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RESUMO 

 

Nas últimas décadas o espaço rural vem sendo considerado como cenário para o 

desenvolvimento de atividades não agrárias que contribuem para a valorização da cultura e das 

tradições rurais, para a conservação dos recursos naturais presentes nos locais e para geração 

de ocupação e renda. Assim, o engajamento da agricultura familiar ao turismo rural de gestão 

comunitária é apontado como uma alternativa dentro da concepção de promoção de um 

desenvolvimento rural sustentável. O presente trabalho teve como objetivo identificar as 

potencialidades para desenvolvimento de atividades de Turismo de Base Comunitária (TBC) 

no Projeto de Assentamentos Moacir Wanderley, localizado no município sergipano de Nossa 

do Senhora Socorro, a partir da caracterização dos expoentes paisagísticos e das experiências e 

vivências dos agricultores familiares. Os dados primários foram coletados a partir da 

observação participativa das pesquisadoras e do uso de metodologias participativas. Os dados 

secundários, necessários para análise através do processo de triangulação dos dados, foram 

obtidos através de consultas documentais e bibliográficas em periódicos especializados e livros 
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sobre os temas abordados. O assentamento Moacir Wanderley dispõe de potenciais turísticos 

singulares e identitários que podem ser considerados como potenciais turísticos, a exemplo da 

vivência que permite conhecer o modo de vida das famílias assentadas, do patrimônio histórico 

presente no assentamento, do entendimento da organização social, da produção agropecuária 

em quintais produtivos, e a perspectiva de produção agroecológica nos lotes produtivos. O 

Centro de Capacitação Canudos destaca-se como cerne das atividades de turismo no 

assentamento, local de protagonismo da luta e da história da reforma agrária no estado de 

Sergipe. A comunidade do Moacir Wanderley dispõe de potenciais que comungam com os 

princípios evidenciados em diversas experiências do turismo de base comunitária em 

assentamentos da reforma agrária no Nordeste do Brasil. 
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