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O meio rural brasileiro tem uma configuração territorial marcada não só por conflitos de terra, 

mas também por uma dinâmica geográfica com feições diversas. O agronegócio em grandes 

extensões de terras imprime uma paisagem rural cada vez mais homogêneae degradante, 

sendo a terra apropriada para acumulação de capital. Em outra lógica, está a agricultura 

familiar, com sua variedade de saberes e fazeresem uma relação direta com a terra como meio 

de reprodução de vida, através da produção diversificada. Com a grilagem e a acumulação de 

terras historicamente praticadas, expulsando os agricultoresfamiliares de seus territórios, estes 

mesmos se aglutinam em movimentos sociais de luta pela reforma agrária e começam a 

ocupar latifúndios, forçando o governo a democratizar a terra. Surgem assim os 

assentamentos de reforma agrária, onde os camponeses mantém a prática da roça, da 

organização social, da relação direta com a terra e com o meio ambiente, reproduzindo a 

prática rural tradicional da agricultura familiar, diversa de região para região. Apesar da 

relação tradicional com a terra e da abrangência de recursos culturais e naturais em territórios 

re-ocupados por agricultores familiares, há os grandes veículos de comunicação de massa 

confundindo a opinião pública, e setores ruralistas que buscam marginalizar os movimentos 

sociais e destruir a reforma agrária. Dentro desta conjuntura, surge o turismo comunitário e 

solidário ou Turismo de Base Comunitária-TBC, atividade que, em outro ângulo, mostra a 

resistência e a valorização da agricultura familiar. O TBC surge em um contexto onde as 

terras com apelo turístico são demandadas por grandes empresários do turismo, gerando mais 

conflitos por terra e expulsão de agricultores familiares. No processo de resistência, e 

reconhecendo o seu patrimônio cultural e ambiental, os agricultores familiares decidem 

permanecer na terra e resistir, se apropriando do seu território com um novo olhar de 



oportunidade: o turismo. Na Bahia, assentamentos de reforma agrária demandam ao Incra 

estudos de viabilidade para TBC em seus territórios. Muitos destes já recebem visitantes. O 

TBC é uma oportunidade que pode fortalecer a permanência e a integridade familiar no 

campo, conectando e fomentando seus arranjos produtivos locais e proporcionando um 

contato direto entre grupos sociais distintos e os assentados, em contraponto à distorcida visão 

veiculadapelos grandes meios de comunicação.Assim pretende-se ilustrar com este trabalho as 

dinâmicas do TBC nos assentamentos da Bahia. 

The Brazilian countryside has a territorial configuration marked not only by land conflicts, 

but also by varied dynamic geographical features. Agribusiness in large tracts of land prints a 

landscape increasingly homogeneous and degrading and the land is being appropriated for 

capital accumulation. At another side is the family farming, with its array of knowledge and 

doings living in a direct relationship with the land through diversified production. The 

historically accumulation of land practiced trough grabbing, drive small landowners from 

their territories. These people coalesce into social movements fighting for agrarian reform and 

begin to occupy large property, forcing the government to democratize land. This results in 

the agrarian reform settlements, from region to region where peasants keep the traditional 

family farming practice, social organization and direct relationship with the land and the 

environment. Despite the traditional relationship with the land and the range of cultural and 

natural resources in the territories re-occupied by small landowners, there are large vehicles of 

mass communication confusing the public such industries and large farmers who seek to 

marginalize the social movements and destroy the agrarian reform. Among this circumstance 

arises the movement of community and solidarity tourism or Tourism of Community Base - 

TBC, activity which shows the strength and value of family farming. The TBC arises in a 

context where land with tourist attributes is demanded by large tourism entrepreneurs, 

creating more land conflicts and exclusion of small landowners. Family farming in the 

process of resistance being aware of their cultural and environmental heritage, decide to 

remain in the land and resist.  In this way appropriating their territory with a new look of 

opportunity:  the tourism. In Bahia, agrarian reform settlements require to Incra (National 

Institute of Colonization and Agrarian Reform) studies of feasibility for TBC in their 

territories. Many of those are already receiving tourism visitors. The TBC is an opportunity 

that can strengthen the permanence and family integrity in the field, connecting and 

encouraging their local productive arrangements and providing direct contact between 

different social groups and the settlers, in contrast to the distorted vision conveyed by the 



mass media. Thus this paper aims to illustrate the dynamics of TBC in the settlements of 

Bahia. 
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1 - Objetivos 

 O histórico de ocupação das terras brasileiras é constituído de injustiças sociais, de 

concentração de terra e, atrelado a este fator, está a concentração de renda. Após a 

colonização das terras a leste do continente sul-americano pelos portugueses, a Coroa 

Portuguesa dividiu a colônia em capitanias hereditárias, iniciando a doação de terras a partir 

de um regime conhecido como sesmarias. Com este processo, nativos indígenas foram 

expulsos de seus territórios ocupados, e escravizados quando não massacrados ou 

perseguidos. Para aumentar o fator de produção através do custo / benefício, nativos africanos 

também foram trazidos de suas terras para serem incorporados aos indígenas no sistema 

escravagista. À medida que esta maioria da massa escrava e trabalhadora era aglomerada em 

pequenos espaços nas fazendas, uma minoria concentrava mais terra, aumentando seu poder 

através do acúmulo de terra, de renda e de escravos. Apesar da injustiça social praticada 

historicamente com estes povos, os mesmos continuavam preservando e praticando sua 

cultura, mesclando, em muitas situações, singularidades negras e indígenas, candomblé e 

xamanismo, culinária, rituais e técnicas de caça, coleta e pesca.  

 Após a abolição da escravatura, negros e índios que se encontravam na condição de 

escravos foram libertos das fazendas e, unindo-se a outros "sem-terra", buscam ocupar lugares 

para se fixar, residir, plantar e praticar outros elementos de sua mista cultura. Mas a 

concentração de terra não deixa outra opção a não ser a luta pela terra. Trabalhadores rurais 

sem terra se unem em movimentos sociais para uma luta em comum: a conquista pela terra e 

por condições dignas de vida, baseado na agricultura familiar de subsistência. Com o baixo 

investimento em políticas públicas para esta agricultura familiar em contraste com o alto 

investimento no agronegócio, milhares de trabalhadores rurais migram para os grandes 

centros urbanos, em um fenômeno conhecido como êxodo rural, em busca de emprego e boas 

condições de vida. Contraditoriamente, há resistência no campo, onde agricultores familiares 

buscam permanecer na terra, exigindo e construindo alternativas que fortaleçam o território 

familiar rural. Leis que criam terras quilombolas e indígenas, unidades de conservação e 



assentamentos de reforma agrária são normatizadas e regulamentadas como consequência de 

reivindicações de movimentos sociais. Porém, sua manutenção encontra-se enfraquecida por 

tímidas políticas públicas que priorizam o modelo de desenvolvimento econômico que opta 

pela globalização da economia, onde a diversidade não é valorizada, e sim a escala de larga 

produção, onde a terra é transformada em "terra de negócio, em terra de exploração do 

trabalho alheio" (MARTINS apud OLIVEIRA, 2001, p. 14), já que o latifúndio tem a prática 

de  

expropriar o lavrador, ou pelo menos submeter o seu trabalho, que procura divorciá-
lo dos instrumentos de trabalho, da terra, para que, ao invés do lavrador trabalhar 
livremente para si mesmo, passe a trabalhar para ele, o capital, como acontece com 
os operários (ibid, p.12).  

 
 O meio rural brasileiro vem tendo sua paisagem homogeneizada pelo agronegócio e 

seu atrelado processo industrial, destruindo os biomas brasileiros e seus ecossistemas 

associados, contaminando as águas, o solo e o ar. A paisagem torna-se cada vez mais 

monótona, a exemplo do extremo sul baiano, com suas extensas faixas de eucalipto para 

produção de celulose "a perder de vista". Outro exemplo é o cerrado do oeste baiano, 

substituído por grãos e outros plantios para exportação, através da prática da monocultura, 

lançamento de agrotóxicos, uso abusivo dos recursos hídricos, retirada da vegetação nativa do 

cerrado e consequente contaminação dos recursos naturais. Este processo também ocasiona a 

expropriação das comunidades rurais que, sem terra e sem condições saudáveis de 

sobrevivência em seu meio ambiente, e sem recursos naturais do qual dependem para o 

extrativismo tradicional, onde elementos da natureza são transformados em alimentos, 

artesanato, e outros meios necessários à sobrevivência, são naturalmente expulsas ou 

apropriadas pelo capital como mão-de-obra assalariada ou em regime de trabalho semelhante 

ao escravo. Suas práticas tradicionais são demonstradas em atividades não somente agrícolas, 

muitas vezes com a prática da agroecologia, apicultura, agroindústria, que facilitam a 

permanência do camponês em seu território, mas também através de atividades não-agrícolas, 

como o artesanato, onde homens, mulheres e jovens podem, através de sua aptidão, ter mais 

condições de sua permanência no campo. Todas estas atividades se relacionam de forma 

integrada, sendo os elementos de seus territórios, sejam eles materiais ou imateriais, cada vez 

mais aproveitados.  

 Somando-se às atividades não-agrícolas, está o turismo solidário e comunitário, ou 

Turismo de Base Comunitária - TBC que, diferentemente do turismo convencional ou de 

massa, tem sua gestão organizada pela própria comunidade, onde ela mesmo é a principal 

beneficiada neste processo.O TBC se incorpora nas comunidades rurais não somente como 



alternativa de renda e de resistência do camponês, mas também para mostrar aos que os 

visitam que "outro mundo é possível". Em contraponto às investidas do agronegócio contra os 

movimentos sociais do campo e ao próprio camponês, que utiliza os grandes veículos de 

comunicação a seu favor, o TBC propicia a vivência, a troca de experiências e o convívio, em 

uma relação direta entre o visitante e o visitado (pessoas e locais). 

 Mostrar o TBC como uma das formas de resistência do agricultor familiar no campo, 

tendo como estudo de caso assentamentos de reforma agrária da Bahia, é objetivo deste 

artigo, que busca ainda analisar como a cultura e o meio ambiente favorecem esta 

permanência, além de mostrar algumas políticas públicas e programas que auxiliam o 

desenvolvimento desta atividade junto a assentados. 

 

2 - Referencial teórico 

 Segundo a Rede Tucum, Turismo de Base Comunitária 

é aquele no qual as populações possuem o controle efetivo sobre o seu 
desenvolvimento e gestão, está baseado na gestão comunitária ou familiar das infra-
estruturas e serviços turísticos, no respeito ao meio ambiente, na valorização da 
cultura local e na economia solidária (TUCUM, 2008). 
 

 Uma das experiências conhecidas como bem sucedidas no Brasil encontra-se no 

estado do Ceará, em um local conhecido como Prainha do Canto Verde. Ao contrário do 

Litoral Norte da Bahia, onde grandes empreendimentos turísticos estrangeiros ocuparam e 

privatizaram as praias, expulsando pescadores e ribeirinhos de suas práticas tradicionais, os 

moradores da Prainha do Canto Verde resistiram às investidas do capital estrangeiro, se 

reafirmando em seu território, através da organização, resistência e fortalecimento da 

produção associada ao turismo. Resolveram investir na atividade turística, tendo a economia 

solidária como um de seus alicerces. O MTE define economia solidária como sendo 

 

uma maneira diferente de economia de mercado, comparada a convencional. A 
troca, a venda e a produção seguem uma lógica mais igualitária, inibe a competição 
e espaços para vantagens de uma das partes do negócio e, prevalece a participação 
dos indivíduos em todo o processo de comercialização da produção retendo assim, 
valores que seriam apropriados por atravessadores. Possibilita a venda das 
produções provenientes da agricultura familiar, promove a cooperação como 
alternativa ao desemprego, cria benefícios para todos os integrantes, inibe as ações 
dos atravessadores e fortalece a atuação em redes de associações e cooperativas 
(MTE, 2012 apudPROGRAMA TERRA SOL, 2013, p. 13). 
 

 A economia solidária, em um contexto mundial de economia de mercado, abre outras 

possibilidades ao camponês que, em uma comunidade, refaz os laços de economia onde todos 

são beneficiados. Entender comunidade diferente do contexto teórico de sociedade é 



necessário para entender a dinâmica que os diferencia. Coriolano (2009) prefere resgatar 

Ander-Egg. Ele nos ajuda nesta reflexão ao concluir que  

comunidade é "um agrupamento organizado de pessoas que se percebem como 
unidade social, participam dos mesmos interesses, objetivos e funções comuns, com 
consciência de pertencimento, situados em uma determinada área geográfica [...]" 
(ANDER-EGG apud CORIOLANO, 2009, p. 40). 
  

 As sociedades modernas coexistem em um sistema de contradições, com diferentes 

objetivos e interesses em um mesmo conjunto social. Já as comunidades, inseridas aí os 

assentamentos de reforma agrária, por serem grupos sociais que compartilham das mesmas 

vulnerabilidades, conjunções ambientais, sociais, econômicas e sociais, compartilham da 

mesma estrutura social em seu lugar de convívio, e podem definir juntas seus rumos, caso 

estejam organizadas e, portanto, fortalecidas. E a economia solidária resgata estes laços. 

  

3 - Metodologia 

 Alguns assentamentos de reforma agrária da Bahia, por terem reconhecidos seus 

espaços físicos e de convívio como atrativos, já recebiam visitantes, quando começaram a 

demandar no final dos anos 90 aoInstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, o fortalecimento da atividade turística nos Projetos de Assentamento - PA. O 

primeiro passo foi dado pelo próprio corpo técnico do INCRA (Geraldo Soares, Ciro Maia e 

depois Alberto Viana) em começar a entender e estudar essa atividade, vez que na Bahia 

ainda não existiam maiores registros, salvo uma única dissertação de mestrado sobre o Projeto 

de Assentamento Pancada Grande em Itacaré, de autoria de Janaína Oliveira de Azevedo 

Leal da Universidade Salvador, em 2003. Em 2004 o INCRA conveniou com a Cipó 

Comunicação Interativa para intervenção pontual de sinalização temática de acesso a alguns 

assentamentos que já recebiam visitantes. Em 2005 o servidor do INCRA Alberto Viana de 

Campos Filho, fez uma monografia para o curso de aperfeiçoamento em agroecologia da 

Universidade da Califórnia propondo a integração do turismo dos assentamentos como 

produtos dos sistemas agroflorestais. Mas de forma sistemática só em 2006, o órgão federal, 

em convênio com a Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, 

Sócio-Cultural e Ambiental - Fundesf, iniciou as atividades de estudos e intervenções em 

diversos assentamentos baianos, situados em vários Territórios de Identidade da Bahia, 

política adotada pelo Estado da Bahia, através de equipe multidisciplinar com profissionais de 

turismo e das ciências sociais, agrárias e ambientais. 

 



Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade 
local, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o 
Governo da Bahia passou a reconhecer a existência de 27 Territórios de Identidade, 
constituídos a partir de especificidade de cada região (SEPLAN, 2013 apud 
PROGRAMA TERRA SOL, 2013, p. 48). 

 
Figura 01 - Distribuição dos PAs com ações do Programa Terra Sol em TBC  

por Território de Identidade - 2013 

 



 Apesar da vulnerabilidade de alguns assentamentos no que tange à infra-estrutura, 

localização e condição socioeconômica dos assentados, as atividades de TBC em alguns 

assentamentos já eram desenvolvidas, pois o TBC, sendo uma atividade também solidária, 

propicia que recursos sejam alocados por visitantes para o auxílio aos assentados, como o 

sistema de abastecimento de água do PA Nova Suiça, no Recôncavo Baiano, que foi doado 

por visitantes italianos que se sensibilizaram e se mobilizaram para a aquisição deste sistema, 

hoje em funcionamento no PA. 

 Na Chapada Diamantina, região central da Bahia, no entorno do Parque Nacional, 

encontram-se alguns assentamentos que se mesclam às belezas naturais cênicas da região. A 

comunidade do Assentamento Baixão, localizado no município de Itaetê, com 140 famílias, é 

exemplo histórico. Em 2005, foram identificados 16 tipos diferentes de artesanatos no PA, 

além da diversidade do conhecimento tradicional de ervas medicinais, da fauna e da flora 

nativos da própria região. Em complemento, o ambiente natural compreendido de diversos 

biomas, tais como a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica no PA demonstra a riqueza 

natural que, aliado às trilhas da Cachoeira Encantada (cachoeira dentro do Parque Nacional), 

por cima e por baixo, com aproximadamente 200m de altura, com suas pinturas rupestres, 

quedas d'água e paisagens cênicas, propiciam ao assentamento a prática do Ecoturismo 

(MIRANDA, 2006) que, atrelado ao modelo de agricultura familiar de subsistência do semi-

árido baiano, é complementado pelo Turismo Rural na Agricultura Familiar – TRAF (outra 

denominação muito usada para o TBC). Em uma conjuntura mais ampla, a apropriação, pelos 

assentados, destes atrativos e da própria atividade turística, está expressa em um relato do 

atual presidente da Associação Comunitária do Assentamento Baixão: "não vou mentir. Antes 

eu nem acreditava nesse negócio de turismo aqui no assentamento. Hoje eu acredito e luto 

para que isso dê certo" (relato de fevereiro de 2013). Dentro deste Assentamento encontra-se, 

além da Associação Comunitária, um núcleo da Associação dos Condutores de Visitantes de 

Itaetê - ACVI, onde alguns assentados e filhos de assentados são capacitados com técnicas de 

condução de visitantes. Neste mesmo Assentamento, o Incra está finalizando a construção da 

Eco Pousada Rural do Baixão, que será gerenciada pela própria comunidade, com princípios 

da economia solidária, já estando as mulheres aptas para serviços coletivos de hospedagem e 

alimentação. Todas estas atividades possibilitam não só a permanência do homem no campo, 

mas também de mulheres e jovens. 

 

 
 



 
 

          Figura 02 - Cachoeira Encantada           
             acesso pelo Assentamento Baixão                        Figura 03 - Eco Pousada Rural do Baixão 

 
Fonte: Acervo Incra / Fundesf, 2013 

  

 Outros assentamentosna Bahia, através de suas inúmeras dinâmicas em um estado com 

feições diversas do ponto de vista ambiental, cultural, social e econômico, tem outras 

características e cada PA tem uma conjuntura diferente da outra. Ainda, em um mesmo 

Território de Identidade, tem-se complexidades que exigem um olhar para cada situação. 

Repetir a prática do agronegócio de homogeneização seria desastrante, pois desconsideraria a 

diversidade constituída em cada Território.  

 

4 - Resultados 

 Com a escassez de recursos públicos destinados à agricultura familiar, muitos 

assentados e principalmente seus filhos vão embora dos assentamentos por falta de 

oportunidades. Somado à este fenômeno, a dificuldade de conquistas de serviços públicos 

nestas áreas dificulta as condições de sobrevivência dos moradores. Ainda temos, para deixar 

estas comunidades mais vulneráveis, as investidas dos grandes meios de comunicação contra 

a Reforma Agrária, e o setor ruralista com grande poder de intervenção no legislativo, 

enfraquecendo a legislação conquistada pelos movimentos sociais. Para fortalecer a 

permanência do homem, de jovens e de mulheres nos assentamentos, para fazer a contra-



propaganda e conquistar aliados, o TBC surge como oportunidade, como estratégia que pode 

ser apropriada pelos movimentos sociais do campo. Estudantes, inclusive estrangeiros, já 

convivem em muitos assentamentos, e levam esta experiência para seus locais de origem. Isso 

não é apenas na Bahia, pois pesquisa realizada em 2010 detectou pelo menos 100 

assentamentos no país envolvidos com a temática do turismo, e como a geógrafa 

AdyrBalastreri Rodrigues (2003) ndiz sobre o Rio Grande do Sul: 

[...] outra experiência digna de nota é a exploração do turismo rural de eventos pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST que alojam congressistas nos 
seus acampamentos para ministrar cursos sobre o movimento, atraindo simpatizantes 
até dos países do Cone Sul (pg.106). 
 

Outros auxiliam em aquisição de recursos para melhoramento da infraestrutura nos 

assentamentos. A troca de experiência também fortalece as áreas de Reforma Agrária, em 

uma troca entre o saber popular e o científico, potencializando as atividades humanas nos 

assentamentos. Os recursos naturais, com sua diversidade de biomas e de seus ecossistemas 

associados, onde os assentados utilizam alguns elementos de forma sustentável e consorciada 

com o lazer, a agricultura e seus demais aspectos de vida, seja através do artesanato, da 

culinária ou da medicina alternativa, são valorizados. Como exemplo, podemos citar a 

Microbacia do Rio do Ouro, no município de Itamaraju, Extremo Sul da Bahia onde, das 109 

áreas fundiárias, 03 são assentamentos de Reforma Agrária e 01 é Terra Indígena 

(ASSOCIAÇÃO FLORA BRASIL, 2012) e, coincidentemente ou não, olhando na foto 

satélite, são praticamente estas áreas na microbacia que tem a Mata Atlântica em estágio 

avançado de regeneração ou até mesmo no clímax. Estas áreas são praticamente as que tem 

moradia na microbacia, sendo as outras demais, em sua maioria, acúmulo de terras 

transformadas em pasto por quem não mora no lugar. Ou seja, de quem não tem relação direta 

com a terra, e não depende dela diretamente para a sua subsistência, ao contrário dos 

assentados e indígenas que, com a fragilidade ambiental em um local que contém os recursos 

naturais necessários à sua sobrevivência, seriam forçados, pela dificuldade gerada por este 

fenômeno, a buscar outros locais que lhes garantissem qualidade ambiental adequada.  

 Vale ressaltar que o TBC não é uma atividade que substitui a agricultura familiar, mas 

sim é um complemento de renda e favorece a atividade tradicional das comunidades 

envolvidas, já que é através dessa que o TBC surge como oportunidade na área, com sua 

cultura e seu meio natural. 

 Não podemos esconder os impactos negativos que o turismo pode trazer para os 

assentamentos, mas, em se tratando de TBC, a comunidade é que elabora as normas para o 

seu funcionamento, a exemplo da Prainha do Canto Verde onde a Associação Comunitária 



elaborou normas para a venda e compra de terras, necessitando que o possível comprador seja 

aprovado pela Associação antes de adquirir o imóvel. 

 

           Concluímos afirmando que o TBC tem se tornado um elemento constitutivo das 

territorialidades de projetos de assentamento de reforma agrária, entendidas essas segundo 

Haesbaert e Limonad (2007) como as variadas formas de apropriação de uma parcela do 

espaço geográfico por diferentes grupos sociais, e que esse tipo de turismo faz parte das 

tendências do turismo mundial, devendo o governo e as instâncias de governança do turismo e 

dos territórios de identidade contribuir para o seu maior êxito como diz o geógrafo Marcos 

Aurélio Talorbani (2003): 

[...] viabilizar a integração e a participação democrática da comunidade no processo 
de planejamento do turismo, de modo a aproveitar as oportunidades que ele oferece, 
tanto para dar impulso ao desenvolvimento econômico e social quanto para a 
conservação ambiental (pg.141). 
 

É nisso que acreditamos e as comunidades assentadas que protagonizam o TBC na 

Bahia também, o turismo comunitário e solidário como estratégia de resistência ao modelo 

hegemônico e ao mesmo tempo oportunidade de complementação de renda, reforço no 

sentimento de pertencimento, na autoestima e na identidade camponesa. 
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