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Resumo 
O turismo é o setor da economia que mais cresce no mundo. Crescendo a taxas de 6% ao 
ano. Sendo o turismo rural como uma de suas ramificações, tal atividade acompanha essa 
tendência de crescimento e serve de elemento de desenvolvimento local e estratégias de 
desenvolvimento e complementação de renda. Sendo um assunto ainda não tão estudado 
no estado do Ceará, e pouco considerado como forma alternativa de atividade no meio 
rural, tal trabalho apresenta e avalia o turismo rural como uma estratégia de 
desenvolvimento a comunidades e famílias rurais e aparece como ferramenta de 
complementação para futuros estudos sobre o assunto. Utilizando uma metodologia de 
observação através de Historia Oral Temática o presente estudo analisa o caso da 
comunidade de assentados de Coqueirinho no município de Fortim/CE no qual tem a 
atividade turística como complementação de renda e a mesma sendo um fator de mudança 
social na comunidade. Avaliando o aumento da qualidade de vida do produtor rural no 
estado e analisando a promoção do desenvolvimento social através de práticas alternativas 
e complementares de atividades convencionalmente utilizadas pelas famílias do meio 
agrícola. Observando que o turismo pode se tornar uma estratégia de desenvolvimento de 
pequenos agricultores, uma vez que o mesmo promove uma melhoria na qualidade de vida 
das famílias no qual estão inseridas na atividade do turismo rural. 
Palavras-chaves: Desenvolvimento local, turismo no espaço rural. 
 
Abstract 
Tourism is the industry's fastest growing economy in the world. Growing at rates of 6% 
per year. As the rural tourism as one of its branches, the activity follows the trend of 
growth and serves as local developer and development strategies and supplementary 
income. As a subject not been studied in the state of Ceará, and not considered as an 
alternative activity in rural areas, this paper presents and evaluates the rural tourism as a 
development strategy for communities and rural families and appears as a complementary 
tool for future studys on the subject. Using a methodology of observation through oral 
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history the present study examines the case of presents a study in the sattlers community of 
Coqueirinho, in the city of Fortim /CE which has the tourism as a supplementary income 
and it is a factor of social change in the community. Evaluating the improvement in quality 
of rural producer’s life in the state and analyzing the promotion of social development 
through practical alternatives and complementary activities conventionally used by 
families in the countryside. Noting that tourism can become a development strategy for 
small farmers, since it promotes a better quality of life for families in which they are 
embedded in the activity of rural tourism. 
Key Words: Local development; tourism alternative 
1. INTRODUÇÃO 

O turismo é o setor da economia que mais cresce no mundo, tal setor cresce a taxas 
de 6 % ao ano segundo a EMBRATUR, gerando um fluxo de capital na faixa de US$ 900 
milhões ao ano. O setor do turismo também tem uma importância grande na geração de 
empregos diretos e indiretos, sendo muitas vezes utilizado com instrumento redutor da 
desigualdade social e elemento fundamental para economia do país. 

O turismo, como um setor da economia, oferece em seu conteúdo suporte para 
suprir todas as necessidades de uma comunidade, oferecendo a tal, uma oportunidade de 
aumento da qualidade de vida, nível de renda e evolução de índices de desenvolvimento 
humano como um todo. 

No Brasil o turismo tem grande potencialidade, por se tratar de uma atividade que 
explora geralmente a diversidade ambiental e cultural da localidade. Tratando-se de Brasil 
tal diversidade é enorme, uma vez que o país esta localizado em zona tropical apresentando 
diversos climas e diversas culturas inclusive com uma cultura histórica riquíssima devido à 
imigração européia e a recepção de escravos provinda do continente africano tornando em 
todas as regiões brasileiras uma mistura de cultura e histórias. 

Apesar de todo seu suporte histórico, cultural e ambiental o país não utiliza toda sua 
potencialidade turística. Isso geralmente ocorre devido à falta de conhecimento técnico da 
atividade e da falta de políticas públicas incentivadoras da atividade do turismo em todas 
as suas ramificações. 

No estado do Ceará há um incentivo crescente se comparado com os outros estados 
do Nordeste, sendo o Ceará o segundo destino mais procurado no Nordeste em 2008 com 
98.590 desembarques, fincando atrás apenas do Estado da Bahia segundo o Anuário 
Estatístico de Turismo 2009 (Ministério do Turismo). O desempenho favorável do Estado 
no setor turístico pode estar associado sua infra-estrutura turística é de muita boa qualidade 
e seu nicho de mercado é bastante grande, por o estado oferecer um serviço muito 
procurado, que são bons hotéis e resorts, boas praias com ótimos acessos e equipamentos 
que atendem a todas as expectativas do turista. Há também no estado, um nicho de mercado 
voltado ao turismo no espaço rural, ainda em fase inicial, porém muito promissor, tanto 
para as unidades receptoras como para os turistas interessados em tal atividade como forma 
de diversificação pessoal ou mesmo como forma de fugir do turismo tradicional. 

Em estados que o turismo no espaço rural está estabelecido como atividade 
economicamente viável, tais como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a atividade vem 
promovendo um desenvolvimento acentuado às comunidades no qual adotaram tal 
estratégia de desenvolvimento regional. Colocando a atividade como uma forma de renda 
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importantíssima, além da divulgação cultural e expressão de costumes, certa vez 
esquecido, hoje recuperado e valorizado na forma de turismo. 

Há na atividade do turismo no espaço rural uma parcela voltada para o turismo 
rural propriamente dito, turismo esse que no estado do Ceará está iniciando, porém vem 
promovendo uma mudança de mentalidade para as famílias rurais que já utilizam tal 
atividade. Com o turismo rural há uma oportunidade de complementação de renda em 
períodos críticos para tais famílias, visto que tais atividades turísticas têm seu pico máximo 
nos períodos em que a agropecuária no estado esta em baixa, segundo semestre do ano. A 
atividade vem como uma estratégia excelente, que se encaixa perfeitamente na rotina das 
famílias que não deixam de exercer suas atividades produtoras e servindo ainda como 
elemento promotor de desenvolvimento local por se tratar de uma troca de conhecimentos 
com os turistas no qual atendem. 

Porém, no período no qual se refere este estudo, final da década de 2000 a 2010, no 
estado ainda existe uma lacuna muito grande no que se diz a respeito a estudos voltados a 
essa questão, como também um desconhecimento por parte dos profissionais das agrárias 
sobre tal estratégia de desenvolvimento, dado que se trata de uma área de atuação não 
voltada a questões no qual tais profissionais foram formados e capacitados. Existindo dessa 
forma uma não utilização do turismo rural como uma alternativa viável e rentável para tais 
famílias. 

Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar o turismo rural, 
já bastante utilizada em outras regiões do país e do mundo, como alternativa de promoção 
de mudança de vida agricultores familiares, principalmente, e complementação de renda 
para tais famílias no estado do Ceará. Bem como, servir como instrumento de auxílio a 
futuros estudos e pesquisas na área do turismo, diminuindo a lacuna existente sobre esse 
assunto, turismo rural, no estado do Ceará, mas sem a pretensão de esgotar o assunto, uma 
vez que o mesmo é vasto e requer constate avaliação e complementação. 

Portanto, tal estudo tem como objetivo específicos apresentar e avaliar o turismo 
rural como forma alternativa de atividade no meio rural. Demonstrar o turismo rural como 
forma eficaz de estratégia para gestores rurais, como complementação de renda. 
Apresentar e avaliar o turismo como promotor de qualidade de vida no meio rural, fazendo 
o estudo de caso do Assentamento Coqueirinhos, no qual está inserido nesse contexto e 
promove tal atividade. 

 
 

2 TURISMO RURAL: conceituação, como está no Brasil e estratégias de 
desenvolvimento 

O setor agrícola, apesar de representar grande parcela do PIB (Produto Interno 
Bruto) nacional, apresenta muitos aspectos negativos, no que se refere à distribuição de 
renda e qualidade de vida dos seus integrantes. Isso ocorre a décadas, devido à falta de 
incentivo destinado a pequenos agricultores, que são maioria nesse meio, e falta de 
políticas publicas que protegem a disponibilidade de credito e assistências técnicas 
adequadas para o pequeno agricultor. 

Com essa problemática os pequenos agricultares buscam estratégias para aumentar 
sua qualidade de vida e complementação de renda. Desde formas de cooperação para 
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venda de seus produtos e compras de insumos até a incorporação de serviços de lazer, são 
opções utilizadas como forma de desenvolvimento local e em certos casos sustentáveis. 

Segundo COMPANHOLA (1999) “É evidente que as atividades não-agrícolas cada 
vez mais se constituem em formas alternativas e/ou complementares de geração de renda no 
meio rural. Entre elas se destacam também as atividades ligadas ao lazer e ao turismo no 
meio rural.” Companhola defende que a base da família no meio rural não se deve 
restringir apenas à produção agrícola convencional e deve conter também outras atividades 
potenciais ao setor. 

Tais estratégias não agrícolas aparecem como forma de potencializar o meio no 
qual o agricultor esta inserido, tornando-o um realizador de multi-funções e um indivíduo 
mais versátil às inovações e aos novos caminhos. A possibilidade de incorporar outras 
alternativas econômicas ao meio rural tem sido a estratégia adotada por muitos países com 
vistas a manter o homem no campo, com a melhoria de qualidade de vida por meio do 
aumento de sua renda, que passa a ser gerada por uma maior diversidade de atividades e 
funções (COMPANHOLA, 1999, p. 12). 

Dessa forma o turismo pode ser relacionado como estratégia de desenvolvimento 
real, de comunidades rurais. “Acompanhando as novas tendências do turismo mundial, 
aqui também o turismo pode ser relacionado com outros segmentos sociais, culturais e 
econômicos, e com a característica marcante - aproximação do homem ao meio ambiente.” 
(FORTE, 1999) 

O turismo é reconhecido oficialmente pelas suas potencialidades como fator de 
desenvolvimento (CAVACO, 2001). Dessa forma tornando-se um potencial de aumento na 
qualidade de vida do agricultor e um capacitor de uso de territórios com maior eficiência e 

sustentabilidade, por se tratar de uma atividade, se bem conduzida, não degradante 
do ambiente no qual está inserida. 

No caso do turismo rural GROLLEAU (1994 apud Almeida, 1999) fala que “o 
turismo rural existe, desenvolve-se, agrada, porque se distingue do turismo ‘industrial’ e do 
turismo ‘de estação’. É um turismo local, desejado e gerido pelos próprios residentes: um 
turismo de encontro, um turismo de partilha”. Dessa forma o turismo rural, para seu 
público consumidor, mesmo que não tenha o mesmo recurso de “marketing” é uma 
atividade atrativa e rica de recursos de entretenimento ofertados aos seus consumidores. 

Outro fator que caracteriza e promove o turismo rural é a busca pela 
individualização do serviço. Segundo Sirigado (2001), no turismo, a procura de novos 
espaços, recursos e práticas de lazer tornam-se fator de gênese, os mesmos que na 
atualidade parecem estar no centro das atenções na procura de novas respostas à 
massificação que se faz sucessivamente nos espaços turísticos de maior atratividade. 

Porém o turismo, quando não planejado como atividade, também pode ser um fator 
contrário aos seus propósitos. Isso ocorre quando o turismo transforma-se em um fator 
degradante do meio no qual está instalado. Segundo Almeida (1999) “o turismo é um 
fenômeno de expansão, de conquista, com vastos movimentos de ocupação e de 
degradação do mundo físico e humano.” O turismo dessa forma transforma-se em um 
elemento desestruturador dos costumes tradicionais podendo em casos extremos promover 
elementos malignos a comunidades como o alcoolismo, prostituição e em certos casos o 
desemprego. 
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No estado do Ceará o turismo é considerado um dos setores mais importantes para 
sua economia. Tendo no estado vários tipos de turismo, tais como: Turismo convencional, 
turismo no espaço rural, turismo rural, agro-turismo, ecoturismo entre outros. Dentre os 
quais o turismo religioso tem grande importância no estado. 
 
2.1. Conceito de turismo 

Há muitas definições de turismo, isso ocorre devido à atividade estar inseridas em 
muitas outras atividades ao seu redor. Assim conforme Rejowski (1998 apud 
PORTUGUEZ, 2006). 

O turismo é um fenômeno caracterizado pelo deslocamento temporário de 
pessoas de seu local de domicilio (núcleo emissor) para uma determinada 
localidade (núcleo receptor), com a permanência mínima de 24 horas e utilização 
de serviços e equipamentos turísticos. Envolve aspectos tanto econômicos, 
quantos sociais, naturais, culturais, políticos, compondo um conjunto de serviços 
e equipamentos interdependentes entre si, os quais são oferecidos ao turista por 
diferentes empresas turísticas [...]. 
 

Tal definição de Rejowski caracteriza de forma clara a prática turística, mais 
explicitamente a prática excursionista, muito utilizada pelo turismo rural, no qual não há 
períodos muito prolongados de estadia e são ofertados elementos turísticos para entreter os 
turistas no qual se utilizam de tal atividade. 

A OMT (Organização Mundial de Turismo) definiu o turismo em 1991 com: “as 
atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e permanência em lugares 
distintos do seu habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com 
finalidade de ócio, negócios e outros motivos.” 

Já em relação ao turismo rural Almeida (1999) comenta que há duas tendências de 
definições. Uma utiliza o critério da porcentagem de rendimento do turismo que beneficia 
a própria comunidade rural e quando a benefício é revertidos em favor dos próprios 
agricultores. Outra define o turismo rural pelos diferentes elementos constitutivos da 
oferta, devendo a cultura ser componente importante dessa oferta. 

Dessa forma o turismo rural pode ser definido, segundo o Ministério do Turismo 
como “o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com 
a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo 
o patrimônio cultural e natural da comunidade”. Tal definição do Ministério do Turismo 
leva em consideração aspectos não só da atividade como um setor da economia, como 
também o território, a base econômica, recursos naturais, aspectos culturais e a sociedade 
em si. 
 
2.2. Turismo rural no Brasil 

Historicamente o meio rural brasileiro é marcado pela desigualdade de recursos 
ofertados como apoio de desenvolvimento regional se comparado por meios urbanos. Tal 
desigualdade gerou uma série de efeitos colaterais no meio rural, proporcionando uma 
diversidade de problemas para os integrantes do meio, tais como: empobrecimento da 
população rural, encarecimento dos meios produtivos, endividamento dos proprietários 
rurais, êxodo rural, entre outros. Com tal quadro segundo Portuguez (2006), houve uma 
crescente dependência do campo com relação aos socorros vindos do estado, para manter-
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se produtivo e lucrativo. Tal dependência gerou impactos sociais e ambientais muitas vezes 
por longos períodos de crise, acentuando mais ainda essa dependência. 

Porém algumas regiões, visando possibilidades de contornar, não só a dependência 
do Estado como economicamente se tornar mais estável, buscou outras atividades e a 
multifuncionalização das propriedades, inserindo a indústria familiar e diversificação de 
atividades no meio, resgatando o artesanato regional, incentivo a cooperativas comerciais e 
de serviços e produtos, e iniciando a implantação do turismo no espaço rural como forma 
alternativa de complementação da renda. 

O turismo passou a se projetar efetivamente como importante segmento do mercado 
nos últimos 10 anos do século XX (PORTUGUEZ, 2006). Hoje o turismo rural esta 
estabelecido como ramo da atividade turística crescente, contemplado por políticas 
públicas especificas para a atividade e leis municipais, estaduais e federais que defendem e 
apóiam a atividade. 

Almeida (1999) comenta que: 
 
Há cem ou cinqüenta anos atrás o mundo era predominantemente rural e o 
movimento turístico se fazia em direção às cidades de grande prestígio e 
patrimônio histórico, em direção as praias quentes etc. Há um esgotamento e 
perda de encanto dessas regiões pondo em causa a continuidades dos fluxos. O 
meio rural oferece formas alternativas, diferente de turismo, mais harmoniosos 
nos aspectos naturais, sociais e locais. 

 
Tais localidades turísticas perdem o encanto pela perda da individualização e a 

intensa massificação dos serviços ofertados, tornando-se verdadeiras indústrias de turismo. 
Tais unidades de turismos convencionais têm metas de lucro máximo às empresas e não 
ofertam um turismo diferenciado e individualizado, dado que os mesmo são onerosos e 
inviáveis a tal sistema. 

Segundo Sirigado (2001) o turismo rural organizado como atividade econômica 
inicia-se em Lages (Santa Catarina – Região Sul), na fazenda Pedras Brancas, em 1984. 
Tal atividade na época foi o resultado de um estudo promovido por uma Comissão 
Municipal de Turismo, sobre as potencialidades do turismo rural, tornando o caso em um 
projeto piloto, ampliando o leque de ofertas de turismo no país. Tal região tem uma 
característica interessante devido à mesma apresentar uma população de descendentes 
europeus muito grande que no qual tem uma diversidade cultural enorme e atrativa a 
turistas que buscam um conhecimento de novas culturas e peculiaridades. 

Com o surgimento da atividade no país houve uma serie de medidas tomadas com o 
intuito de apoiar a atividade como a criação do Programa Institucional de Apoio ao 
Departamento de Desenvolvimento do Turismo Rural, integrado no âmbito da Política 
Nacional do Turismo 1996-1999. 

Nos dias atuais, final da década de 2000 a 2010, a atividade está estabelecida no 
país, porém com um público consumidor ainda não está tão massificado se comparado com 
o turismo convencional, uma vez que o perfil do consumidor da atividade turística rural é de 
um individuo com o poder aquisitivo relativamente alto e de pessoas com intuitos sociais. 

Hoje o Brasil encontra-se na rota do turismo convencional e também diferenciado 
como é o caso do turismo de aventura, turismo no espaço rural e o turismo rural. 
Acompanhando a tendência de países como a França e os Estados Unidos que acolheram 
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essas novas ramificações do turismo devido a existir uma demanda reprimida e que busca 
de forma eficiente uma preservação da cultura em seus países. 
 
2.3. Turismo rural como estratégia de desenvolvimento 

A constante busca por uma melhoria de vida e a incessante procura de uma 
estabilidade econômica, faz parte da família rural em sua rotina. Com tais metas e 
objetivos almejados o agricultor tem desafios enormes a vencer, no que diz respeitos as 
atividades realizadas no meio rural. 

Dessa forma o agricultor busca estratégias viáveis, com fins de atingir tais planos, 
sem que haja risco de perder vínculos com as atividades já exercidas pelo mesmo. Com 
essa característica surge o Turismo Rural, como forma de prestação de serviço, no qual dá 
oportunidade de crescimento e desenvolvimento econômico, de forma complementar, sem 
que haja uma desvinculação com as atividades antes exercidas pelo agricultor e muitas 
vezes, tradicionalmente, herdadas durante gerações, e que no qual se transformou em uma 
atividade segura, segundo a visão do agricultor, no qual assegurou sua subsistência até o 
presente momento. 

Segundo ROQUE & VIVIAN (1999), essas estratégias surgem a partir do 
reconhecimento e da percepção, por parte do produtor rural, da realidade que permeia seu 
cotidiano produtivo, sendo necessária uma visão sistêmica da propriedade, que se sugere, 
possibilite a realização do planejamento administrativo e a instituição de ações gerenciais 
realmente eficazes. 

Com tal visão sistêmica e eficaz da utilização do espaço rural para a prestação de 
serviços de turismo, o agricultor encontra um modelo ideal para conciliar uma 
complementação de renda com a atividade já exercida pelo mesmo. 

Ainda segundo ROQUE & VIVIAN (1999) notas-se que a implantação dessas 
propostas apresenta crescimento, resultando no surgimento de um novo perfil dos 
proprietários de terra. Tal perfil apresenta um individuo rural com uma consciência mais 
moderna, no que diz respeito à abertura de novas atividades a exercer, como a valorização 
de sua própria cultura, tornando-o um elemento de fundamental importância à atividade e 
não apenas um mero executor de serviços e produção. Valoriza a mulher do campo e a 
tradição ensinada de geração em geração, preservando o patrimônio cultura da comunidade 
e revitalizando laços, muitas vezes perdidos, com seus antepassados. Segundo Almeida 
(1999) há um resgate e a implementação da produção caseira artesanal, peculiar à tradição 
local. Tal produção muitas vezes deixada de lado por grandes produtores, pois as mesas 
podem ser substituídas por sistemas industriais muito mais eficientes e lucrativos, porém 
pouco sociais, dado que geram emprego, porém uma dependência da comunidade, pois 
muitas vezes não desenvolve a comunidade em si e acaba atraindo para si toda mão de obra 
de uma região e fazendo com que o pequeno produtor lentamente perca seus hábitos 
tradicionais e culturais herdados de seus pais e avôs. 

Segundo ROQUE & VIVIAN (1999) esta nova geração de produtores, demonstra 
habilidades relacionadas ao gerenciamento estratégico que permitem o processamento de 
informações de forma rápida e objetiva, o que garantem subsídios para adoção de novas 
tecnologias e a utilização de novas metodologias administrativas que estimulem a criação 
de programas e projetos inovadores para o meio rural. Dentre os quais encontra atividades 
de complementação de renda e desenvolvimento como o artesanato das mulheres do 
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campo, que é confeccionado e ofertado como forma de complementação da renda da 
família. 

Almeida (1999) afirma que as atividades turísticas são uma fonte múltipla de 
revitalização: demográfica, econômica, patrimonial e cultural. Tal afirmativa fundamenta-
se na atividade turística como elemento determinante a recuperação do desenvolvimento 
rural, muitas vezes sustentável, dado que o espaço rural é o elemento ofertado, não como 
um produto de venda, e sim como um elemento de interligação do visitante com o modelo 
de vida rural. 

Almeida (1999) fala ainda que “o turismo torna-se um fator de arranco para o 
desenvolvimento local e mesmo um indutor de subseqüente desenvolvimento regional, 
despertando, estimulando e desenvolvendo economias nacionais, bem como conduzindo as 
sociedades a um segundo estágio de prosperidade pós turística. 

Como atividade econômica, o turismo rural parece ser uma via natural para o 
progresso de zonas rurais desfavorecidas, permitindo aos agricultores combinar 
diversificação de suas atividades com uma valorização de suas produções e de seu 
patrimônio cultural. (ALMEIDA, 1999) 

Outro ponto importante, sobre a influência do turismo, é a geração de novos 
empregos como também a melhoria da infra-estrutura local, beneficiando a população 
como um todo. Abrindo também as portas ao aumento de serviços e produtos agropastoris 
e incentivos para pequenas e medias empresas relacionadas ao setor. 

Um ponto importantíssimo também sobre o turismo rural é a possibilidade de 
abertura de mercado para produtos agrícolas produzidos pelas famílias rurais e que se 
encontram impossibilitadas de comercialização, por falta de demanda na região produzida 
e pela inviabilidade de transporte e venda em outras regiões, no qual a demanda existe em 
grande quantidade. Ou seja, o turismo proporciona uma possibilidade de escoamento de 
produção e um aumento na receita de produtos agrícolas antes não tão colaboradores a 
renda familiar. 

Segundo Silva (2000) o turismo rural também tem um papel fundamental na gestão 
territorial, uma vez que o mesmo tem a capacidade de estimular o aproveitamento do 
potencial endógeno de um determinado local. Tal potencial surge como uma forma de 
manutenção de características culturais de uma população. 
 
3.   METODOLOGIA  
3.1. Área de Estudo 

Para a definição do local da pesquisa, inicialmente foi feito um estudo a EMATER-
CE (Empresa de Assistência técnica e extensão rural do Ceará), órgão vinculado a 
Secretaria de Agricultura e Pecuária (SEAGRI) do Estado do Ceará, com fins de escolha 
de local de analise. Juntamente com o setor de turismo rural do órgão, foram listados locais 
nos quais é realizado o turismo rural no estado do Ceará, sendo observados inicialmente a 
localização geográfica dos locais e o contexto do local. 

Após listagem dos locais e determinação de alguns parâmetros para a escolha do 
local da pesquisa, como tempo de realização da atividade e características da comunidade 
local, foi escolhido o Assentamento Coqueirinho, devido o mesmo já realizar a atividade a 
mais de dois anos e apresentar a característica geográfica totalmente rural, elemento no 
qual as outras localidades não apresentaram, sendo todos praianos. Sendo o local de analise 
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um assentamento de reforma agrária, elemento esse interessante, visto que a comunidade 
local é totalmente ligada a atividades rurais tradicionais, como o plantio de culturas 
regionais e pecuária. 

O Assentamento Coqueirinho teve inicio da década de 90, mais precisamente no 
ano 1995, com a oficialização e legalização da desapropriação de terras localizadas no 
município de Fortim/CE com uma área total de 1.464,00 hectares e assentando famílias de 
diversas regiões do Ceará, entre elas: Beberibe, Cauípi, Aracati, Itaiçaba, Tremembé e o 
próprio município de Fortim entre outros, através do programa nacional de reforma agrária. 

Tais assentados foram cadastrados e assentados em duas vilas dentro da área 
desapropriada e tinha como principal atividade a agricultura, com o plantio de algumas 
grandes culturas, como: Feijão, mandioca e milho. Porém, com as famílias já assentadas, 
foi feito uma analise de água e solo na região e foi constatado que água era de boa 
qualidade podendo ser utilizada na agricultura, porém o solo era muito pobre em matéria 
orgânica e com baixos teores de nutrientes sendo impróprias as culturas cultivadas na 
região. Outra problemática que apresentava a região foi à baixa reserva de água na 
superfície, sendo o cultivo limitado a quadras de chuvas e a produções baixas, apenas de 
subsistência da comunidade. 

Em 2001, com apoio do INCRA, a comunidade recebeu um projeto de manejo e 
produção de ovinos e caprinos, com um rebanho de 1.000 animais e assistência técnica da 
Embrapa. Tal comunidade iniciava um período de sucesso e crescimento com o projeto, 
porém pouco tempo depois, com o fim do prazo de assistência da Embrapa e a não 
renovação de contrato para apoio técnico na região, a comunidade sofre uma perda grande 
de seu rebanho, assolada por enfermidades e falta de manejo adequado, para um rebanho 
de proporções desse porte, reduzindo o rebanho a uma faixa de 15% do rebanho original. 

Com essa sucessão de perdas, a comunidade se mobilizou e iniciou a busca de 
formas alternativas de complementação de renda, dado que iniciava um enorme êxodo de 
jovens da comunidade, em busca de oportunidades de trabalho e crescimento de qualidade 
de vida, como também a continuação do modelo de subsistência da comunidade devido a 
baixas produções e limitadas a períodos de chuva muitas vezes más distribuídas e 
prejudiciais as lavouras por falta de constância pluviométrica, exigidas por culturas ali 
cultivadas. 

Foi então que no ano de 2004 a comunidade foi convidada a uma visita à Itália, 
através de um representante, para participar de reuniões e apresentações de turismo rural 
comunitário pelo grupo italiano TREMEMBÉ-OLUNS e a proposta de entrar no projeto, 
com o apoio através de investimentos para construir uma estrutura mínima para recepção 
de turistas interessados no turismo diferenciado e promissor, como o apoio técnico de 
especialistas na atividade, tanto italiano como brasileiros. 

Após formular projetos e enviá-los a Itália o assentamento foi incluído no projeto e 
no dia 15 de janeiro de 2005 inauguraram o projeto através da construção de uma 
cozinha/restaurante, chalés de hospedagem, hortas orgânicas entre outros. Tal verba foi 
fornecida pelo grupo de Italianos (ASSOCIAZIONE TREMEMBÉ ONLUS), na qual 
forneceu recursos financeiros e acompanhamento técnico para construção e aprimoramento 
da atividade no assentamento coqueirinho. 
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Com o inicio da atividade de turismo o assentamento passou a fazer parte da rota de 
turismo da Rede Tucum1, e iniciou a recepção de turistas, interessados principalmente na 
culinária regional e a convivência com o homem do campo. 

 
3.2. Coleta de dados 

Referente ao levantamento de dados, os mesmos forma obtidos de duas formas 
principais, através de fontes primárias e secundárias. Sendo uma complementar da outra, 
tornando as duas de importância mutuas para a conclusão do trabalho. 

Na fonte primária, de levantamento de dados, foi realizada uma pesquisa de campo, 
sendo realizadas entrevistas estruturadas como técnica de pesquisa, direcionada aos 
organizadores do projeto de turismo rural no Assentamento Coqueirinho. Tal pesquisa 
técnica tem como objetivo o levantamento de dados no local onde ocorre determinado 
fenômeno, sendo tal técnica ideal para o presente estudo, pois o mesmo possibilita obter as 
informações diretamente do entrevistado, tornando-se um elemento excelente, visto que o 
entrevistador tem a possibilidade de preencher as perguntas no momento em que realiza a 
entrevista, no qual permite ao entrevistador estabelecer um rapport2, devido o contato 
pessoal. Dessa forma o entrevistador poderá explicar o objetivo da pesquisa e elucidar 
questionamentos eventuais que poderia ter, bem como deixar explicito a importância de tal 
estudo para o entrevistado. 

Ainda sobre a coleta a partir de fontes primárias, serão realizadas técnicas de 
observação “in loco” e levantamentos fotográficos, com objetivo de demonstrar elementos 
essenciais para atingir os objetivos da presente pesquisa. 

Em relação às fontes secundárias, serão realizados através de pesquisas 
bibliográficas sobre o assunto, a partir de livros, teses, anuários, folhetos e entre outros 
meios, sobre o assunto pesquisado. Segundo Lakatos e Marconi (1990 apud Cairo, 2003), “a 
pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundarias, abrange toda bibliografia já tornada 
publica em relação ao tema de estudo […]”. Tais fontes têm como objetivo aproximar o 
pesquisador com o universo do tema, ou seja, coloca o pesquisador diretamente ligado com 
tudo que foi escrito sobre o assunto, deixando o mesmo inserido no assunto de tal forma a 
torná-lo capaz acrescentar ao tema idéias e observações por ele realizadas. 
 
3.3. Métodos e tratamentos dos dados 

A pesquisa cientifica é uma atividade relacionada ao diagnóstico e análise de 
problemáticas, através de metodologias cientificas. Segundo Cairo (2003), o processo de 
investigação de uma pesquisa cientifica compreende um estudo aprofundado de 

                                                 
1 A Rede Tucum é um projeto de turismo comunitário no estado do Ceará com metas de aumento da 
interação entre a sociedade e elementos sociais e ambientais cada vez mais necessários a população em si, 
tais como: natureza, cultura e sustentabilidade ambiental. Sendo pioneira com essa visão no estado a Rede 
tucum oferece suporte a atividades de turismo comunitário e economia solidária, a um publico regional e 
internacional, com o intuito de apresentar culturas regionais a turistas que buscam novas formas de culturas. 
http://www.tucum.org 
 
2 Palavra de origem francesa que significa afinidade, harmonia, concordância. No contexto a palavra expressa sentido de 
envolvimento do entrevistado com entrevistador com maior interação 
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determinados fenômenos e inter-relações de tal fenômeno, com um objetivo de se conhecer 
o funcionamento de determinada realidade, via utilização de métodos científicos. 

Dessa forma, o presente estudo, apresenta duas partes, com fins de atingir os 
objetivos nele apresentados: 

1) A primeira parte, será realizada a analise crítica do status quo2 do assentamento 
pesquisado, será feita uma analise e se verifica a sua localização, enquadramento na 
conceituação de turismo rural, aspectos de infra-estrutura, equipamentos turísticos 
presentes da propriedade, entre outras características peculiares a propriedade. 

2) Na segunda parte é realizada uma analise no que tange a desenvolvimento 
social e o aumento na qualidade de vida, a partir do turismo rural, com a avaliação de 
variáveis que indicam tal fator. 

No presente estudo foi utilizado o método descritivo, que segundo Dencker (2001, 
apud Cairo, 2003), “corresponde a uma investigação de pesquisa empírica cuja finalidade é 
delinear ou analisar fenômenos, avaliar programas ou isolar variáveis - chave”. Sendo 
dessa 

Ongmada da expressão in status quo res erant ante bellum, expressão latma que 
designa o estado atual das coisas, seja em que momento for. 

 
forma avaliados critérios que respondam as variáveis analisadas e atenda ao 

objetivo do presente trabalho e permitam a comprovação das hipóteses do estudo. 
Sendo utilizada a metodologia de entrevistas pessoal, foi utilizada a vertente de 

Historia Oral Temática, devido a tal abordagem se adequar ao tipo de coleta de dados 
necessária ao estudo, dado que as abordagens via historia oral tem características 
especifica, segundo Dias (2001, p.6): 

 
No campo da Historia Oral é possível distinguir três tendências: Tradição Oral, 
História Oral de Vida e História Oral Temática. Na primeira, o grupo é tido 
como mais importante que o individuo, esse tipo de estudo é indicado para as 
sociedades que tem apenas a tradição da fala, a transmissão de seus valores. 
Nesse caso é exigida do entrevistador a extrapolação das entrevistas, devendo o 
mesmo participar do cotidiano do grupo observado. Quanto a História Oral de 
Vida, as vivencias individuais, toda trajetória de vida do sujeito (desde seu 
nascimento), constitui o centro das analises. Na História Oral Temática a coleta 
de depoimentos é privilegiada a fim de que esclareçam determinada temática. 

 
Dessa forma a História Oral Temática atende as características exigidas nos 

objetivos deste trabalho, dado que não há necessidade de um aprofundamento na história 
de vida dos pesquisados, pois os mesmo podem fornecer informações sobre a atividade 
turística estabelecida após estarem assentados na região. 
 
3.4. Variáveis da pesquisa 

As variáveis analisada em uma pesquisa é considerada todo fator que causa 
diferenças e inconstância ou mesmo que se apresentem relevantes para a explicação de 
alguma característica peculiar de uma problemática ou comportamento. 

Com tal característica, o presente trabalho, visando alcançar os objetivos nele 
proposto, apresentará algumas variáveis chaves especificas para o atendimento de tal 
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pesquisa. Sendo as variáveis iniciais referem-se a meios físicos e o status quo da atividade 
turística na comunidade rural, e as ultimas variáveis voltadas a mudança social ocasionada 
a partir da interação da atividade turística. São elas: 

1) Recursos naturais existentes: tal variável irá descrever os recursos existentes na 
região. Exemplo: Rios, lagos, açudes, florestas, animais silvestres entre outros. 

2) Infra - estrutura geral: será observado elementos com características de 
beneficiar não só o turista como a comunidade, tais como, estradas, energia, redes de água 
e saneamento básico, redes de telecomunicações, sinalização turísticas entre outros. 

3) Tipo de divulgação utilizada para promoção do turismo: internet, panfletos, 
jornais, anúncios em rádios e televisão, cartazes, participação em congressos. 

4) Meios de hospedagem: quartos, chalés, quantidade de leitos. 
5) Atividades desenvolvidas na comunidade: passeios, banhos, teatro. 
6) Preocupação com meio ambiente: existência de materiais educativos sobre a 

preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável do turismo, elementos de 
preservação ambiental. 

7) Atividade agropecuária produtiva: verificar se há atividade de agricultura e/ou 
pecuária, na qual possibilite o turista conviver com tais praticas do homem do campo. 

8) Programas de aprimoramento da atividade turística: verificar se há programas 
de aprimoramento profissional e de estimulo a comunidade ao desenvolvimento 
profissional. 

9) Conscientização alimentar: verificar a presença de uma mudança alimentar da 
comunidade, com a utilização de produtos naturais. 

10) Complementação de renda: verificar se houve um aumento da renda dos 
assentados com a presença da atividade turística rural 

 
4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1. ASSENTAMENTO COQUEIRINHO  

Conforme proposto na metodologia do presente estudo, este item será apresentado 
em duas etapas. A primeira analisando o status quo do assentamento e da atividade 
propriamente dita. 

Após a primeira analise, será realizada outra analise, agora no que tange ao 
desenvolvimento da comunidade e aumento na qualidade de vida. 
 
4.1.1. Turismo Rural 

O Assentamento Coqueirinho está localizado no município de Fortim/CE, a 
aproximadamente 138 km de Fortaleza. Esse município é conhecido internacionalmente 
pelas belezas naturais riquíssimas. Com clima tropical e banhado pelo Rio Jaguaribe o 
município de Fortim tem uma tendência natural pelo turismo, visto que a tendência 
turística nesse final de década está voltada para o turismo mais natural, no qual visa um 
contato direto com a natureza e uma consciência de preservação ambiental. 

O assentamento fica a aproximadamente 5 km da rodovia CE-040, por uma estrada 
de terra, em boa conservação e acessibilidade. Porém não há boa sinalização da localização 
do assentamento, embora haja um roteiro disponibilizado pela Rede Tucum. 

Segundo informações obtidas com a coordenadora do projeto de turismo rural no 
assentamento, a comunidade assentada está dividida em duas vilas, com uma distancia de 6 
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km entre elas, e apresenta 58 famílias assentadas. Porém as famílias que participam do 
projeto de turismo rural são 12, ligadas diretamente, porém à comunidade local comenta 
que com a presença do turismo mais famílias participam indiretamente da atividade, 
devido a tais famílias fornecer recursos para o bom funcionamento da atividade. Isso 
ocorre com a venda de animais, ovos, hortaliças e frutas. 

Em relação aos recursos naturais existente, por se tratar de uma região totalmente 
rural, a comunidade conta com uma vegetação com características de Caatinga e alguns 
traços de vegetação litorânea e mangue, circundando o assentamento (Figura 01), podendo 
se observar também que há a presença de algumas plantas frutíferas como mangueiras, 
goiabeira, cajueiros e outros. O assentamento apresenta também como recurso natural uma 
lagoa, dentro dos limites do assentamento, que segundo o Senhor Almir (coordenador da 
atividade de hortas e trilhas turísticas), passa maior parte do ano com níveis de água baixo, 
porém nesse ano de 2009, encheu até seu limite máximo, devido a freqüência de chuva ser 
acima da media histórica. 

 

 
Figura 1 - Vegetação predominante no Assentamento Coqueirinho 

 
O assentamento dispõe de uma boa infra-estrutura, uma vez que a mesma dispõe de 

energia elétrica, água a partir de poços profundos, boa acessibilidade através de estradas, 
fossas sépticas, quadra de esportes, escola e vários outros elementos (figura 2). Porém o 
assentamento não dispõe de bom sinal de telefone celular, apesar de uma operadora ter o 
sinal e haver telefones públicos, sendo esse um fator de luta da comunidade, pois a mesma 
não dispõe de internet, visto que os mesmo almejam uma torre de comunicação, tanto para 
o sinal de telecomunicação para internet como para telefone celular. Visto que a 
comunidade está com um grupo de jovens com projetos de Áudio-visual, no qual 
necessitam da internet para a divulgação do trabalho e promoção da comunidade com 
maior eficiência. 
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Figura 2 – Chalés de hospedagem no assentamento 

Tendo o assentamento a divulgação de seu produto turístico através da internet com 
a Rede Tucum, no qual disponibiliza o roteiro de viagens completo, citando característica 
da comunidade e elementos turísticos, no qual oferta ao turista as opções de viagem de 
ônibus, indicando empresas de ônibus, duração da viagem e preços. Outra divulgação, 
ainda no roteiro ofertado pela Rede Tucum, é telefones de contatos e indicação dos 
equipamentos turísticos, passeios, trilhas e equipamentos para eventos comunitários. 

Porém segundo a Senhora Zildene, a divulgação por meio do município não é 
realizada, sendo o assentamento não incluso nas rotas turísticas promovidas pela prefeitura 
municipal, tornando basicamente a internet e a propaganda de “boca a boca” os únicos 
meios de divulgação da atividade. Sendo este recurso de divulgação, “boca a boca” um 
instrumento multiplicador da atividade, visto que uma vez o turista satisfeito com os 
serviços prestados pela comunidade, torna-se um elemento motivador de novos turistas 
alem da fidelização do mesmo com a atividade na comunidade, que segundo a Senhora 
Zildene ocorre com bastante freqüência, uma vez que os turistas sempre retornam em busca 
da atividade, havendo casos de turistas que retornaram a buscar o serviço mais de duas 
vezes. Sendo esse um elemento importantíssimo para a prestação de serviços. Segundo 
Zenone (2001, apud Cairo, 2003), a necessidade de conquistar e manter clientes leais estão 
transformando o relacionamento no principal bem. 

O assentamento oferece aos visitantes, passeios com carro de boi (figura 03), 
manejo de hortas orgânicas, banhos de lagoa, trilhas em meio à vegetação de tabuleiro 
preservada, apresentações teatrais sobre a história do assentamento, comidas tipicamente 
da região, palestras sobre preservação ambiental. Sendo tais elementos atrativos a um 
público cada vez maior, pois a busca da relação com a natureza é uma das principais 
características desejadas pelo turista, que tem a possibilidade de sai do cotidiano da vida 
urbana e pode desfrutar de momentos ao ar livre. 
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Figura 3 - Carro de Boi usado no passeio pelo Assentamento 

Também se pode observar uma conscientização ambiental grande, no qual é 
repassada através de cursos e oficinas realizadas com a Rede Tucum com os assentados e 
depois repassadas dos assentados para os turistas, com orientações de preservação da 
natureza, e cartazes de conscientização presente no restaurante que promove a atividade 
turística. 

No assentamento há realização normal das atividades agropecuária, com o plantio 
de grandes culturas como o milho, feijão e mandioca, como de hortas orgânicas (figura 4) 
com o plantio de cenoura, coentro, cebolinha, couve-flor, alface, beterraba, tomate entre 
outros. Há também no assentamento a criação de animais indo de caprinos e ovinos até, 
aves como peru, pavão, galinhas, patos e jabuti. Há também o manejo de abelhas e um 
banco de sementes de culturas comerciais e agro-florestais. Dessa forma a comunidade se 
mantém com a atividade principal a agropecuária, tornando o turismo uma atividade 
complementar, caracterizando a atividade como turismo rural, conforme a definição da 
mesma. 
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Figura 4 - Horta Orgânica 
 
No assentamento há também uma oferta de curso de aprimoramento profissional 

para a comunidade, tanto na atividade turística como de complementação da atividade 
como cursos de conscientização ambiental, de cinema (áudio visual) para formulação de 
documentários para a comunidade. 

Os assentados também apresentam uma consciência de alimentação saudável com 
bastante ênfase a produtos naturais, como a preferências por sucos naturais, alimentos 
regionais, e a ingestão de verduras orgânicas. Sendo essa característica um fator 
importantíssimo para o aumento da qualidade de vida dos assentados, visto que a educação 
alimentar é um parâmetro de analise no nível de qualidade de vida de uma população. 
Sendo os assentados indutores dessa consciência repassando aos turistas essa cultura 
alimentar e difundindo assim o tal ensino. 

 
Outro ponto interessante a comentar sobre a atividade turística do assentamento é 

sobre a complementação de renda que a atividade promoveu nas famílias envolvidas com a 
atividade. Ocorreu um aumento na renda da família, tanto por razão da própria atividade 
em si, como pela abertura de mercado para produtos, antes não tão comercializável devido 
a falta de demanda. Isso ocorreu para o artesanato, cosméticos, mel, quadros entre outros, 
com o vinculo com o turismo. Devido a essa abertura de mercado houve um aumento na 
possibilidade de crescimento da renda da família, promovendo diretamente um 
desenvolvimento familiar e por conseqüência local, outra vez que a demanda de produtos 
do turismo corresponde a oferta da comunidade. 
 
4.1.2. Desenvolvimento local e aumento na qualidade de vida 

Com o estabelecimento da atividade a comunidade de Coqueirinho passou a 
participar da rede de turismo Tucum e passou a ser um dos pontos de parada da rota de 
turismo, que apresenta outras comunidades com características semelhantes de história e 
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cultura, que são, na seqüência, Tatajuba, Curral Velho, Caetanos de Cima, Flexeiras, 
Fortaleza (Movimento dos Sem Terra-MST, e Conjunto Palmeiras), Jenipapo-Kanidé, 
Batoque, Prainha do Canto Verde, Assentamento Coqueinho, Ponta Grossa e Tremenbé. 
Sendo o Assentamento Coqueinho o único ponto que apresenta um turismo exclusivamente 
rural, já que os outros pontos são costeiros, apresentando o elemento turístico de praias. 

Após as enormes dificuldades até o turismo se estabelecer no Assentamento 
Coqueirinho, a comunidade passou a desenvolver de forma crescente, devido 
principalmente a troca de conhecimentos com os turistas, aumentando de forma racional o 
desenvolvimento da comunidade, devido à degradação do meio ambiente não está presente 
na comunidade, uma vez que o ambiente passou se tornar produto de interesse do turismo, 
assim como a preservação da cultura regional e a permanência do homem do campo. Como 
também um aumento na qualidade da alimentação dos mesmos, sendo esse um fator de 
aumento na qualidade de vida 

Tal forma de turismo rural exercida na comunidade de Coqueirinho fornece aos 
moradores um desenvolvimento fácil e em curto prazo, isso ocasionado principalmente 
pela diversificação de atividades relacionada ao turismo tanto diretamente como 
indiretamente, como são os casos das atividades de produção de cosméticos, artesanatos, 
hortas orgânicas. Atividades essas que se beneficiaram com o turismo devido à abertura de 
demanda para esse produto como também uma forma de escoamento de produtos já 
existente na comunidade como era o caso da produção de mel, ovos, caprinos e ovinos. 

Dessa forma a comunidade entra no mercado de produção de produtos 
diversificados e com possibilidade de crescimento, dado que a economia da comunidade 
está em pleno fluxo, sendo beneficiado não apenas as famílias que se ligam diretamente 
com a atividade de turismo, mas também famílias que exercem atividades tradicionais que 
antes não tinha possibilidades de venda de seus produtos, ou por falta de demanda ou pela 
inviabilidade de venda de seus produtos nos grandes centros urbanos. 

Outro ponto apresentado na comunidade de Coqueirinho foi à consciência 
ambiental de preservação e manutenção de áreas de vegetação típica da região, como 
também a valorização da cultura regional, antes desvalorizada por parte das faixas etárias 
mais novas e com a presença do turismo revigorada através se criação de componentes de 
desenvolvimento cultural e social que são: peças de teatros, produções de vídeos e 
documentários regionais. 

Tais elementos de desenvolvimento foram importantíssimos para a comunidade 
dado que o mesmo foi responsável pela permanência dos jovens em sua região de origem, 
uma vez que os mesmo viram a possibilidade de aumento na qualidade de vida, sem a 
necessidade de busca, tanto intelectual como financeira, em outras regiões. 

O turismo rural na comunidade também promoveu um aumento na quantidade de 
empregos diretos, possibilitando qualificação e aprimoramento profissional a pessoas, 
antes sem essa possibilidade de qualificação, aumentando seu leque de serviços a serem 
ofertados a comunidade, entrando no mercado de trabalho de forma a concorrem a altura 
que o mercado exige. 

Com o aprimoramento profissional também foi constatado a presença de uma 
tendência de crescimento profissional e a busca de um aprimoramento constante da 
atividade exercida na comunidade, dando abertura a atividades também relacionadas 
diretamente com o turismo como é o caso de preservação ambiental, práticas de manejo 
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sustentável de vegetações típicas do Nordeste, artesanato e outras atividades não tão 
relacionadas diretamente como turismo como é o caso de apicultura, manejo de hortas 
orgânicas, manejo de ovinos e caprinos, cultivo de grandes culturas. Dessa forma não 
retirando a características das famílias de produtores rurais, mas complementando as 
atividades exercidas com o turismo rural. 

Uma característica interessante nesse tipo de atividade exercida por essa 
comunidade é devido o pico máximo de demanda da atividade do turismo, no período do 
estudo, acontecer no período de estiagem, que vai de julho a dezembro, período esse que a 
produção agrícola no estado está em seu período de mínima produção, já que o tal período 
não há ocorrência constante de chuvas. Sendo a produção do assentamento basicamente de 
sequeiro, logo o período em que a comunidade sofre mais por falta de recursos seria o 
período em que o turismo está em alta. 

Porém deve-se salientar que o público recepcionado na comunidade é constituído 
em sua grande maioria por europeus. Tendo tais turistas interesses de conhecer novas 
culturas e praticar um turismo diferenciado e quase que individualizado no período 
invernoso europeu, conciliando com os meses mais quentes do ano no hemisfério sul. 

Tais turistas têm a característica da busca do rústico, abrindo mão muitas vezes do 
conforto de grandes hotéis e almejando o convívio do homem do campo e sua maneira de 
vida. Diferentemente do turismo convencional que visa o conforto e o entretenimento 
máximo ao visitante. 
 
5  CONCLUSÃO 

Após analise do caso de Turismo Rural na Comunidade de Coqueirinho, pode-se 
observar que o turismo rural no Estado do Ceará poderá se tornar uma estratégia excelente 
para o desenvolvimento regional e familiar, pois o mesmo promove um aumento na 
preservação cultural e ambiental da região, bem como a possibilidade de complementação 
de renda do pequeno agricultor. Outro ponto que se pode observar é que o turismo rural no 
estado pode ser realizado em meios totalmente rurais, desligando-se um pouco do turismo 
tradicionalmente realizado no estado que é o turismo praiano, uma vez que o turismo em 
meio totalmente rural no estado tem características próprias, e a demanda para essas 
características existe e que o turista que busca tais elementos conseguem encontrar, na 
comunidade estudada, todos os componentes necessários para seu conforto e 
entretenimento. 

Outro ponto importante observado foi à possibilidade de crescimento da 
comunidade a interações diretas e indiretas com o turismo, porém ocasionadas pela 
presença do turismo, ou seja, atividades que não estão diretamente relacionadas ao turismo, 
porém se desenvolveu de forma crescente devido o turismo alavancar elementos 
necessários a complementação da atividade, como é o caso da venda de animais, que antes 
não se consegui uma demanda na venda dos mesmos, e com a presença do turismo isso 
modificou, aumentando e complementando a linha de produção - venda - produção. 

Outra característica que viabiliza a estratégia do turismo rural é o período de alta 
estação para o turismo, que ocorre basicamente no segundo semestre do ano, período em 
que o Estado do Ceará sofre com a falta de chuvas suficiente para uma produção agrícola 
viável. 
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Porém foi observado que os turistas que buscam tal tipo de serviço são basicamente 
de outros países como Itália e Suíça, não sendo demandado por turistas do estado. Isso 
ocorre devido basicamente ao fato dos turistas nacionais buscarem alojamentos luxuosos e 
a fuga do rústico, características não apresentadas pelo turismo rural, como também os 
turistas do estado estar culturalmente habituados por um turismo basicamente praiano, ou 
seja, que o ambiente de praia esteja presente, ou mesmo elementos de banhos como 
piscinas. 

Outro ponto é que a atividade recebe apoio basicamente de outros países sendo os 
recursos financeiros e técnicos em sua maioria estrangeiro. Dessa forma o governo 
brasileiro, apesar de ter uma política de apoio ao pequeno agricultor, não ofereceu apoio e 
auxilio técnico para tão atividade no Assentamento Coqueirinho. 

O turismo rural passa por muitos desafios, principalmente devido à falta de 
divulgação da atividade por órgãos regionais e pela falta de apoio dos gestores em âmbito 
municipal, estadual e muitas vezes federal. Não dando a importância devida à atividade do 
turismo rural. 

Dessa forma pode-se concluir que o turismo é um fator de transformação social em 
comunidades de meio rural, em vista que o mesmo não apenas complementa a renda do 
pequeno agricultor como também promove um aumento na qualidade de vida da população 
através de da geração de empregos e a profissionalização da comunidade, como também a 
preservação ambiental e a sustentabilidade das produções agrícolas e não agrícolas 
apresentadas na comunidade. 
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