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Introdução 

O turismo rural, no Nordeste do Brasil, é uma alternativa para redimensionar o 

crescimento no campo, de forma sustentável, em garantia da continuidade dos rendimentos e 

negócios em espaços com atividade dominantemente agrícola. A Região Nordeste é polo 

receptor de turistas, embora estatísticas façam referências à pobreza e aos contrastes sociais. 

Os governos com políticas públicas investem em infraestrutura urbana para atrair investidores, 

em especial, do turismo. Intensificam marketings aproveitando simbologias dos atrativos 

naturais e culturais direcionando espaços, em especial urbanos e litorâneos com ampliação dos 

fluxos turísticos, sendo a região lócus consolidado do turismo de sol e mar, no Brasil.  

O trabalho analisa o turismo rural comunitário frente às contradições e conflitos do 

Nordeste, na semiaridez do clima e carências, com negligências no espaço rural por opção pelo 

modelo de desenvolvimento urbano-industrial e turístico. O Nordeste, de zona litorânea pródiga 

para prática do turismo, consolida o segmento. Analisa-se também a relação do espaço urbano 

com o rural identificando dificuldades de delimitação do campo pelo avanço da urbanização 

capitalista no espaço rural, relacionando com o fenômeno turismo, que cresce 

significativamente.  

O Nordeste brasileiro tem o litoral como vitrine de promoção da atividade turística de 

“sol e praia”, opção acolhida pelo trade turístico e incentivada pelas políticas governamentais 

que alocam, nas últimas décadas, ações urbanísticas na faixa costeira. A qualificação urbana 
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cria espaços de acomodação da atividade turística e supre gradativamente as cidades costeiras 

de infraestrutura, enquanto persiste, no espaço rural, carência de estrutura e suporte para a 

permanência das famílias no campo e das práticas turísticas, como: vias de acesso, 

saneamento, serviços públicos, entre outros. De forma desigual, mas combinada, a produção 

de espaços pelo turismo apropria-se de novos territórios, pari passu ao abandono ou reserva de 

outros para futura incorporação. O espaço rural nordestino, embora tardiamente, passa por 

intensas mudanças, assim como mudam as relações sociais de produção decorrentes do 

avanço do capitalismo, efetivando a denominada modernização conservadora no campo. 

 As atividades agropecuárias enfrentam problemas com a desagregação das formas 

tradicionais de articulação da produção e desvalorização gradativa em relação às demais 

atividades, pois o modelo de desenvolvimento urbano-industrial desprestigia atividades antigas 

e força a busca de novas fontes de renda e dinamizações econômicas, em espaços rurais. O 

novo rural incorpora a prestação de serviços às tradicionais práticas agrícolas fazendo emergir 

o turismo rural, agroturismo, ecoturismo entre segmentos oferecidos como atrativo no turismo 

rural e no turismo no espaço rural. No primeiro o dono da fazenda, agricultores e sertanejos são 

anfitriões e, no segundo, tem-se o estilo urbano consumista no rural. Segundo Zimmermann 

(1996), na atividade produtiva rural, o acesso, hospedagem diferenciada, paisagem do campo, 

a gastronomia, cultura, clima, lazer, informações e compras de produtos rurais identificam o 

turismo rural. 

Agricultores e familiares aos poucos ampliam as atividades e deixam de produzir 

apenas matérias-primas, desenvolvem atividades não agrícolas, para garantia da permanência 

no campo, e não são forçados a migrar para a cidade grande, como no período de intensa 

industrialização no Sudeste do País. As mudanças de produção rural abrem espaço para 

promoção de atividades urbanas e de serviços, como turismo, atividade recente no meio rural 

brasileiro, que surge também em comunidades de agricultura familiar e em assentamentos do 

Movimento dos Sem Terras – MST, em favelas e em pleno sertão semiárido, onde o turismo 

emerge como nova atividade ampliando possibilidades de diversificação de economias 



 

tradicionais. A pluriatividade aliada à agricultura familiar tem dado significativos resultados e 

revela a expansão de atividades não agrícolas no espaço rural.  

Acerca da agricultura familiar, Schneider (2003) explica que a expressão surge no 

Brasil, em 1990, e destaca que, para a adoção da expressão, houve a contribuição de fatores 

associados ao campo político e acadêmico. Inicialmente, a efervescência dos movimentos 

sociais no campo, liderados pelo sindicalismo rural, associados pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG - produziram manifestações políticas contra “os 

impactos da abertura comercial, a falta de crédito agrícola e queda dos preços dos principais 

produtos agrícolas de exportação” (op.cit.: p.100). O Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF, legitimado pelo governo federal em 1996, tem contribuído para 

o aumento de discussões sobre o tema, em reforço ao sindicalismo rural e às reivindicações 

perante o Estado. Mudanças de debates acadêmicos sobre a ruralidade também são elementos 

importante na discussão da agricultura familiar. A partir da década de 1990, as pesquisas 

acadêmicas ampliam as discussões para além da produção agrícola, indo para o espaço 

agrário e a estrutura fundiária discutindo o rural no sentido amplo. 

 A recuperação da sociedade civil, na construção da governança democrática, 

amplia a participação, e Romano (2009) mostra que, se antes o objeto de encantamento da 

imaginação social brasileira era a ação estatal per se, nos anos 1990, paulatinamente esse 

objeto passa a ser representado pela sociedade civil. Daí Schneider (2003) afirmar que o novo 

cenário permitiu que estudiosos ampliassem o escopo temático para além das discussões 

acerca de impasses e possibilidades da reforma agrária e assentamentos, de questões 

relacionadas aos impactos do progresso tecnológico ou migrações. Crescente interesse pela 

temática ambiental, sustentabilidade, espaço rural, agricultura familiar e conformação de 

mercados de trabalho à dinâmica ocupacional dos habitantes rurais e turismo rural são notórios. 

No início da década de 1990, projetos de assistência técnica e extensão rural 

incluem turismo como atividade moderna na força de trabalho de agricultores. Daí, unidades 

agrícolas familiares fazem propostas de turismo rural, ofertam atividades ligadas a lazer, 

esporte, cultura, turismo e gastronomia. Comunidades rurais, empenhadas em melhorias, 



 

produzem turismo diferenciando-o dos padrões convencionais, aliam-se às propostas do eixo 

do turismo alternativo, marcado pelas ações solidárias, com desconcentração de benefícios 

econômicos e sociais. Turismo de baixo para cima, contra hegemônico ao turismo 

convencional, vinculado aos interesses locais, que se enquadra no turismo de comunidades ou 

comunitário, entendido como contraproposta ou alternativa ao turismo convencional de 

bandeiras internacionais e resorts.  

Para alguns o turismo alternativo reproduz o modelo e seria apenas uma nova 

expressão do consumo, para outros são resistências ao consumo exacerbado e crítica ao 

modelo turístico hegemônico, industrial, concentrador. Resistindo e complementando, o turismo 

chega ao espaço rural.  Agricultores organizam em contraproposta ao turismo elitista e 

consumista, um turismo que oferece oportunidades de trabalho para comunidades rurais, 

pautado em economias solidárias na busca do desenvolvimento em escala humana.  

O Ministério do Turismo do Brasil – MTUR - publica Orientações Básicas para o 

Turismo Rural, em 2010, lança o marco conceitual de turismo rural com diretrizes e estratégias, 

com vistas ao desenvolvimento da atividade para entendimento e apoio governamental ao 

segmento e venda dos produtos comercializados. As diretrizes de desenvolvimento do turismo 

rural em parceria com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF - de forma participativa e democrática, dizem que turismo rural é um conjunto de 

atividades desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, 

agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 

de comunidades. A oferta turística, no meio rural, tem como referência a ruralidade realizada 

em propriedades rurais de grande, médio ou pequeno porte, e em unidades agrícolas 

consideradas tipicamente familiares. 

               A grande dimensão do território brasileiro, com diversidade de clima, interfere na 

produção do espaço rural com modelos de unidades agrícolas produtivas diferentes, a exemplo 

do Sul e Nordeste.  No Sul, predomina a produção familiar, tradicional, marcada pela presença 

de imigrantes alemães, poloneses e italianos mantendo o rural dinâmico e produtivo.   O clima 

temperado também ajuda, motivo pelo qual o turismo rural é próspero na região, a exemplo da 



 

Acolhida na Colônia, em Santa Catarina.  No Nordeste, clima árido, falta de solos edáficos e 

parcas políticas no meio rural dificultam o desenvolvimento do espaço agrário e 

consequentemente do turismo rural.  

 

Nordeste brasileiro: uma região turística  

A Região Nordeste passa por vigoroso crescimento, com expansão de setores 

econômicos, em destaque o terciário, em especial, o turismo. Embora melhorados 

sensivelmente os indicadores socioeconômicos, nas últimas décadas, estão distantes do 

aceitável, se considerados os parâmetros internacionais de desenvolvimento humano. A 

vulnerabilidade por questões climáticas da semiaridez, ou pela prevalente desigualdade 

socioeconômica, é marcante e persistem índices sociais abaixo do desejável, no Nordeste e em 

outras macrorregiões do Brasil. Apesar disso, há diferentes graus de dinamismo, níveis de 

renda, relações de trabalho e índices de qualidade de vida que tornam o País bastante 

heterogêneo.  Os estados do Nordeste: Ceará, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, abrangem área de aproximadamente 1,56 milhões de 

Km² ou 18,5% do território brasileiro, com cerca de quatro mil quilômetros de praias tropicais 

banhadas pelo oceano Atlântico.  

A região detém cerca de 28% da população brasileira, concentrada majoritariamente 

nas cidades costeiras. A parte central, de faixa semiárida integra parte de Minas Gerais e 

Espírito Santo no Sudeste, denominada Polígono das Secas que representa 959.697,6 Km², 

aproximadamente 88% do território nordestino e 11% do nacional (IBGE, 2001). 

O rural, na região, confunde-se em grande parte com o sertão semiárido onde o 

povoamento e formação de fazendas e currais de gado margeiam sempre rios para garantia de 

fartura e riqueza em época de chuva, de cheias dos rios intermitentes. O rio São Francisco e o 

Jaguaribe são exemplos da história da ocupação com expedições, entradas e bandeiras. O Rio 

Jaguaribe banha o Ceará. Em períodos secos, o leito dos rios favorece o surgimento de 

cacimbas que se formam naturalmente ou sendo escavadas mais profundamente até encontro 

de lençóis d’água. O solo cobre-se pela caatinga, vegetação espinhosa, retorcida, dura e 



 

“violenta” que, na seca corta a visão do sertanejo e o agride com aspecto desolador 

aparentando sem vida. Vegetação que se adapta facilmente à rudeza das estiagens, 

alimentando-se das próprias reservas, em transfiguração com as primeiras chuvas. Em pleno 

sertão, de vegetação esgalhada e acinzentada, maltratada pelo calor intenso da semiaridez, 

uma planta especial resiste às fortes estiagens, o juazeiro não perde as folhas verdes, mesmo 

nos meses mais castigados pela seca. Nas estiagens, fala-se de turismo sertanejo e não de 

turismo rural.  

O Nordeste acumula, secularmente, elevada dívida social, fruto de questões 

nacionais e de precárias condições sociais acumuladas ao longo da formação socioespacial, 

elementos causadores do acirramento de desigualdades. A região fora a principal base de 

povoamento, nos primeiros séculos de colonização portuguesa, entendida como “expressão de 

territorialidade absoluta de grupo em que prevaleciam marcas de identidade, exclusividade e 

limites, sem mediação” (Santos, 1997, p.196). O sistema agroexportador pautado em relações 

de produção escravagista constitui a base da economia, pouco endógena, com boa parte de 

lucros auferidos pela monocultura açucareira. A escravidão e a escassez de investimentos 

corroboram o atraso da formação do mercado interno autossustentado, capaz de engendrar o 

crescimento econômico do Nordeste. Contribuiu, para o quadro desvirtuoso, a indisponibilidade 

e qualidade dos recursos naturais, expressos principalmente pelas reservas hídricas – 

seriamente limitadas em períodos de estiagem prolongada – compartilhadas com atividades 

não ajustadas ao convívio com o semiárido, impossibilitando o processo de desenvolvimento 

ambientalmente sustentado, embora incipiente o pensamento no momento (MAGALHÃES, 

1983). 

Com intervenção de instituições de fomento, nos anos 1960, a região experimenta 

alterações do quadro produtivo e infraestrutural. Nesse sentido, “a intervenção do Estado 

desenvolvimentista tem papel preponderante na reprodução e concentração do capital, 

transformando-se em principal garantidor do processo de integração de economias periféricas 

regionais” (OLIVEIRA, 1977, p.115). Oliveira, ao analisar a ação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - centra considerações em torno do processo de 



 

acumulação capitalista, entendendo a industrialização nordestina como movimento do capital, 

hierarquicamente subordinado ao capital internacional. Para o autor, o planejamento regional da 

SUDENE alinha-se ao processo de escala mais ampla, não podendo superar as contradições 

básicas da produção capitalista. Trata-se de investida do capitalismo brasileiro que esboça 

tendência à homogeneização monopolística do espaço econômico. Ainda que as políticas 

regionais nem sempre tenham sido eficazes na execução, é fato que, desde a década de 1960, 

o crescimento do PIB per capita nordestino apresenta sinais positivos, em média, superior às 

demais regiões brasileiras. Entre 1960 e 1989, período marcado pelas intervenções de viés 

desenvolvimentista, a região cresceu a taxas anuais de 3,5%, culminando em pequena  

redução da desigualdade regional (IPEA, 2006), processo que se sustenta. A partir de 1990 

ocorre reestruturação na economia nordestina, sendo o turismo a atividade econômica 

apontada como redentora, contudo reproduz o processo de acumulação e não poderia ser 

diferente.   

Tenha-se que a redemocratização do País, na década de 1980, dá início a novo 

momento econômico. Assolado pelo descontrole inflacionário e pela estagnação econômica, o 

País adere ao receituário neoliberal e promove a reforma do Estado. O ajuste liberal, a partir de 

1994, desmantela as instituições e políticas regionais de enfrentamento das desigualdades. A 

redução de disparidades perde fôlego com a crise do modelo desenvolvimentista que 

acompanha apenso à queda dos investimentos governamentais, entre 1970 a 2000, de 10% do 

PIB, em média, para 3,2%. Daí, o resultado da contribuição nordestina para o PIB nacional, 

estacionado durante 19 anos, na faixa dos 14%, segundo dados do IBGE, sobre a riqueza 

nacional por Estados, entre 1985 e 2004.  O fato repercute no nível de investimento público per 

capita, abaixo da média nacional e equivalente, em 2000, apenas 62% da média nacional, 

enquanto, para os habitantes da Região sudeste a média é de 10% superior. Entre 1990 e 

2002, a taxa de expansão do PIB per capita é de 1,7% para o Nordeste, enquanto Sudeste e 

Sul tiveram expansões de 1,0% e 1,2% ao ano. A trajetória de queda é quase uma constante, 

decorrente de progressivas restrições fiscais e redução da presença do Estado, ou mesmo, pela 



 

ausência de políticas públicas regionais ativas, é assim que Monteiro Neto (2006) explica as 

intervenções estatais do Brasil nessas décadas.  

 Nãose pode negar o recuo do peso relativo do Sudeste, acompanhado de avanço 

do Centro-Oeste e Nordeste, no entanto, as regiões figuram como emblema da desigualdade 

inter-regional. Todavia não se pode desconsiderar, em nível intrarregional, o impacto de 

programas nacionais de transferência de renda (aposentadoria rural, bolsa família etc.) iniciados 

na década de 1990 e intensificados nos últimos anos, juntamente com a recuperação do 

salário-mínimo, do crédito à agricultura familiar e do controle da inflação. O adicional de renda 

tem gerado impacto na microeconomia aumentando o consumo popular e a produção local. Há 

o surgimento de focos dinâmicos (ARAÚJO, 1999), em diferentes subespaços das 

macrorregiões nordestinas que têm contrabalançado tendência paralisante, imprimindo aos 

espaços maiores transformações na estrutura produtiva e social. 

  Embora os investimentos de infraestrutura nordestina sejam insuficientes, a médio 

e longo prazo, em especial em educação, saúde e postos de trabalhos, para redução 

sistemática de desigualdade regional, sugerem efeito positivo. Componente importante, na onda 

de investimentos contemporâneos, são grupos empresariais regionais consolidados, bem como 

investidores estrangeiros, notadamente europeus (portugueses e espanhóis) em especial com 

negócios turísticos que procuram oportunidades para aumento de rentabilidade de negócios, na 

esteira dos benefícios fiscais e financeiros, oferecidos pelos estados nordestinos. Por certo, isso 

leva a acreditar na potencialidade e viabilidade da economia do Nordeste e no desempenho em 

relação aos investimentos.  

As políticas de turismo são executadas por iniciativas pública, privada e alternativa. 

O Estado implanta infraestrutura básica e de acesso para atendimento às necessidades da 

iniciativa privada e às das populações locais, além de criar superestrutura jurídico-administrativa 

(órgãos públicos), eficaz, capaz de planejar e organizar investimentos estatais aplicados. Assim, 

cabe à iniciativa privada a construção de empreendimentos e prestação de serviços para 

retorno, em forma de benefícios à sociedade (BARRETO, BURGOS, FRENKEL, 2003), 

benefícios esses que merecem  ser questionados diante do modo de produção vigente 



 

desigual, embora as políticas públicas ou ações do Estado remetam aos interesses da 

sociedade. A participação estatal no processo é relevante e as políticas públicas põem a Região 

Nordeste em evidência para o turismo. A implantação de infraestrutura básica e de acesso a 

destinos turístico nordestinos, estratégias de mercado e preocupação ambiental, em alguns 

casos, são metas e objetivos de planos turísticos, demonstrando, assim, articulação da política 

de turismo com políticas mais abrangentes, como  econômica, urbana e  ambiental. 

O PRODETUR Nordeste, nas fases I e II promove o aumento de incentivos 

financeiros ao turismo, com melhorias na gestão de receitas pelos municípios e estados, 

assegurando o turismo em áreas contempladas pelo programa (MTur, 2004). Para 

desenvolvimento do turismo, definiram-se polos indutores com planejamento setorial integrado 

e participativo pelos Conselhos de Turismo; planejamento estratégico; melhorias de 

infraestrutura dos municípios e lugares turísticos; fortalecimento na capacitação municipal de 

planejamento e gerenciamento ambiental, administrativo e fiscal; proteção do patrimônio 

natural; reordenamentos espaciais e restauração de patrimônio histórico cultural, além da 

promoção do marketing da região. O Nordeste e o Ceará mudam a imagem graças ao 

marketing bem elaborado. O sol é desassociado da seca e remete às praias e à corpos 

bronzeados.  Tem-se, assim, a metamorfose espacial do Nordeste, levando Gomes (2006, 

p.166) à análise de reordenamento dos espaços litorâneos a afirmar que: 

O processo se expressa não apenas por uma nova forma de 
estruturação, mas principalmente pelas novas funções assumidas diante 
do momento histórico de expansão e reprodução do capital, marcado 
categoricamente pelo processo de mercantilização, não apenas das 
mercadorias socialmente produzidas, mas da paisagem, da gastronomia, 
das atividades culturais e principalmente do mar, exigindo, assim, a 
requalificação espacial. 

 

No que se refere à implantação de infraestrutura física, o Nordeste dá saltos de 

qualidade, constatados, sobretudo, pelos nordestinos que voltam vez por outra em turismo de 

raiz, embevecidos frente às mudanças infraestruturais de territórios que chocam com o fraco 

desempenho social, em particular, em áreas de educação, saúde e segurança que, 

desprestigiadas, não têm a mesma qualificação e mudanças. 



 

O modelo industrial, do turismo, apesar de alento ao mercado de trabalho com 

novos postos, tem média salarial baixa e, sozinho, não satisfaz a carência estrutural do 

desemprego da região. Ainda assim, alternativas surgem como estratégia de sobrevivência ou 

como forma de empreendedorismo, isto é, enquanto políticas públicas ou “de direito” não 

atendem, políticas alternativas ou políticas “de fato” emergem, e pessoas ou grupos criam, 

inovam e resolvem problemas econômicos a seu modo, por suas iniciativas, contando com 

nada ou quase nada dos poderes públicos.  Apesar de imenso potencial turístico, o Nordeste 

apresenta entraves ao desenvolvimento pela fragilidade de infraestrutura de apoio, deficiência 

de equipamentos e serviços, falta de recursos humanos capacitados e inadequada 

comercialização do produto turístico, ainda há improvisos. A proposta de desenvolvimento da 

Região Nordeste, com base em projeto calcado em serviços e comércio – turismo – sem 

transformações estruturais dos demais setores produtivos leva a questionamento de 

possibilidades. 

 Há que se reconhecer que a proposta de modernização pela agricultura e 

implantação de agropolos vista pelo Governo como desenvolvimento, na reflexão crítica 

acredita-se não seja o caminho certo, pois continua faltar alimento no campo, e prosseguem 

migrações de famílias sertanejas, mesmo com exportação de alimentos. Falta base sólida à 

proposta de desenvolvimento do Nordeste, considerando débil base industrial, indústrias 

externas com transferência de lucros para fora. Empresas do Sul, Sudeste e internacionais 

concentram lucros remetidos às matrizes.  

O turismo, para os estados nordestinos e a atividade industrial, praticamente, 

concentram-se no litoral e áreas restritas, não atingem todo o território, sendo necessárias 

políticas para o semiárido. Assim, o turismo pode ser coadjuvante para o alcance do 

desenvolvimento econômico, no Ceará dadas as condições de semiaridez é definido pelos 

últimos governos vetor-chave das políticas estaduais, causando espécie a muitos.  A 

importância do turismo, contudo, não se reduz, pois, apesar de não produzir desenvolvimento 

estrutural, reside no fato de ensejar empregos diretos e indiretos, embora, em parte, 

temporariamente, ainda assim oferece oportunidades a empreendedores em várias escalas. 



 

Enquanto na atividade industrial a presença de médios e pequenos empreendedores é difícil, o 

turismo absorve infinidade de serviços; ou seja, à atividade concorrem empresas de pequeno e 

médio porte e dos mais variados serviços, pela criatividade dos nordestinos, a exemplo da 

venda de souvenirs. No Ceará pelas dificuldades derivadas da semiaridez, em mais de 90% do 

território, a opção governamental é pela atividade turística, o que sugere acerto político, pois 

sem agricultura não há indústria e sem essas atividades não há desenvolvimento.  

A Região Nordeste apresenta-se, segundo o Ministério do Turismo (2010), propícia 

à ampliação de investimentos e, assim, no período de 2011-2014, recebe vultosos 

investimentos governamentais e institucionais para a execução dos eventos esportivos como a 

Copa das Confederações, em 2013 e o mundial de futebol de 2014, que contará com quatro 

cidades sedes: Fortaleza, Natal, Recife e Salvador, capitais nordestinas relevantes para o 

turismo internacional. O Brasil espera receber cerca de 600 mil estrangeiros e ampliar o turismo 

interno. Segundo pesquisas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), os investimentos em infraestrutura e serviços previstos para Copa do 

Mundo de 2014 ultrapassam R$ 30 bilhões. Isso justifica a implantação de resorts no Nordeste, 

assim como o incremento imobiliário e melhoria de infraestrutura urbana em corredores de 

grande fluxo, associado à necessidade de abrigo em espaços mais protegidos e longe de 

conflitos sociais. Certamente haverá manifestações contra a Copa e os mais distantes estarão 

mais protegidos. Razão têm sim os que se manifestam, mas os turistas não são responsáveis 

pelas insatisfações e precisam ser bem recebidos: pagam caro.  

O Banco do Nordeste (2013) mostra o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

nordestino, em 2013, de 2,5% o mesmo do País. A projeção era de 3,7%, de qualquer maneira, 

mesmo com redução, é positiva, diz o grupo do BNB – ETENE a mesma projetada para o 

Brasil, mostra reação da economia ao letargismo de 2012.  

O Nordeste é espaço de contradições e responde positivamente a estímulos que o 

movem para melhor desempenho socioeconômico. Com a valorização do litoral e implantação 

de projetos financiados pelas agências multilaterais de crédito, cidades se reorientam para a 

prática do lazer e do turismo. Desde então, as comunidades disputam palmo a palmo, espaço 



 

construído e urbanizado para o turismo, com áreas residenciais e para atividades econômicas, 

recreativas e esportivas. Tudo isso, entretanto, passa por intenso processo de luta, mediante 

relações de poder de redefinição de áreas e territórios.  Como o turismo de sol e praia é o 

segmento para massas e os litorais, áreas de grande demanda, torna-se difícil o controle de 

qualidade, e os impactos da ocupação urbana e turística suscitam emergência de movimentos 

socioambientais que têm contribuem para denúncia de abusos e questionamento de 

sustentabilidade, o que é necessário e papel da sociedade. Em vários lugares, há problemas de 

uso indevido de litoral, além dos associados à exploração sexual, drogas e especulação 

imobiliária. Os países tropicais pobres, de modo geral, iniciaram a exploração da atividade com 

turismo litorâneo, balneário, de sol e praia para atender, demandas de fluxos turísticos, assim 

como do capital proveniente de corporações internacionais, oferecendo condições favoráveis à 

instalação de redes hoteleiras e resorts de bandeiras internacionais e parques aquáticos. 

A cada dia, grupos alternativos começam a se organizar para venda de novos 

produtos turísticos, de novos roteiros, “nichos” deixados pelo capital global e, dessa forma, 

participam de mercado promissor. Em alguns municípios, comunidade e pequenas empresas 

encontram caminhos de inclusão em roteiros turísticos e aproveitam artes, gastronomias, 

folclores, atrativos naturais e culturais, transformando o potencial em produto ou oferta turística. 

Assim, o turismo chega às comunidades rurais e periferias. Os excluídos do turismo do topo, ou 

de resorts, hotéis cinco estrelas inventam o turismo social, dos trabalhadores, adaptado às 

condições econômicas dos pequenos rendimentos, tentam incluir-se no circuito inferior do 

consumo, com produtos alternativos, pequenas pousadas e hospedagens residenciais, quando 

emerge o turismo rural e comunitário. A contradição contribui para que, em estados do País, 

especialmente no Nordeste e no Norte, haja experiências que fogem do modelo de turismo 

globalizado, que privilegiam pequenos empreendimentos, comunidades e que têm como 

finalidade o desenvolvimento local, a valorização das pessoas, das microeconomias, de culturas 

locais, de empreendimentos que possam fazer do turismo estratégia de combate à pobreza, 

forma de inclusão na produção e no mercado.  



 

O turismo comunitário caminha na contramão do consumo exacerbado e da 

“globalização perversa” (SANTOS, 2001), liderado por grupos que valorizam atividades menos 

concentradoras de capital e mais voltadas aos valores humanos, como o turismo comunitário, e 

às redes do eixo local. Atividade econômica globalizada volta-se ao atendimento do mercado 

internacional e também passa por mudanças, objetivando alcançar diversificado público 

consumidor. Empresas turísticas, assim como empreendimentos contemporâneos, organizam-

se em redes, por meio de transferências de informações, capital, e circulação de produtos e 

pessoas, e alteram a dinâmica espacial, interconectando pessoas e serviços. No entanto, a 

cadeia produtiva do turismo não é exclusiva às ações de grandes capitalistas que detêm o 

poder da produção. Grupos populares menos favorecidos economicamente, ou os “de baixo”, 

conforme Milton Santos, (2001) também se inserem na cadeia produtiva mediante atividades 

alternativas, como  desenvolvimento do eixo do turismo comunitário e solidário, em que se 

insere o turismo rural. Adquirindo cada vez mais visibilidade em escala mundial, o turismo de 

comunidades (comunitário), assim como o turismo convencional, organiza-se em redes, em 

grandes corporações, não com os mesmos aparatos tecnológicos e disponibilidade de capitais 

de grandes corporações, mas conseguem potencializar a participação de grupos do eixo inferior 

do circuito produtivo no mercado turístico local, regional e internacional. 

 Para isso, turismo rural e empreendimentos comunitários têm visão própria de 

turismo voltado a seus interesses, à nova perspectiva de desenvolvimento à escala humana e 

às condições locais. Descobrem-se novos indicadores do desenvolvimento, ingresso de capital 

em pequenos municípios, mais trabalho e emprego, inclusão de excluídos, participação 

democrática, benefícios da economia, alocação de infraestrutura turística e de apoio ao turismo, 

sobretudo, para o residente.  Assim, a constatação de que o Nordeste, uma das regiões mais 

populosas e ricas do Brasil, estagnou durante séculos, e o poder político em mãos da aristocracia 

rural e conservadora que ignora o atraso econômico e os problemas sociais, serve de motivo de 

recuperação do atraso, com estratégicas e iniciativas governamentais, incluindo subsídios a 

investimentos privados.  



 

Apesar da reduzida tentativa do governo federal de promover o desenvolvimento 

regional, as políticas macroeconômicas são importantes. Precisam ser complementadas com  

políticas  regionais de desenvolvimento, pela iniciativa privada, sobretudo pelo poder local e  

comunidades. O turismo oferece oportunidades a empreendimentos na esfera local, em 

comunidades urbanas e no meio rural. Assim, criou-se, no Nordeste, nova imagem regional de 

dimensão nacional e global. Fala-se agora de Novo Nordeste resultado do processo de 

significativas mudanças socioeconômicas. O turismo poderá vir a ser saída para a economia 

nordestina, desde que se invista no maior potencial da região: os habitantes, e que se proteja, 

conserve e se recupere o patrimônio natural e cultural.  

A agricultura no Nordeste é basicamente sustentada por políticas públicas pontuais 

e desarticulada, ou com subsídios emergenciais, sem programa político consistente. O quadro 

de pobreza e carências do espaço agrícola é justificado por contingências de origens físico-

naturais, a seca responde pela falta de políticas agrícolas e agrárias, e a transposição das 

águas do Rio São Francisco, para melhor aproveitamento de águas doces que se jogam ao 

mar, caminha lentamente. Assim, a paisagem cinzenta menos atrativa do Nordeste desfavorece 

o turismo rural. A maior parte de unidades produtivas agrícolas são monoculturas, em grande 

parte, agroindústrias ou perímetros irrigados com modelo de gerenciamento precário, e 

agronegócios são prioridades para exportação. Como consequência do modo de produção, 

parte da força produtiva é assalariada ou sofre à míngua à mercê de articulações políticas, 

embora, em alguns estados, ocorra produção por commodity: como a soja no Piauí, cana-de-

açúcar em Alagoas, Pernambuco e Paraíba e frutas tropicais para exportação, por exemplo, no 

Ceará. A diferença de modelos agrícolas é expressa na paisagem e na relação do homem com 

o espaço produtivo, motivo pelo qual o turismo rural, tal como idealizado na Europa, não pode 

ser reproduzido no Nordeste do Brasil.  Os arranjos institucionais do espaço agrícola são 

estabelecidos por grupos modernizadores: Estado, bancos e empresários em pactos 

burocráticos que representam o corporativismo no campo, com exclusão do pequeno produtor. 

Desse modo, o turismo rural nordestino enfrenta obstáculo de cunho político e administrativo. 



 

O modelo de turismo rural emerge, na Europa como alternativa para entressafras, 

pela necessidade de o produtor rural aumentar as fontes de renda e agregar valor aos produtos. 

O elemento principal é modo de vida no campo, o “tempo lento” e acolhedor do espaço rural. O 

modelo europeu aplicado no Sul do Brasil com sucesso representa diferenciações entre 

políticas. A Política Agrária da União Europeia dá ênfase ao meio rural como espaço de vida e 

ócio, além de altamente produtivo e subsidiado quando necessário. Com relação à aplicação do 

modelo "importado" à realidade do Nordeste, há que se considerar enormes diferenças, pois, na 

Região, o espaço rural não é atrativo pelo potencial produtivo e nem de longe se relaciona 

ao espaço de vida e ócio, com raras exceções.  

  

Relação campo-cidade no turismo: permanências e mudanças  

A segmentação do turismo, em espaço e mercado globalizado, é indicador da 

diversidade de destinos e da capacidade de prestação de serviços a perfis de públicos com 

capacidade de dinamizar territórios e economias, levando satisfação aos turistas. A 

segmentação da oferta é orientada para especificidades de receptores, assim, se tem o turismo 

rural, urbano, litorâneo, de montanhas, entre muitos, e, em especial, de particularidades de 

grupos de turistas mostrando a diversidade dos envolvidos.  

A reestruturação produtiva das últimas décadas impõe novas políticas e ações 

baseadas em organizações de empresas, em redes de estratégias de desconcentração, 

atingindo maior número de lugares na expansão do capital, e, nesse processo, a área em foco - 

o Nordeste brasileiro - é intensamente contemplada pela prioridade de serviços, em especial, 

com crescentes demandas. Novas feições do urbano e rural exigem renovação da base 

conceitual e ressignificação de lugares. Matos (2006) apresenta premissas que chamam 

atenção para o papel de grandes empresas, em redes, no processo de acumulação, com 

subordinação do Estado, desregulação, difusão de tecnologias, informações, comunicações, 

finanças e produção de símbolos, com reformas urbanas marcadas pelas policentralidades e 

fragmentações. No rural dão-se mudanças na estrutura agrária e formas de produção, com 



 

surgimento de agropolos vinculados ao mercado internacional, em convívio com pequenas 

comunidades de produtores da agricultura de subsistência e em especial da agricultura familiar.  

Assim, o espaço rural nordestino, associado a vazios ocupacionais, descaso, 

carências de serviços e capitais, secas e baixa produtividade, absenteísmos passa por 

reestruturações, explicadas por Silva Graziano (1998) como novo rural brasileiro com processo 

de urbanização, implementação de infraestrutura de transporte e comunicação, bem como com 

aquisição de serviços urbanos básicos: energia elétrica, saúde, educação, e acrescenta-se, o 

lazer e turismo. A transformação e interconexão do urbano com o rural exigem que se 

repensem os espaços, sobretudo a extinção da dicotomia rural/urbano. O espaço rural amplia o 

leque de atividades, para além da produção agropecuária, com destaque do lazer em áreas 

rurais, venda da paisagem rural com a produção simbólica do rural a ser consumido, com 

criação de Reservas Privadas do Patrimônio Nacional - RPPN -, programação de atividades de 

turismo rural e ecoturismo. 

A diferenciação de formas de apropriação de territórios mostra a possibilidade de 

desenvolvimento de atividades turísticas consistindo em ocupação complementar que, aliadas a 

atividades primárias, passam a fazer parte do cotidiano da propriedade rural, em maior ou 

menor intensidade. Com isso a mercantilização do espaço rural faz-se mais intensa, amplia-se 

o interesse para além da organização de atividades produtivas tradicionais, a exemplo das 

agrícolas e industriais somadas às de lazer e turismo, infraestrutura para moradias e políticas 

ambientais. Cresce a necessidade de atuação do Estado por meio de políticas públicas para 

garantia de normas ambiental, infraestrutural e regulação das propriedades e do solo rural 

(SILVA, VILARINHO, DALE, 1998). Mesmo assim, na Região Nordeste, as mudanças no campo 

foram ínfimas e não reduziram as contradições entre o rural e o urbano.  

O campo nordestino continua pobre e pouco produtivo, mas existem áreas de maior 

crescimento em comparação a outras, com enclaves em que o processo de urbanização e 

acentuação do uso de tecnologias e ciência evolui com ampliação de serviços tipicamente 

urbanos no meio rural, e o turismo é sintomático. Serviços anteriormente executados 

expressivamente na cidade são alocados no campo, corroborando a criação de pequenos 



 

núcleos urbanos e profusão de objetos citadinos no espaço rural, como eletrodomésticos. 

Computador, televisão, e motocicleta aceleram a integração campo/cidade, proporcionando livre 

acesso a informações, bem como comunicação rápida. As redes sociais corroboram também a 

intensificação da relação complementar entre campo e cidade. 

Embora a modernização tecnológica não esteja ao alcance dos níveis sociais e 

econômicos, os lugares estão articulados em rede, o que possibilita a dinamização, 

comunicação e comercialização de produtos e atividades, inclusive do turismo rural, que se 

torna global, ou “local globalizado”, com mistura de simbologias culturais do lugar em padrões 

de economias e serviços. As diversidades e semelhanças econômicas, culturais, políticas e 

espaciais assumem forma e conteúdo não apenas no espaço urbano, mas também no rural.  

No entanto, no rural nordestino não houve mudanças intensas, simultaneamente ao 

que ocorre com cidades, pelo contrário, continua a estagnação por décadas, até, tardiamente, 

inserir-se na mundialização do capital, visto que, até mesmo a urbanização e crescimento de 

cidades demoram décadas para acontecer, com relação aos mesmos processos em andamento 

nos países centrais. Explica Scarlato (2000, p. 395) que “o crescimento das cidades e a 

industrialização ocorreram paralelamente à transformação do campo”, equivalendo dizer em 

países ricos, houve integração entre campo e cidade. Assim, a urbanização processa-se 

diferenciadamente, acompanhando ritmos de evolução relacionados ao sufrágio rápido, 

espontâneo ou forçado do modo capitalista.  

As sociedades passam por processo de urbanização profícuo para adaptação ou 

integração ao modelo de produção dominante. Santos (1994, p. 125) mostra que se vai da 

urbanização da sociedade, “resultado da difusão, na sociedade, de variáveis e nexos relativos à 

modernidade do presente, com reflexos na cidade”, para a urbanização do território, que é “a 

difusão mais ampla no espaço das variáveis e dos nexos modernos”. O segundo movimento é 

mais ambicioso e aspira comunicar todos os lugares globalmente, entrecruzar e maximizar a 

circulação de mercadorias, signos, pessoas, em especial, turistas. A urbanização do rural torna 

o espaço flexível, e facilita a produção do turismo em lugares de complicado acesso. Assim, a 

urbanização torna-se processo global que avança sobre o “espaço-mundo” (Santos, 1994). 



 

Todavia não significa o fim do espaço rural, das especificidades do campo, mas diz respeito às 

mudanças e permanências resultantes do conflito entre tradicional e moderno, capital e 

trabalho, interno e externo, e rural e urbano.  

A relação campo/cidade passa pela expansão de ligações entre um e outro, e se 

apresenta de maneira renovada.  Lembra Santos (2008, p. 60) que “é pouco falarmos apenas 

em uma cidade que tem um campo do qual depende e vice-versa, ou antes, é incorreto. As 

relações com áreas distintas do campo imediato passam a ser uma constante, e mesmo uma 

necessidade”. Entretanto mudanças profundas não negam que “a noção antiga perdura, e ainda 

hoje, quando a vida rural às vezes se torna quase autônoma em relação á próxima cidadezinha, 

ainda encontramos o tipo clássico de relações entre cidade e campo” (op. cit.).  Para Lefebvre 

(2001, p. 68-69), o movimento se acirra, imbricado, e, ao mesmo tempo, coadunado um ao 

outro, “a relação cidade/campo se transforma, aspecto importante de mutação geral. Seja o que 

for, a cidade em expansão destrói o campo, corrói-o, dissolve-o. A vida urbana penetra na vida 

camponesa despojando-a de elementos tradicionais”. Oliveira (2000, p. 477), baseado na 

história concreta de trabalhadores do campo que residem na cidade, os boias-frias e em 

processo de luta por interesses rurais que incidem nos centros urbanos, afirma que “a unidade 

contraditória entre a cidade e o campo não elimina suas diferenças - ao contrário, aprofunda-as, 

tornando cada uma mais específica, porém cada vez mais portadora de característica geral da 

outra”. Desse modo, o campo se descortina ao mundo urbano e abriga variáveis urbanas.  

Gradativamente, a “urbanização do campo” se consolida, contribuindo para expansão dos 

tentáculos das cidades aos longínquos rincões agrários que, em última análise, compromete e 

subverte a cultura rural fundada em valores solidários, laços de parentesco e comunicação 

pessoal. Contudo o campo detém valores, é o lugar que testemunha a produção coletiva da 

cooperação e comunhão, com diferenciadas relações sociais nas cidades.  

A “urbanização do campo” impulsiona metamorfoses na essência do espaço rural, 

embora não se extinga o fulcro que o dota de singularidade. Daí dizer Santos (2002, p. 255) “a 

urbanização no campo é controversa e significa processo de mudança das relações sociais, 

mas também do conteúdo material do território”. Trata-se, na verdade, de urbanização do 



 

território, como mudanças interglobais que participam da totalização engendrada pelas reações 

e involuções do presente, com marcas do passado e tendências, de campo e cidade. Porém o 

campo evolui de maneira quase que autônoma resguardando as especificidades que, em última 

análise, representam eclipse parcial no espaço rural dos nexos modernos das cidades, apesar 

de ser alvo de novos objetos técnicos produzidos. Lefebvre (2001) afirma que o campo é lugar 

de produção e de obras e que a produção agrícola cria produtos e paisagens rurais. “Esta obra 

emerge da terra lentamente modelada, originariamente ligada aos grupos que a ocupam com 

recíproca sacralização que é, a seguir, profanada pela cidade e pela vida urbana” (LEFEBVRE, 

2001, p. 65). O turismo, atividade tipicamente urbana, invade o espaço rural. E assim não só a 

agricultura fabrica produtos que engendram a obra; mas atividades não agrícolas como turismo, 

acirrando a propagação do urbano no rural. 

Mas a cidade também se transforma, ao passo que cresce a urbanização das 

grandes cidades, pouco a pouco, se aproxima do clímax metropolitano, ou gera megalópoles 

com poder de decisão e concentração de objetos técnicos e informação, o campo é parte 

importante do processo, pois a complexidade técnica, no seio da cidade e centros universitários 

é transportada, combinada desigualmente ao espaço rural; ao mesmo tempo em que dependia 

do espaço rural: produção de alimentos, inclusive da geração do proletariado de reserva, 

população imigrante. A essa relação Santos (2002) chama de “acontecer complementar”, fruto 

da necessidade de ampliação das ligações e trocas entre forças espaciais produtivas: campo e 

cidade. A respeito das oposições entre campo e cidade, admite-se com Lefebvre (2001, p. 69) 

que: 

A oposição “urbanidade-ruralidade” se acentua no lugar de desaparecer, 
enquanto a oposição cidade-campo se atenua. Há um deslocamento da 
oposição e do conflito. Quanto ao mais, em escala mundial, o conflito cidade-
campo está longe de ser resolvidos, todos sabem disso. Se é verdade que a 
superação e a contradição cidade-campo (que envolve a oposição de dois 
termos sem se reduzir a ela) fazem parte da divisão do trabalho social, é 
preciso admitir que esta divisão não está nem superada nem dominada,  longe 
disso.  

 

Assim, no limite, a superação da contradição campo-cidade está longe de 

acontecer. Tem-se aí também a possibilidade de emancipação humana, pois romper o eixo de 



 

sustento do sistema capitalista significa edificar nova sociedade e novo espaço, onde 

solidariedade e cooperação fundem as escalas da coexistência material e imaterial. Se não há 

superação completa na relação campo-cidade, ao menos se tem convergência relativa, múltipla 

e instigante de funções, ações e objetos de ambos os espaços, ora de forma áspera, ora 

dialógica.  A relação campo/cidade se estreita, condicionada pela modernização circundante e 

ampliada pelo império da acumulação do capital que se serve cada vez mais de ciência, de 

serviços originariamente urbanos e de informações. No entanto, o campo não se definha, 

apenas não existe pureza imanente possível que se perpetue; oscilações e transformações são 

irremediáveis no mundo acelerado que desfaz tudo que é sólido. 

 

Princípios do turismo rural comunitário 

 

Comunidade é um grupo social residente em pequeno espaço geográfico, campo ou 

cidade, cuja integração de pessoas entre si, e com o lugar, cria identidade muito forte em que 

habitantes se identificam como comunidade. Pequeno grupo de pessoas, com seu modo próprio 

de ser e sentir, com tradições religiosas, artísticas, com passado histórico, costumes típicos, 

“estilo” de vida familiar e social, com as atividades produtivas, problemas e necessidades, 

aspirações; no mesmo lugar, tendo, sobretudo, consciência da vida comum, tudo isso forma 

comunidade. As pessoas tornam-se membros de comunidade não apenas por nela viver, mas 

por participarem da vida comum, integrando um conjunto de elementos materiais, históricos, 

institucionais, psicológicos, afetivos da vida comunitária. A solidariedade é o elemento principal 

da comunidade em que está a grande diferença da sociedade moderna que prima pelo não 

reconhecimento e envolvimento com os problemas uns dos outros. 

Admitindo dificuldades da vida em comunidade, contemporaneamente, quer no rural 

ou no urbano, dados os avanços da sociedade moderna, Bauman (2003) afirma que é este o 

caminho que se deve reencontrar, pois a origem humana é em comunidade. Certamente as 

comunidades da sociedade moderna perdem marcas das da Antiguidade. Produziu-se modelo 

de sociedade que se volta à acumulação e não atende às necessidades de todos, em 

aglomerados de pessoas, modelo de sociedade questionado por muitos. No contraponto, 



 

núcleos rurais de baixa densidade populacional, resistindo às mudanças, vivem, na prática em 

comunidade.   Afirma Max-Neef (2012, p.13), analisando o processo de transformação da 

civilização que: 

Da comunidade como elemento dominante, à constituição da sociedade há uma 
mudança humana da maior transcendência. O estilo econômico dominante, em 
sua versão neoliberal estimula e fortalece não a individualidade, mas o 
individualismo, e em consequência a destruição da comunidade. 

 

A vida em comunidade contribui para encontro pelas famílias de respostas necessárias 

aos problemas, com a ajuda do grupo no meio rural. Explica Diegues (2002, p.83) que as 

culturas tradicionais:  

Estão associadas a modos de produção pré-capitalistas, próprios de 
sociedades em que o trabalho ainda não se tornou mercadoria, onde há grande 
dependência do mercado já existente, mas não é total. Essas sociedades 
desenvolveram formas particulares de manejo dos recursos naturais que não 
visam diretamente o lucro, mas a reprodução social e cultural; como também 
percepções e representações em relação ao mundo natural, marcadas pela 
ideia da associação com a natureza e dependência de seus ciclos. 

 

Nesta pesquisa, comunidade remete ao rural e grupos que guardam valores da vida 

em comum, que buscam soluções para os problemas do dia a dia de forma coletiva, que se 

preocupam com a convivência humana mais do que com a acumulação, que resistem às 

mudanças do consumismo, que guardam valores tradicionais sem preocupação de ser 

considerado antigo e ultrapassado. São comunidades que questionam o modelo de sociedade, 

daí formarem grupos de resistência. Que vivem economia solidária não como modo definido e 

único de organização de unidades econômicas, mas como processo multifacetado no qual se 

pode incorporar solidariedade e busca de modelo justo. A filosofia que anima e dirige a visão 

econômica é chamada por alguns estudiosos de desenvolvimento à escala humana, segundo 

Max-Neef (2012), por tirar o foco do capital e centrar nas pessoas. Assim, hospedagem 

domiciliar, comida caseira, aconchego e convívio com agricultores e trabalho no campo são 

essências do turismo rural. Roteiros que valorizam a cultura local e sustentabilidade da 

natureza, trabalho e lucro compartilhados e ampliação da moeda nos pequenos sítios, 

fazendas, colônias visitados por turistas, com satisfação de residentes do espaço rural, 



 

anfitriões, assim como de turistas, visitantes. 

O turismo comunitário segue princípios que configuram estratégias de 

desenvolvimento em áreas rurais ou urbanas, como necessidades sentidas, o que significa 

dizer que iniciativas de trabalho em comunidades, em especial o turismo, partem de 

necessidades sentidas pelo grupo e não apenas da consciência e orientação técnicas, de 

pessoas externas à comunidade.  Participação requer envolvimento profundo da comunidade 

no processo de produção do turismo, só assim se pode considerar desenvolvimento; 

cooperação, pois a ação comunitária não dispensa a colaboração privada e pública. Ao 

contrário, formam-se parcerias com setores público e privado, em projetos comunitários; 

autossustentação, pois os processos de transformação, econômicos, sociais e espaciais, 

apesar de descontinuidades, precisam ser susceptíveis da gestão, manutenção e controle 

comunitários, mediante ações que previnam  efeitos perversos de possíveis alterações 

provocadas por interesses externos. Princípio da universalidade, pois o êxito esperado é para 

todos da comunidade e não apenas para subgrupos, e que altere profundamente as condições 

de carências das comunidades (CARMO 1999: 80).  A filosofia do trabalho comunitário mostra 

que não há grandes mistérios quanto ao que se quer como comunidade:  

Apenas a segurança do necessário para uma vida digna, a tranquilidade no 
relacionamento social, o sentimento de participar criativamente das coisas que 
acontecem, a liberdade moderada pelas necessidades, a paz do amor, o 
estímulo do trabalho, a alegria de rir com os outros, o realismo de rir de si 
mesmo. Mas, estes objetivos passam por um valor essencial que precisa ser 
resgatado: a solidariedade humana (DOWBOR: 1998, p. 9). 

 

As comunidades lutam pelo desenvolvimento solidário, sem desconhecer a 

presença do Estado e impactos da mundialização do capital, pois vivem os conflitos de inserção 

na realidade questionando políticas neoliberais para voltá-las aos interesses de economias 

populares, com resultados socializados. 

 

Para não Concluir  

O Nordeste insere-se no processo de turistificação, de forma irreversível e a 

tendência é cada vez mais acelerar o ritmo de crescimento de equipamentos e fluxos turísticos, 



 

no espaço rural.  O turismo passa a fazer parte da força produtiva do Nordeste, participa no 

crescimento regional de forma desigual pelos territórios, pois as políticas de turismo vinculam-

se à macroeconômica, atividade decorrente de imposições do modo de vida moderno que 

prioriza necessidades do capital, em processo contraditório de enfraquecimento do Estado e 

fortalecimento de empresas, movimentos sociais e da democracia na medida em que amplia 

espaços de participação.  

Assim, junto a eixos do turismo (CORIOLANO, 2006) convencional e o comunitário, 

o turismo rural representa estratégias de mudanças pelo uso de tecnologias e formas de 

inclusão pelo trabalho, via serviços e não apenas no cultivo do campo, mas no lazer. As 

atividades do turismo rural comunitário se associam às demais atividades econômicas com 

iniciativas que fortalecem a agricultura, pesca e artesanato, as atividades preexistentes fazem a 

diferença no campo para o turismo rural. O segmento turístico possibilita a participação de 

agricultores, de famílias que produzem organicamente em unidades familiares, que lutam pela 

regulamentação fundiária, pela valorização do campo com diversificação de produtos e serviços 

que promovam vida digna às famílias rurais, criando possibilidades de atrair turistas. Evidencia 

significativa participação de atividades não agrícolas, e insere-se na complexidade do fenômeno 

turístico, bem como na relação campo/cidade. O entendimento do turismo rural implica pensar o 

universo associado das escalas temporais e espaciais e a produção segmentada do turismo.  

O espaço rural, com objetos e ações urbanas, porquanto decantadas pelo prisma de 

sujeitos do campo que constroem a história do espaço rural, no cotidiano, tendo como fonte 

primária a terra, e como energia a relação intersubjetiva de agricultores ou comunidades se 

inserem no contexto do espaço totalidade, em processo de valorização do rural e das pessoas 

que ali habitam. Trata-se de mudanças no rural e não do rural, não são fortes rupturas no 

campo hegemônico. Assim, cidade e campo unem-se dialeticamente. O importante, no turismo 

rural é vislumbrar maiores possibilidades de comunicação e inclusão de comunidades em 

práticas positivas que o turismo pode dinamizar. Os exemplos se multiplicam no contexto do 

rural global, tendo em vista maior participação do rural nordestino em “nichos” que favoreçam 

empreendedores a promover o turismo diferenciado no meio rural, posto que voltado à 



 

valorização humana, à preservação da identidade rural, defesa da natureza e promoção de 

sociedades sustentáveis. 
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