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CARTA DE ARAXÁ Fórum Mineiro de Turismo Rural  

Em terras mineiras, nas serras de Araxá, lugar alto de onde primeiro se avista o sol, o sexto Fórum 
Mineiro de Turismo Rural, reuniu empreendedores rurais, acadêmicos, técnicos da área, comunidade 
local, operadoras e agências de viagens, além de representantes do poder público e privado do 
Município, Estado e da Nação.  

Em raras oportunidades como esta, quando se consegue reunir em um mesmo local diferentes e 
representativos segmentos sociais, com distintos conhecimentos, que se encontram para comungar 
idéias, debater e analisar um tema, é possível identificar valores e posicionamentos que merecem ser 
relatados. 

Reconhece-se que o segmento de Turismo Rural faz parte da realidade turística nacional e se encontra 
em profundo processo de desenvolvimento e transformação. Mas, considera-se de fundamental 
importância que a atividade se mantenha unificada nacionalmente, respeitando, entretanto, as 
diversidades locais.  

Reconhece-se que a atividade turística rural no Estado de Minas Gerais vem se desenvolvendo nestes 
últimos dez anos, transformando-se em um dos grandes destinos do turismo rural brasileiro. Todavia, 
considera-se de fundamental importância que este segmento continue trilhando os caminhos de 
valorização da cultura rural, da interpretação, da busca do entendimento histórico local, do 
empreendedorismo e profissionalismo. 

Reconhece-se que os programas de regionalização, de circuitos, caminhos, rotas, entre tantas outras 
nomenclaturas, transformaram-se em realidades nos espaços turísticos rurais mineiros, demonstrando a 
união entre os diferentes elementos da cadeia social produtiva. Considera-se que estes programas são de 
fundamental importância para o desenvolvimento e fortalecimento da atividade, mas, faz-se necessário, 
sempre, a combinação cuidadosa dos atributos, das aptidões locais e da potencialidade real. 
Reconhece-se que a visão associativa é de fundamental importância para o desenvolvimento e 
fortalecimento do Turismo Rural mineiro, e acredita-se que a cooperação mútua, o associativismo e a 
parceria são o caminho para o progresso e união da sociedade. Propõe-se que todo e qualquer programa 
sob esta perspectiva envolva os segmentos e entidades afins, e que estes sejam divulgados a todos os 
parceiros com objetivos comuns, a fim de que não se percam iniciativas e esforços. 

Reconhece-se a importância do fortalecimento dos programas de parcerias com o poder público e 
privado, mas considera-se fundamental à valorização da autonomia empresarial focando o 
empreendedorismo. 

Reconhece-se como realidade do Turismo Rural mineiro a integração com distintos segmentos como 
turismo de eventos, ecoturismo, aventura entre outros, sem perder sua característica de valorização da 
cultura rural e preservação do meio ambiente. 

Reconhece-se a Diretriz Nacional de Turismo Rural, apresentada pelo Ministério do Turismo, através da 
sua Secretaria de Políticas de Turismo, e propõe-se que o Ministério apóie por seu órgão competente, a 
Embratur, o projeto Brasil Rural Mineiro como destino da Comunidade Européia. 

Reconhece-se as Diretrizes de Turismo do Estado de Minas Gerais apresentadas pela sua Secretaria de 
Turismo do Estado. Considera-se de muita importância a integração do segmento de turismo rural nestas.  

Reconhece-se de fundamental importância o encaminhamento do Projeto de Lei do Turismo rural pelo 
Governo do Estado a Assembléia Legislativa de Minas Gerais.  



Propõe-se o desenvolvimento da Federação Mineira de Turismo Rural, que deverá reunir as diversas 
associações regionais representativas, diretamente coligadas à associação nacional representativa em 
programa de Confederação Nacional. 

Reconhece-se a ABRATURR, Associação Brasileira de Turismo Rural como Associação Nacional 
representativa do segmento, e propõe-se que ela receba em seu quadro, Associações Estaduais 
Federativas, como elo de apoio ao programa de desenvolvimento regionalizado do Turismo Rural 
Nacional 

Propõe-se a implementação de um Banco de Dados com todos os empreendimentos mineiros, para que 
se possa dar embasamento prático e teórico nas atividades do segmento, estimulando, assim, o 
desenvolvimento e a pesquisa da atividade.  

Propõe-se que o empreendedor rural mineiro fomente sua atividade de Turismo Rural com foco 
empreendedor, de capacitação dos empresários e da mão de obra local, com a visão da gestão e 
organização, mas sem perder o jeito próprio e a mineiridade por essência. 

Propõe-se que o empreendedor do Turismo Rural mineiro mantenha uma consciência ambiental, pois o 
meio ambiente faz parte do seu produto de origem. Acredita-se que o Turismo Rural mineiro é um produto 
específico e tradicional que não deve procurar a massificação, pois há a necessidade de preservação. 

Procura-se portanto a consolidação do Turismo Rural Mineiro com a Carta de Araxá, assim, é permitido 
fazer das palavras do educador Paulo Freire nossas palavras: “ É fundamental diminuir a distância entre o 
que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num dado momento, tua fala seja tua prática”.  

Congressistas  

 

 
Araxá, 31 de março de 2004 
 
 

AMETUR/ABRATURR MG – Associação Mineira de Empresas de Turismo Rural  

Escrita Andreia Roque – Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural Brasil Rural 

 


