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TURISMO RURAL: PERSPECTIVAS PARA A AGROINDÚSTRIA AR TESANAL 

 

“Bem...,o que podemos considerar como Turismo Rural ? Sem dúvida, aquele turismo com cheiro 

de terra que utiliza, como elemento vital, os recursos culturais do território rural, que leva a viagens 

ao universo ambiental, artístico, histórico e vivencial, como a roda de viola ou as cavalgadas que 

permitem a integração com o cotidiano da roça, e a lida do campo. Imaginem..., os princípios que 

regem o Turismo Rural são a preservação das raízes rurais, a autenticidade do produto, a harmonia e 

sustentabilidade ambiental, a identidade, o envolvimento da comunidade e o atendimento familiar 

local.” ·  

Texto extraído do livro Turismo Rural Brasileiro: Região Sudeste  

 

 

A perspectiva de um meio rural forte e desenvolvido que se abre para o turismo vem sendo 

fortalecida não só pela beleza de suas fazendas e recantos ou pelos ricos atrativos naturais, mas, 

também, pelos diversos valores culturais locais e infinitos produtos da agroindústria artesanal, que, 

quando bem ofertados, podem amenizar a crise do ser urbano do século XXI, crise essa que gerou a 

necessidade de momentos de tranqüilidade e fortaleceu o imaginário do campo, do cheiro de café 

torrado, do bolo de fubá, do pé de moleque, da geléia de jabuticaba, da roda de viola, daquela 

aguardente de qualidade, o pão quentinho com a manteiga salgada e de tantos outros produtos que 

povoam o sonho daqueles que almejam qualidade de vida. 

 

Historicamente, o Brasil é um país rico em ruralidade, pois desde áureos tempos de formação, tem a 

produção agropecuária como uma de suas principais atividades econômicas. Na atualidade, 

continuamos sendo um dos grandes pólos agroprodutores, entretanto, essa produção não se baseia 

somente em grandes áreas produtivas, mas, também, nas milhares de pequenas e médias unidades, a 

força do turismo rural e da agroindústria nacional artesanal, foco dessa apresentação.  
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As primeiras propriedades rurais que "abriram suas porteiras” para o turismo assumiram um caráter 

solitário, estabelecendo tênues laços de relacionamento. Nesses primeiros dias, a falta de articulação 

entre empreendedores turísticos rurais, demais proprietários e comunidade local era uma realidade a 

ser vencida, mas o tempo e a necessidade estão sendo capazes de reunir todo o segmento em prol do 

desenvolvimento de várias regiões.  

 

O cotidiano do campo inicialmente voltado somente para a atividade agropecuária vem encontrando 

outras fórmulas produtivas que agregam valores como a produção agroindustrial local e a prestação 

de serviços turísticos que, consorciadas, estão estabelecendo novos rumos ao meio rural. 

 

Mesmo reconhecendo as dificuldades, é possível sentir que bons ares estão soprando nos últimos 

tempos. A carência humana pela qualidade de vida, a necessidade de promoção e desenvolvimento 

das áreas rurais e a valorização dos produtos rurais regionais como o artesanato e fabrico da 

agroindústria nacional começam a ser reconhecidas e evidenciadas como prioridade, tanto no 

segmento público como privado.  

 

Neste ano de 2004, o Ministério do Turismo lançou as Diretrizes para o Desenvolvimento do 

Turismo Rural no Brasil, reconhecendo relevante o número de propriedades rurais que estão 

incorporando atividades turísticas em suas rotinas e a necessidade da adequada estruturação e 

caracterização para a consolidação do segmento como uma importante e viável oportunidade de 

renda ao empreendedor rural, que potencializa o aumento da renda no meio rural, valorizando os 

produtos agropecuários locais, a pluralidade e as diferenças regionais, transformando-se em vetor de 

desenvolvimento sustentável.  

 

No Ministério de Desenvolvimento Agrário, após a reorganização de sua estrutura  organizacional 

que aconteceu no ano de 2003, a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) vem procurando 

construir um novo modelo de desenvolvimento rural que agrega desenvolvimento regional, 

produção, agricultura familiar, agroindústria e o turismo rural. 

 

O Secretário Nacional de Agricultura Familiar do MDA, durante sua conferência no CITURDES, 

em Santa Catarina, no mês de maio passado, confirmando tal proposta, destacou, em sua palestra, 
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que o turismo rural é, hoje, considerado uma das prioridades do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, passando a ser apresentado como uma alternativa para a diversificação do trabalho rural e 

de geração de renda aos pequenos produtores em todo o país, ressaltando que as características 

culturais das regiões sejam fundamentalmente preservadas, considerando, ainda, dever do Turismo 

Rural manter e valorizar a cultura rural e seus recursos naturais e produtos locais, salientando as 

ações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, que apóia o 

desenvolvimento do turismo rural e, conseqüentemente, as atividades agroindustriais nas 

propriedades dos agricultores familiares. 

 

Também, a Associação Brasileira de Turismo Rural, a ABRATURR Nacional, dando continuidade 

ao processo deflagrado durante sua oficina de planejamento estratégico que aconteceu em Nova 

Friburgo – Rio de Janeiro, após reconhecer a definição proposta nas diretrizes nacionais, como 

sendo o do turismo rural:   

 

 “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”. 

 

defende que a ruralidade é, na verdade, a existência de vínculos com a cultura e com os produtos de 

origem da terra e que as atividades turísticas se fortalecem com parceiras com estes segmentos da 

agroindústria artesanal e do artesanato local. Por isso, vem reconhecendo e catalogando todos os 

envolvidos no segmento turístico e identificando os produtos das agroindústrias artesanais ofertados 

nos eventos turísticos locais, procurando, assim, mapear a realidade nacional do segmento e 

oferecer dados que possam auxiliar o momento.  

 

Acredita-se que um bom trabalho de definição e inventário de nossos produtos e determinação de 

pólos turísticos rurais, poderá: 

• Traçar um mapa das regiões e identificar potencialidades. 

• Valorizar e potencializar a identidade cultural local  

• Revelar a riqueza e a diversidade do patrimônio comum  
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• Valorizar a tradicionalidade e qualidade dos produtos da agroindústria artesanal  

• Consolidar produtos da agroindústria artesanal e turísticos de qualidade com diversificação 

da economia regional  

•  Integrar do campo com a cidade 

 

Todos esses indicadores de envolvimento do poder público, privado e associativo são, na verdade, 

mais uma faceta dos programas de  desenvolvimento que  fomentam a  formação de sistemas ou 

redes locais que definem e adotam programas de cunho participativo que valorizam a identidade 

local. Muitas dessas redes que acreditaram na viabilidade da consorciação produtiva dos sistemas 

turísticos rurais e da agroindústria artesanal, fomentaram a formatação de roteiros como  a Rota da 

Cachaça, Roteiro das Frutas e tantos outros em várias regiões do país, que hoje podem ser adotados 

como modelo.         

 

Mas, ainda se faz necessário trilhar um longo caminho para a valorização dessa realidade. Um dos 

primeiros passos, mas não o menos importante, será o de determinar e dar visibilidade aos produtos 

de origem, também chamado de produtos tradicionais de região, e com o tempo, certificar a  

“denominação de origem”, com indicação geográfica definida, com tradicionalidade garantida, isto 

é, com qualidade e especificidade que deverão ser adotados como eixo norteador dos produtos 

turísticos rurais. 

 

Acredita-se que assim, será estabelecida uma forte ligação entre o produto e a localidade de 

produção e se estabelecerá a qualidade e a confiança do consumidor, diminuindo a distância entre a 

autenticidade e qualidade e o imaginário da degustação de uma boa cachaça e um biscoitinho na 

roça, e permitindo a determinação dessas localidades como pólos turísticos diferenciados, podendo 

nascer, quem sabe..., o Roteiro do Queijo de Pedrinhas Paulistas, o Roteiro da Banana em Ouro 

Verde, o Roteiro das Frutas Secas, compotas, marmeladas, pães, bolos, broas, licores, amanteigados 

entre outros.  

 

 


