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A França do Turismo Rural, nasceu segundo Muller (1989)
da “crise da profissão de agricultor”, sendo gerada pela
modernização da agricultura dos anos, pós- segunda
guerra, que construiu um novo modelo de agricultor, que
integra “estratégias empresariais complexas”, entre as
quais, o exercício da função comercial, juntamente com a
função produtiva, obrigando o agricultor a adquirir uma
competência no que se refere, sobretudo, à gestão de seu
empreendimento e ao controle de um sistema que associa
diversas atividades. Muller, Pierre et alii. Les entrepreneurs
ruraux; agriculteurs, artisans, commerçants, éluslocaux. Paris:
L’Harmattan, 1989, 192 p.

Segundo Moinet (1996), o campo francês com grande
poder de atração, graças

a variedade de paisagem,

riqueza de seu patrimônio, diversidade de seu terreno e
pela tradição, que somando a necessidade dos cidadãos
franceses de encontrarem suas raízes, a dificuldade da
agricultura francesa envolta em uma realidade global e a
desertificação

social

citada

por

Guzzatti(1997),

transformou o Turismo Rural francês um importante
elemento social. MOINET, F. Le tourisme rural. Paris. France
Agricole, 1996

Guzzatti, T.C Agroturismo Para Promover o
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Desenvolvimento Local. Relatório de Conclusão de Curso da
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis 58p ( 1997)

Algumas das organizações francesas envolvidas com o TR
são:

a

“Gîtes de France”, a maior e mais antiga

associação de proprietários, que reúne aproximadamente
40.000

grupos

de

empreendedores

rurais

e

tem

atribuições importantes como a de criar padrões de
qualidade, garantindo que seus membros a cumpram e
procurar linhas de créditos e investimentos para o setor; a
associação

“Bienvenue À

La Ferme”, que reúne

aproximadamente 20.000 agricultores, foi criada
Câmara

de

Agricultura

cujos

os

pela

empreendedores

associados não ofertam hospedagem mas sim atividades
diárias de visitação a propriedade, lanches, venda direta
de

produto.

Outra

associações

reconhecidas

são

a

“Accueil Paysan”, catalogada desde 1987 com sede em
Grenoble; a “Meublés Confiance”, criada em 1988 em
Languedoc-Roussilon;

a “Nid-Vacance”, criada

na

Bretagne, entre outras ( Moinet, 1996). MOINET, F. Le
tourisme rural. Paris. France Agricole, 1996
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Sendo reconhecidas, segundo OXINALDE (1994) por sua
qualidade,

quantidade

e

diversidade

e

debatidas

anteriormente, pelo campo da historicidade e da sociologia
francesa, que segundo Carneiro(1994))
como

forma

de

trabalho

atestam este,

pluriativo,

associada

a

agricultura, ao longo dos séculos OXINALDE, M.del R.
Ecoturismo - Nuevas

formas de turismo en el espacio rural.1 ª

Edição. 1994. Barcelona. CARNEIRO M.J. Pluriatividade no campo
francês. Revista Brasileira de Ciências Sociais. N º 32, ano11, p. 87102, out, 1994.
Serviços diferenciados como o Gîte Rural

1,

Chambres D’

Hôtes 2,La Table D’Hotel 3e Gîte d’ Etape 4îte de Groupe
5

e Gîtes D’Enfants

6

amping

7

Lês Gîte de Péche 8Vente

Directe de Produits de la Ferme 9Ferme Pedagogique10La
Ferme-auberge

11

Les activités Équestre

Ferme 13 La Chasse
15

14

12

Lê Goûters à la

Accueil de Personnes Handicapées

são frequentemente ofertadas em distintas regiões e

com características bem particulares o que define também
um público específico para cada produto. Por isso da
existência de muitos catálogos franceses do turismo rural
que

permitem

ao

consumidor encontrar a atividade

desejada, não recorrendo a erros de visitar locais que
ofertam atividades diferentes a desejada.
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Gîte Rural
Pousada

a atividade corresponde em português a

Rural,

independente

e

uma

situado

casa

perto

ou

ou

um

em

alojamento

estabelecimento

agrícola Chambres D´Hôtes -Quartos internos na casa
rural comoferecimento do pequeno almoço;La Table
D’Hotel

modalidade

alimentação

aqueles

do
que

turismo

rural

estão

que

oferta

hospedados

em

propriedades que não ofertam as refeições aos turistas;
Le Gîte d’ Etape

a albergue em área rural conhecido

como

de

alojamento

passagem

para

desportistas,

pedestres, ciclistas e outros que se hospedam por apenas
um

dia;Gîte

de

Groupe

pousadas

para

grupos

específicos como família, retiros espirituais entre outros.
Le Gîtes D’Enfants
atividades

pousadas para

programadas

visitante.Camping

Local

para

a

destinado

crianças com
faixa

a

etária

recepção

de

barracas ou trailers perto da habitação do proprietário
rural também podendo ser denominado de Camping à la
Ferme. Lês Gîte de Péche Propriedades que ofertam a
hospedagem e atividades especificas de pesca para
amantes da pescaria e/ou amadores.

La vente de

Produits de la Ferme venda de produtos da fazenda
como forma de agregação de valor da atividade turística e
rural Ferme Pedagogique Propriedades rurais produtivas
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que

oferecem

atividades

de

conhecimento,

também

denominadas de atividades pedagógicas para crianças e
adolescentes em idade escolar Ferme-auberge
restaurante,

aberta

a

visitantes

para

F

azenda

conhecer

a

propriedade e oferta alimentação para o publico em
geral.Les activités Équestre; Propriedades rurais (
fazendas, centros hípicos, que ofertam atividades voltada
a vivencia com cavalos, podendo ofertar hospedagem ou
alimentação. Lê Goûters à la Ferme

propriedades que

ofertam vitação e lanche na fazenda com a desgustação
de produtos típicos rurais.La Chasse

Propriedades que

ofertam a caça como seu produto de origem. Agricultores
caçadores habituados a caça abrem suas propriedades
para

amantes

da

caçada.

Accueil

de

Personnes

Handicapées dequipamentos rurais totalmente preparados para
receber visitantes com mobilidade diminuta e deficientes hoje um
publico especifico que recebe na propriedade acolhimento e
conhecimento das atividades rurais que são adaptadas.
Outras ações turísticas no espaço rural são possíveis, porém com
menor envolvimento com o cotidiano produtivo são os Lês services
et animations; Lês formules nouvelies; Lês demeures de luxe; Lês
hôtels ruraux; Lês clubs et villages de vacance, entre outras.

