
  

 

 

 

No turismo assim como em tantos outros segmentos, o desenvolvimento sustentável ocorre de forma 

coletiva e compartilhada, afinal, ninguém cresce sozinho. Esse pensamento é a bússola que orienta 

a formação de um ecossistema de redes de turismo, especificamente nas redes de turismo rural, pois 



atende neste ecossistema dois múltiplos universos o rural produtivo e o mundo da prestação de serviço 

do turismo. Nasce assim a Iniciativa “Projeto Redes” fomentada pelo Instituto Brasil Rural em meados 

nos anos de 2010 como semente do fortalecimento do turismo rural por meio de redes com o proposito 

de fortalecimento de múltiplas iniciativas de turismo rural no Brasil fortalecendo além da atividade no 

contexto nacional, também posicionamentos competitivos com relação ao segmento e ao mercado. 

 

Antes cabe aqui um breve histórico IBR que nasceu como Instituto de Desenvolvimento do Turismo 

Rural em meados de 2000 com o objetivo de fortalecer o posicionamento do turismo rural para o 

desenvolvimento sustentável implementando projetos de cooperação técnica junto com entidades 

parceiras para  aperfeiçoamento dos processos de gestão estratégica e operacional e educação 

corporativa, a partir da análise e redesenho dos processos de planeamento, gestão do conhecimento 

e capacitação da atividade do turismo rural. Destaca-se que a participação do Instituto na construção 

de  um  Mapa Estratégico, de formulação e implementação de políticas para o desenvolvimento do 

turismo rural a partir da realização de estudos e diagnósticos das realidades locais apoiando a produção 

de informações relevantes sobre a atividade.   

 

O instituto inicialmente reconheceu que notadamente, a partir do final da década de 1970 muitos 

estudos sobre sustentabilidade no setor turístico rural têm sido desenvolvidos, tornando-se um agente 

poderoso de modificação do território rural, causador de inúmeros rearranjos sociais, espaciais e 

econômicos, dignos de nota e reflexão, pois graças ao turismo, o rural hoje é visto para além 

da produção, expondo assim um composto complexo de representações históricas, culturais e 

ambiente pouco povoado. Esta realidade vivenciada no campo que reúne produção rural e prestação 

de serviço não só permite a potencialização de ações, a criação de novos serviços e produtos, a geração 

de conhecimentos e tecnologias como também a troca de conhecimentos e as parceiras que vão se 

desenvolvendo. 

 

Neste contexto de constante reflexão e buscando compreender e formular novos caminhos a iniciativa 

“Projeto Redes” teve sua primeira proposta implantada de fato com a construção em 2015 da Rede 

IDESTUR, Rede de Desenvolvimento do Turismo Rural também denominada de Movimento IDESTUR 

que considerava a participação de pensadores, profissionais especializados em áreas multidisciplinares 

e entidades parceiras, com ampla experiência teórica e prática em trabalhos de campo desenvolvidos 

através de programas e projetos nacionais e internacionais em um coletivo como uma proposta de ser 

um modelo inovador de desenvolvimento de redes de interesse comum com foco na estruturação, 

desenvolvimento e qualificação do segmento do turismo rural. 



 

A Rede IDESTUR que formalmente foi constituído por um colegiado multidisciplinar, formado por 

cidadãos compromissados e profissionalmente qualificados em suas respectivas áreas de atuação 

para:Compartilhar experiências teóricas e práticas; Realizar trabalhos de campo em programas e 

projetos de abrangência nacional e internacional; Abordar com fundamentação metodológica eficaz o 

desenvolvimento local sustentável do turismo rural Planejar, executar e promover ações voltadas à 

redução das desigualdades sociais, de estímulo à cidadania, se demonstrou uma metodologia de rede 

que interligou o universo dos profissionais assessores em múltiplas vertentes diretamente 

envolvidos. A REDE IDESTUR se concebeu como sendo uma rede de voluntariado, que 

reuniu profissionais que acreditaram em um círculo de fortalecimento, solidariedade e no o trabalho 

em equipe para juntos, encontrarem um caminho para o desenvolvimento sustentável do 

turismo rural no Brasil. 

 

Já em 2018 o exercício de Redes de Turismo Rural se fortaleceu e aí nasceu a Rede Mulheres do Turismo 

Rural uma rede que tinha propostas diferenciadas que se pautaram e debater as questões que afligiam 

as mulheres do turismo rural e trazer pautas importantes e defender posicionamento, a partir de um 

entendimento das mulheres e seu papel no mundo rural, mas adotando o mesmo conceito de rede 

proposto pela iniciativa “Projeto Rede de Turismo Rural”. 

 

Em 2020, recentemente, foi criada a Rede de Turismo Rural Consciente com a finalidade de incentivar 

redes de colaboração e agendas propositivas fortalecidas pela necessidade de união e novos caminhos 

necessários graças as condições decorrentes da pandemia da COVID 19 que o mundo A Rede agrupa 

empreendedores, agricultores e técnicos, trabalhando por políticas de responsabilidade social, 

segurança, saúde e sustentabilidade em prol do turismo rural brasileiro inclusivo. Os signatários 

preconizam práticas sustentáveis, reconhecendo que o visitante do espaço rural atual quer, entre 

outras coisas, resgatar um passado quase perdido mas não esquecido que trás à tona lembranças e 

valores culturais de um tempo bem diferente deste de hoje. A proposta é instituir uma gestão 

promissora voltada para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

todo 117 representantes de todas as Regiões brasileiras formam a Rede de Turismo Rural 

Consciente fomentando ações para a contínua recuperação dos negócios de turismo neste período de 

pandemia conforme as dimensões econômica, social, ambiental, cultural e política da sustentabilidade. 

Destaca-se como inovação desta proposta a possibilidade de fortalecer a troca de saberes 

entre membros com o fortalecimento da empatia, solidariedade, trabalho em equipe, busca de 



soluções compartilhadas para problemas comuns e a possibilidade de conexão com múltiplos ODS da 

agenda 2030, com especial olhar para o  ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação, 

Certamente o Projeto Redes cria caminhos pautados na inovação, mas são os membros participantes 

que conduzem os caminhos pós-implantação e assim acontece. A Iniciativa Projeto Redes continua 

apoiando e participando as Redes e sempre está atenta pensando em um futuro produtivo, consciente 

e sustentável.       

 

 

 

 

Conheça Algumas Redes de Turismo Rural 

http://www.institutobrasilrural.org.br/navegacao.asp?id_menu=2&id_conteudo_exibir=192 

http://www.institutobrasilrural.org.br/navegacao.asp?id_menu=2&id_conteudo_exibir=232 

http://www.institutobrasilrural.org.br/navegacao.asp?id_menu=2&id_conteudo_exibir=115 

 


