
PROJETO LIVRO 
TURISMO RURAL CENTRO-OESTE



Um novo olhar sobre 
UNIVERSO DO TURISMO RURAL

CENTRO - OESTE  - BRASIL 



• O projeto

O projeto Universo Rural, é uma iniciativa do IDESTUR Instituto de 
Desenvolvimento do Turismo Rural e  da Prof. Ms. Andréia Maria Roque, que 
tem ampla experiência em pesquisa na área de desenvolvimento rural e 
turismo. 

O projeto busca suprir uma lacuna de mercado, focando na valorização 
do campo, na busca pelas coisas simples da vida e ainda no fomento das 
atividades inerentes ao meio rural (Agroindústria, Turismo, Artesanato, etc).

Com um enfoque leve, atraente, priorizando um trabalho fotográfico de 
primeira linha aliado ao um primoroso cuidado editorial, o projeto apresenta 
uma visão inovadora do meio rural, fugindo do estereótipo e da versão 
simplificada, tão comuns.



• A Proposta

– Prestar uma homenagem e potencializar a 

valorização dos espaços rurais brasileiros, 

muito ricos em tradições, valores e culturas 

peculiares.

– Demonstrar a realidade do campo, suas belezas, 

tipicidades, valores arquitetônicos, musicalidade, 

gastronomia, entre outros.

– Valorizar a cultura da roça e mostrar aspectos 

regionais que foram essenciais para o 

desenvolvimento das atividades nos espaços rurais 

brasileiros a partir da década de 90.

– Registrar fotograficamente as belezas regionais 

do mundo rural brasileiro, focando suas fazendas, a 

produção agropecuária e o cotidiano da roça.

– Estimular o reconhecimento e a reflexão sobre os 

valores rurais brasileiros.

– Elaborar material artístico que possa fazer parte 

do acervo público nacional.



• Os primeiros passos

O projeto prevê a elaboração de livros de arte que abordarão o tema Universo Rural 
Brasileiro, focando todas as 5 regiões do país, com o propósito de reconhecer e valorizar 
nossa diversidade cultural. 

O primeiro livro abordou a região SUDESTE e nesta nova fase estaremos abordando 
hoje a região mais promissora nesta atividade o Centro-Oeste .



• Justificativa

Em diferentes países, nas 
últimas décadas, assistiu-se a um 

incremento expressivo da apreço ao 
universo e à vida rurais.

Este projeto pretende mostrar 
a cultura, a tradição, a gastronomia 
e a arquitetura, entre tantos outros 
valores típicos da roça, que 
resumem as potencialidades do 
campo. 

Acreditamos que a elaboração 
de um livro de arte sobre o tema, 
seja um elemento de efetiva 
importância para o reconhecimento 
e para a manutenção dos valores e 
tradições que regem a vida rural e 
as atividades econômicas rurais.



• Conteúdo

O livro Universo Rural – Centro -Oeste contará a história do espaço rural, suas tradições, 
valores e riquezas, demonstrando e valorizando seu potencial. 

Serão apresentados registros fotográficos do Brasil Rural, privilegiando suas belezas 
naturais, arquitetônicas e culturais.



• CRONOGRAMA 

Proposta de atrair o público 
com textos de qualidade e 
informativos, mas com fotografias 
que mostram o  melhor do Brasil 
Central

Meses de Janeiro a Março
Coleta de dados conjuntamente 
com parceiros como o SEBRAE 
para elaboração de textos a partir 
de pesquisas ( em andamento)

Meses de Março a Junho: 
coletaremos imagens também de 
parceiros e conjuntamente com 
nossas imagens faremos a 
editoração 

Meses de Abril e Maio: 
percorreremos este centro-oeste 
rural

Meses de Junho e Julho
Editoração



• Por que fazer parte do projeto?

Com a valorização do Universo Rural, mais e mais pessoas e empresas estão procurando 
se voltar às oportunidades oferecidas por esse meio.

Sua empresa estará capitalizando um tendência mundial de busca da vida simples, da 
volta às origens e ainda contribuindo de forma interessante e coerente com um trabalho 
artístico de qualidade.

Além de tudo isso, por se tratar de um projeto modular e racionalizado, os custos 
apresentados são muito competitivos, permitindo que sua empresa se beneficie desse projeto 
de forma especial e profissional.



• PARCERIA SEBRAE 

Promover uma exposição com as imagens presentes no livro 
como forma de estar presente no lançamento do mesmo.

– Além disso, SEBRAE  poderá ainda participar de uma 
tiragem de 400 livros com a presença de sua marca

– Há também a possibilidade de um reprint (maior 
quantidade) de livros com a presença do logotipo DO 
SEBRAE  

– Naturalmente, O SEBRAE poderá produzir um material 
digital divulgando o apoio ao projeto e levando sua 
homenagem ao Universo Rural a todos os seus usuários on-
line.

A seguir custos de cada uma dessas oportunidades.



• PARCERIA SEBRAE 

Exposição:

36 imagens p
Por Estado e  DF ( sendo imagens coletadas por nossa equipe ou imagens  enviadas pelos 

parceiros préviamente escolhias  com fragmentos de alguns textos

Os textos também priorizam os  projetos em 
Andamento do SEBRAE nestas regiões na 
Área de turismo, produção 
associada e artesanato



Agradecemos  pela atenção
EQUIPE IDESTUR WWWW.IDESTUR.ORG.BR 

INFO@ IDESTUR.ORG.BR 


