitado pelo autor em 2011 a Mesa Nacional Campesina através do processo de 

incidência política obteve junto ao governo uma série de conquistas, como o 

reconhecimento do turismo rural comunitário como macro produto turístico do país, a 

definição de um marco legal nacional como política de estado (em caráter de lei) fazendo 

com que o governo reconhecesse que as próprias associações das comunidades (como em 

mais de 10 assentamentos de reforma agrária) são gestoras do turismo, apoiadas por 

entidades centrais como o Consórcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional-COOPRENA e 

a Associação Costarricense de Turismo Rural Comunitário-ACTUAR. Dessa forma 

entendemos que essa pesquisa justifica-se pela conveniência e oportunidade de analisar de 

forma inédita, possíveis contribuições que a educação do campo, em especial a política do 
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PRONERA, as experiências das instituições de ensino baianas com os estudos e práticas 

da economia solidária e alguns aspectos da experiência com turismo comunitário dos 

movimentos sociais e organizações comunitárias da Costa Rica podem trazer para 

preencher essa lacuna. 

A única proposta de curso de turismo no âmbito do PRONERA no país foi elaborada 

pela Universidade Federal do Pará, composta de 2 cursos de formação subsequente e 

concomitante de Técnico em Guia de Turismo Regional-Educação Profissional para o 

público de Reservas Extrativistas – RESEX. 

Tanto a educação do campo como o turismo comunitário e solidário se afinam ao 

afirmar e fortalecer o protagonismo das comunidades e de seus movimentos sociais de 

apoio, são ações emancipatórias e fortalecedoras dos seus ideais de reforma agrária, da 

produção agropecuária sustentável, de geração de renda complementar, de aumento da 

autoestima, das questões das diversidades de gênero, geração, etnia, economia, opção 

religiosa e orientação sexual, e como meios de dar visibilidade positiva às suas ações e 

mobilizar mais parceiros pela causa.  

O estudo também se justifica porque esse tipo de turismo está entre as grandes 

tendências do turismo mundial conforme Vignati (2008) quando ilustra que a valorização do 

turismo sustentável, responsável e solidário, o interesse do visitante em apreender e 

conviver com valores culturais próprios do destino, a valorização da identidade cultural dos 

povos e a expansão dos empreendedores sociais e das organizações do terceiro setor na 

atividade turística são elementos desse conjunto. Também há como tendência o turismo de 

experiência onde o visitante busca experiências únicas e cheias de conteúdo, que marquem 

a sua vida de forma positiva, inesquecíveis e que podem ser conciliados com viagens de 

lazer, estudos ou negócios. Esses fatores fazem com que a cada dia, mais visitantes 

procurem comunidades rurais como os assentamentos e as comunidades quilombolas.  

 

 

Geralmente esses visitantes, tanto do Brasil ou do exterior vão em busca do usufruto 

do potencial natural e cultural, pelo desejo de convivência com o cotidiano do campo, para 

conhecimento e estudo da história da luta pela terra e das experiências coletivas de gestão 

da educação, da saúde, da produção, da arte e cultura, e por oportunidades de voluntariado 

em todos esses setores. Como já dissemos o espaço turístico das comunidades estudadas 

é também espaço de educação, de aprendizagem mútua, de significado, de experiência. É 

importante citar a iniciativa do Estágio Interdisciplinar de Vivência e Intervenção (EIVI), 

organizado pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Núcleo de Estudos e Práticas em Políticas Agrárias 

(NEPPA) e o Coletivo Feminista do Vale do São Francisco, que periodicamente favorecem a 
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ida de estudantes universitários brasileiros para passarem vários dias em assentamentos, 

configurando-se numa forma de turismo rural comunitário pedagógico e de voluntariado. 

Diante desse panorama justifica-se a contemporaneidade do estudo, onde da 

educação do campo parte-se para instigar a ciência, a pensar e construir com os sujeitos do 

turismo comunitário e solidário um turismo do campo, como integrantes de um projeto 

político-pedagógico emancipatório nos moldes do desenvolvimento sustentável. Podemos 

arriscar a falar no turismo do campo como um turismo camponês, que atenda ao perfil dos 

povos e organizações vinculados a Via Campesina.  

No nosso foco de estudo um turismo do campo configura-se então como um turismo 

comunitário e solidário dos assentamentos e das comunidades quilombolas, respeitadas as 

peculiaridades de ambas, desenvolvidos com processos educativos vinculados aos 

pressupostos da educação do campo, podendo ser na oferta de cursos específicos e/ou 

disciplinas e/ou como conteúdo transversal no âmbito do PRONERA, nas Licenciaturas de 

Educação do Campo e políticas afins, e como projetos de pesquisa e extensão universitária, 

preferencialmente agregada à extensão rural de base agroecológica, e que considere os 

produtos da agrosociobiodiversidade e as atividades rurais não agrícolas. 

O tema remete a muitas questões, pela sua importância e abrangência. Naturalmente, 

o próprio desenvolvimento do projeto conduzirá a uma priorização que será feita de forma 

dialógica e dialética com os movimentos sociais. Observa-se aqui uma sistematização, 

tendo na questão principal os aspectos mais abrangentes e, nas questões secundárias, a 

perspectivas complementares que enriquecerão a discussão, como a experiência de turismo 

comunitário da Costa Rica e das instituições de ensino baianas, com o turismo, com o 

PRONERA e com a economia solidária. 

Questão principal: 

Que contribuições a educação do campo e suas políticas na esfera do INCRA/MDA, 

podem trazer para o desenvolvimento de processos educativos no âmbito do turismo 

comunitário e solidário que acontece nos projetos de assentamento de reforma 

agrária e em comunidades quilombolas? 

Questões secundárias: 

Como pode se dar a atuação do PRONERA para os jovens e adultos que 

protagonizam o turismo comunitário e solidário nos assentamentos e comunidades 

quilombolas? Como as experiências das instituições de ensino da Bahia no âmbito 

do PRONERA, da economia solidária e do turismo de base comunitária podem 

contribuir para processos educativos para um turismo do campo na Bahia? Que 

contribuições o processo de incidência política protagonizado pela Mesa Nacional 
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Campesina da Costa Rica e pela Associação Costarricense de Turismo Rural 

Comunitário-ACTUAR com relação ao turismo rural comunitário, pode trazer para o 

turismo comunitário e solidário nos assentamentos da Via Campesina nas 

comunidades quilombolas no Brasil? 

Objetivo Geral: 

Pesquisar de que forma a educação do campo e as políticas do INCRA/ MDA podem 

contribuir com processos educativos no âmbito do turismo comunitário e solidário 

que é protagonizado por jovens e adultos nos projetos de assentamento de reforma 

agrária e em comunidades quilombolas do Recôncavo Baiano visando o seu 

desenvolvimento 

Objetivos Específicos: 

 Discutir e sugerir como o turismo comunitário e solidário dos assentamentos e nas 

comunidades quilombolas pode ser abordado no PRONERA, nos processos educativos do 

ensino formal, na pesquisa e extensão, nos materiais didáticos e nos aspectos teóricos e 

metodológicos. Caracterizar a forma de atuação das instituições de ensino da Bahia no 

PRONERA, na economia solidária e no turismo comunitário e solidário levantando 

possibilidades de uma prática de um turismo do campo junto com os movimentos sociais da 

Bahia. Verificar como se deu o processo histórico e a atuação dos sujeitos do campo na 

Costa Rica na esfera da Mesa Nacional Campesina e da ACTUAR na construção do turismo 

rural comunitário como política de estado e como prioridade nacional. 

 

3-REFERENCIAL TEÓRICO: 

Para melhor entendimento desta proposta de estudo trabalho, apresentam-se alguns 

fundamentos e conceitos que o orientam. 

Com relação à educação, a educação popular, a educação do campo e do 

PRONERA os estudos terão como base os fundamentos de autores afinados com uma 

proposta de educação como processo emancipatório, dialético e dialógico e ensejar da 

criticidade dos seus sujeitos (ambos como professores e aprendizes) e com compromisso 

para um processo de transformação da sociedade para caminhos mais humanistas, 

solidários e sustentáveis. Para tanto serão estudadas as principais obras de autores como: 

Antonio Gramsci, Paulo Freire, Moacir Gadotti, Milton Santos, Rubem Alves, Demerval 

Saviani, Carlos Rodrigues Brandão e Edgar Morin. Assim como na esfera da educação da 

reforma agrária brasileira: Roseli Caldart, Mônica Molina, Bernardo Mançano, Miguel Arroyo, 
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Pedro Christóffoli, Clarice Santos, o Manual do PRONERA e outros que tenham a educação 

e a educação do campo no contexto abaixo: 

A educação é uma política social que tem importante caráter econômico 
porque promove as condições políticas essenciais para o desenvolvimento. 
Deste modo, para o desenvolvimento do território camponês é necessária 
uma política educacional que atenda sua diversidade e amplitude e entenda 
a população camponesa como protagonista propositiva de políticas e não 
como beneficiários e usuários [...]. Portanto, atribuímos à Educação do 
Campo a política voltada para o desenvolvimento do território camponês 
como parte do campo brasileiro (FERNANDES, 2006, p.30). 

 

Com relação à sustentabilidade o estudo considera o que Sachs (2007) diz na sua 

proposta de ecossocioeconomia onde a sustentabilidade tem como base a 

multidimensionalidade (social, ambiental, territorial, econômica, política, cultural e 

ecológica), significando um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 

direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimentotecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às 

necessidades e aspirações humanas. Serão também abordados outros autores renomados 

como Fritjof Capra, Sérgio Buarque, e o saber acumulado dos povos expressos na carta 

final da Cúpula dos Povos na Conferência Rio+20 por Justiça Social e Ambiental. 

Com relação ao turismo rural, turismo sustentável e ao turismo comunitário e 

solidário e turismo em assentamentos no Brasil e na Costa Rica, parte-se das abordagens 

de multifuncionalidade e pluriatividade de José Graziano da Silva, com relação ao novo rural 

brasileiro; da conceituação da Rede Brasileira de Turismo Comunitário e Solidário-

TURISOL; de autores como Luzia Neide Coriolano (Universidade Estadual do Ceará), 

Carlos Sampaio (Universidade Regional de Blumenau), Roberto Bartolo (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro), Patrícia Ramiro (Universidade Estadual Paulista-Campus 

Rosana), Helena Araújo Costa (UNB), Thaise Guzzatti (Fundadora da Associação Acolhida 

na Colônia, de Santa Catarina, destino de referência de turismo rural no Brasil), Adyr 

Balastreri Rodrigues (USP), Carlos Maldonado (Organização Internacional do Trabalho-

OIT), além do conhecimento acumulado pelas principais redes nacionais de turismo 

comunitário e na agricultura familiar como a Rede Brasileira de Turismo Comunitário e 

Solidário-TURISOL  e a Rede Nacional de Turismo na Agricultura Familiar - REDE TRAF, 

incluído aí os movimentos sociais do campo já filiados. Também, serão estudadas as 

experiências de organizações que atuam na Costa Rica como a ACTUAR, a Mesa Nacional 

Campesina, o Center For ResponsableTravel-CREST, a Universidad de Costa Rica-UCR, a 

Universidad Estatal a Distancia e autores que já estudaram o tema, como Bernardo Trejos. 

Trataremos do turismo numa conotação de diversidade e pluralidade, ou de turismos, como 

cita Helena Araújo Costa (COSTA, 2013, p. 19).  



10 

 

 

Com relação à economia solidária, serão abordados estudiosos como Paul Singer, 

Gabriel Kraychete, Euclides Mance, Henrique Novaes e Mariana Castro (esses 2 últimos 

com publicação tratando a economia solidária junto com a educação do campo) e 

experiências das incubadoras e grupos de pesquisa em economia solidária, turismo e de 

educação do campo das diversas instituições de ensino que se tornarem parceiras do 

projeto. 

 

4-METODOLOGIA 

Como fundamentos metodológicos pretende-se realizar uma pesquisa aplicada, 

exploratória, qualitativa e de ação-participante. Exploratória pelo seu ineditismo ao procurar 

juntar educação do campo e turismo comunitário e solidário em assentamentos de reforma 

agrária na Bahia; qualitativa enquanto da obtenção de dados descritivos do contato do 

pesquisador com a situação estudada, da sua análise também segundo a perspectiva dos 

outros participantes da ação e a partir daí dê a sua interpretação; aplicada porque pretende 

contribuir de forma prática para um problema real que é a falta depolítica pública de 

educação apropriada ao turismo dos assentamentos; e pesquisa-ação pelo seu caráter 

participante e transformador onde pesquisador e demais integrantes são partes 

colaborativas e interessadas, e previamente atuantes no contexto que se quer transformar, 

que é a qualificação do processo de reforma agrária com relação ao turismo em franco 

desenvolvimento nos assentamentos com o contributo qualitativo da educação do campo e 

suas políticas inerentes ao INCRA.  Tem-se o intuito de haver momentos de avaliação dos 

rumos da pesquisa com os movimentos sociais, a captação de recursos de bolsa de 

pesquisa a colaboradores, incluindo aqueles representantes dessas organizações que 

colaborarem de forma sistemática no processo, preferencialmente os membros de 

comunidades que já tem o turismo como atividade, e sejam alunos do PRONERA ou 

egressos de forma a valorizar a educação do campo. 

O projeto está sendo realizado no Brasil, notadamente na Bahia, e de forma 

complementar o será em outros estados como São Paulo e Ceará, onde já existem grupos 

de pesquisa do turismo em assentamentos ou trabalhos em rede mais desenvolvidos, em 

Brasília, com visitação a Via Campesina e a UNB. Fora do Brasil pretende-se uma vivência 

na Costa Rica, onde já existe uma relação do pesquisador com as instituições e o locus em 

estudo. Será feita a partir da coleta de dados secundários de referências bibliográficas, 

documentais e eletrônicas referentes aos temas; serão realizadas visitas de campo e 

questionários semi estruturados para coleta de dados primários junto a comunidades 

assentadas e suas representações (valorizando o conhecimento empírico), aos 
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departamentos do INCRA e das instituições de ensino envolvidas, assim como também 

perante outros pesquisadores a serem sensibilizados a opinar nos estudos.  

As outras fontes de coletas de dados utilizadas serão: entrevista; relatos de história 

oral; notas de campo; registros fotográficos e de filmagem, e na participação em eventos 

científicos e técnicos das áreas de educação, desenvolvimento, turismo, economia solidária, 

e em pesquisas afins como a Pesquisa da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho-UNESP, campus Rosana, intitulada Turismo de Base Comunitária em Assentamentos 

Rurais Nordestinos, onde o autor do presente atua como pesquisador local sob a 

coordenação da Profa. Dra. Patrícia Alves Ramiro. 

 

5 - CONCLUSÕES 

Considerando que este trabalho é uma proposta de pesquisa em fase inicial de 

realização já foram constatados alguns elementos em visitas preliminares nos 

assentamentos estudados no município de Santo Amaro e na comunidade quilombola do 

Kaonge em Cachoeira. 

Os estudos preliminares se deram concomitantemente a trabalhos técnicos do INCRA 

e de voluntariado do pesquisador através da observação participante com o grupo gestor de 

turismo dos assentamentos e com lideranças do Kaonge e apontam que nessas 

comunidades há jovens e adultos com interesse em estudar turismo, em apoiar e participar 

dessa pesquisa e se apropriar dos seus resultados, e na UFRB há ações nessas 

comunidades no âmbito da economia solidária que podem contribuir nesses estudos. 

 Como resultados esperados pretende-se a ampliação da discussão e de ações nessa 

temática nas comunidades, movimentos sociais, órgãos públicos e instituições educacionais, 

tanto no ensino, como na pesquisa e na extensão, como cursos do PRONERA, como afirma 

Clarice Santos: 

 

[...] destinados a populações específicas, com um desenho pedagógico 
próprio, com formas de acesso e condições de permanência igualmente 
diferenciadas [...] e não somente como experiência pedagógica, curso 
especial, ou qualquer outra denominação que se dê (SANTOS, 2012, p. 
118). 

 
e ainda 
 

[...] contemplem as necessidades educativas dos camponeses na 
articulação das questões pedagógicas às questões do mundo da produção 
e da cultura camponesa[...](ibid). 
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E isso não só no caso dos assentamentos e das comunidades quilombolas, mas para 

as demais populações do campo atendidas pelo PRONERA e público do INCRA/MDA e da 

Via Campesina. 

Também deseja-se que a ampliação da discussão possa dar surgimento a eventos 

específicos para discutir o tema, como Castro e Novaes falam com relação à educação para 

o trabalho associado: “[...] inúmeros seminários poderiam surgir tanto para a troca de 

conhecimento entre as equipes que trabalham com os movimentos sociais, entre os próprios 

movimentos sociais e entre os movimentos sociais e as equipes [...]” (CASTRO E NOVAES, 

2011, p. 151), de alunos, professores, pesquisadores do tema. 

Isso permite vislumbrar resultados promissores, como a escolarização e capacitação 

de jovens e adultos dos assentamentos que já atuam como: condutores de visitantes, 

prestadores de serviços de hospedagem familiar e comunitária, de serviços de alimentação, 

artesãos, artistas e como coordenadores de ações de voluntariado feitas pelos visitantes 

solidários, resultando também no aumento da autoestima, do sentimento de pertencimento e 

de valorização do modo de vida das populações assentadas, da sua produção rural agrícola 

e não agrícola, da paisagem rural, e de outras formas de protagonizar o turismo fora do 

modelo hegemônico.  

A partir desta pesquisa, acredita-se que o turismo comunitário nas comunidades 

estudadas será fortalecido em função da educação do campo, contribuindo para um projeto 

popular da agricultura camponesa.  
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