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RESUMO 

 

O Turismo rural surge como uma alternativa econômica ao meio rural, 
fundamentando-se na valorização dos recursos locais bem como devendo ser 
implementado através dos agentes locais, configurando-se um turismo de base 
comunitária. Nessa perspectiva, o presente trabalho objetiva analisar de que forma 
se configura a atividade turística no espaço rural do Rio Grande do Norte assim 
como quais são os desafios e as perspectivas enfrentados para o seu 
desenvolvimento dessa atividade. Com base nesse enfoque, buscou-se discutir 
acerca das transformações que o espaço rural vem sofrendo, com inserções de 
atividades não agrícolas, alternativa para os efeitos da reestruturação econômica. 
Além disso, foram abordadas as políticas públicas voltadas para o Turismo rural, 
apresentando-se ainda uma análise acerca das atividades de Turismo rural que o 
Rio Grande do Norte vem desenvolvendo e do modo como estas se configuram no 
contexto atual. Como aporte teórico, utilizou-se o conceito de Território, que, 
segundo Santos (2006a), faz-se pertinente nas conflitantes análises do espaço rural 
por englobar dentro do seu quadro conceitual a dinâmica territorial substanciada 
pelas relações políticas, econômicas, sociais e culturais, onde nos possibilitando 
uma melhor análise nesse processo. Como metodologia, utilizou-se o levantamento 
bibliográfico, em periódicos, livros, documentos digitais e entrevistas, em algumas 
esferas governamentais. Constatou-se que o Rio Grande do Norte sinaliza para o 
desenvolvimento do Turismo rural, pois se apresenta com uma gama de 
potencialidades, algumas já sendo identificadas e desenvolvidas por intermédio de 
alguns projetos, porém faz-se necessário um maior envolvimento de todas as 
esferas, consideradas fundamentais para que essa atividade possa se consolidar 
como mais um segmento turístico no RN. 
 

Palavras-chave: Turismo rural. Políticas públicas. Território. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Rural Tourism appears as an economic alternative to the agricultural way, 
having to base itself on the revaluation of the local resources, as well as must be 
implemented through the local agents, a tourism of communitarian base. In this 
perspective the present objective work to analyze of that it forms if configures the 
tourist activity in the agricultural space of the Rio Grande do Norte, which the 
challenges and perspectives faced for the development of this activity. On the basis 
of this approach searched to argue on the deep transformations that the rural space 
comes suffering, with insertions of activities not-agriculturists, alternative for the effect 
of the economic reorganization, as well as on the public politics come back toward 
the Rural Tourism and an analysis concerning the activities of Rural Tourism that the 
Rio Grande do Norte comes developing and as this if it presents. As it arrives in port 
theoretical, we use the Concept of Territory, according to Saints, this if it makes 
pertinent in the conflicting analyses of the agricultural space for inside to embody of 
its conceptual picture the territorial dynamics substantiated by the relations politics, 
economic, social and cultural, where in them it made possible one better analysis in 
this process. As methodology bibliographical survey was used, in periodic, digital 
books, documents and interviews in some governmental spheres. The Great River of 
the North was evidenced that, signals for the development of the agricultural 
Tourism, therefore the state if presents with a gamma of potentialities, identified and 
developed some already being through some projects, however if it makes necessary 
a bigger involvement of all the spheres, considered basic so that this activity can be 
consolidated as plus a tourist segment in the RN. 
 

Key-words: Rural Tourism. Public Politics. Territory.  
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo se constitui uma atividade econômica de grande expressão, com 

potencial socioeconômico e cultural. Diante da crise econômica mundial ocorrida em 

fins da década de 1960 e início de 1970, outros setores produtivos começaram a 

ganhar maior destaque no Brasil, como é o caso do turismo, que alcançou 

notoriedade no país, tendo em vista o grande potencial existente para sua expansão 

por meio dos aspectos naturais e culturais.  

Com essa realidade, a atividade turística passa a ser pensada por intermédio 

de políticas públicas, fator decisivo para a sua expansão, com o objetivo de que se 

desenvolva de forma planejada, com vistas a gerar divisas para o Brasil. 

Na atualidade, o turismo vem ganhando novos espaços e novas modalidades 

estão em desenvolvimento. Dentre essas modalidades, destaca-se o Turismo rural, 

que se apresenta como mais uma alternativa de renda e de geração de 

oportunidades para os que estão inseridos nessa realidade.  

O Turismo rural é uma atividade relativamente nova e que surge como uma 

alternativa econômica ao meio rural, devendo fundamentar-se na valorização dos 

recursos locais, bem como ser implementada por meio dos agentes locais, 

configurando-se um turismo de base comunitária. 

A atividade turística nos espaços rurais se constitui numa nova segmentação 

do turismo que, assim como outras atividades econômicas, está sempre à procura 

de novos espaços para se reproduzir. 

 Em virtude dessa característica, a expansão e a segmentação turísticas 

surgem como uma nova tendência que apresenta o espaço rural como algo novo, 

principalmente para as populações das grandes cidades. 

A procura pelo espaço rural como produto turístico se dá com o intuito de se 

vivenciar novas experiências de modos de vida, o que retrata a busca por melhor 

qualidade de vida. Nesses ambientes, as pessoas procuram práticas de lazer 

saudáveis, ambientes tranquilos, experiências na aproximação com o modo de vida 

local e com o próprio ambiente natural e suas paisagens. 

 No Brasil, a prática turística em espaços rurais está ganhando visibilidade, o 

que vem sendo reforçado pelas ações de incentivo mediante as políticas públicas. 

Esse novo segmento que ganha expressividade no Brasil vem sendo desenvolvido 

em todas as regiões do país, com maior expansão na região Sul. No Nordeste, essa 
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atividade está crescendo paralelamente ao turismo sol e mar, segmento pelo qual o 

turismo tem sua maior demanda. 

A política de incentivo ao turismo regional demonstra resultados significativos, 

com a valorização dos aspectos sociais, culturais e econômicos de cada localidade, 

estando o Turismo rural inserido nessa política. 

O Rio Grande do Norte tem como atividade turística consolidada o turismo sol 

e mar, mas já sinaliza para outras possibilidades, com a interiorização do turismo em 

algumas regiões do estado, o que vem se mostrando um potencial turístico através 

de outros segmentos. 

Embora ainda seja considerada uma atividade em fase inicial, o cenário que 

se delineia no território potiguar permite afirmar que o Turismo rural, no estado do 

Rio Grande do Norte, é mais uma forma de expressão do turismo, que vem se 

expandindo numa outra direção espacial, isto é, nos espaços rurais.  

Dentro dessa realidade, este trabalho se propôs a fazer uma análise de como 

essa atividade vem se apresentando no Rio Grande do Norte, a qual, apesar de 

ainda não estar consolidada, já sinaliza para uma expansão. Julgamos importante se 

fazer uma análise com base nas propostas que estão sendo desenvolvidas, 

destacando-se dentre elas a Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar – Rede 

TRAF –, que atua na perspectiva de possíveis potencialidades. Analisaremos 

também a proposta de inserção de um roteiro de Turismo rural no município de Vera 

Cruz. 

Nosso estudo baseia-se na seguinte questão: em que medida o Turismo rural 

no Rio Grande do Norte sinaliza para uma revitalização dos espaços rurais, 

incremento de renda ao homem do campo e agregação de valores a produtos 

regionais, bem como revalorização do patrimônio histórico-cultural?  

O trabalho tem como objetivo analisar de que forma se configura a atividade 

turística no espaço rural do Rio Grande do Norte e quais os desafios e perspectivas 

enfrentados para o seu desenvolvimento. 

Como metodologia de análise, utilizou-se o levantamento bibliográfico em 

periódicos, livros, documentos digitais e entrevistas, em algumas esferas 

governamentais. 

Este trabalho encontra-se estruturado em três capítulos, além desta 

introdução e das considerações finais. Com base na nossa proposta de análise, o 

segundo capítulo deste trabalho versa sobre a perspectiva de se fazer uma 
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discussão acerca da temática Turismo rural, contemplando todo o seu processo 

histórico e tendo como pano de fundo todas as transformações que o mundo rural 

vem sofrendo.  

Visando compreender como o uso desse território se apresenta pela via do 

Turismo rural, tentamos pontuar alguns fatores que julgamos importantes para 

entender toda a dinâmica dos processos que se manifestam, principalmente, através 

da lógica do capital, desse novo período técnico-informacional, no qual novos 

objetos são inseridos nesse espaço, possibilitando assim novas configurações e 

novas atividades que não são de características próprias do rural, a exemplo do 

Turismo rural, atividade que nos propomos a discutir nesta pesquisa. Essa temática 

incita-nos à busca da compreensão de como o Turismo rural se apresenta e se 

configura no estado do Rio Grande do Norte. 

O terceiro capítulo inicia-se com uma discussão acerca das políticas públicas 

para o turismo, enfatizando a política de incentivo ao Turismo rural, por entendermos 

a importância desta para o desenvolvimento ordenado de mais um segmento do 

turismo. 

Em virtude de ser uma atividade em recente desenvolvimento no Brasil, do 

mesmo modo que são novas as políticas públicas elaboradas para esse segmento, o 

Turismo rural necessita de políticas de planejamento para que possa se desenvolver 

de forma ordenada. Nessa perspectiva, consideramos importante organizar um 

capítulo que verse sobre as políticas elaboradas para esse segmento, visando 

compreender como essa atividade está sendo implementada, o que é pertinente 

para que possamos entender como o Turismo rural se configura pelo viés da política 

pública. 

O quarto capítulo trata do Turismo rural no Rio Grande do Norte, que, apesar 

de ser ainda uma atividade incipiente, já sinaliza com algumas propostas de inserção 

no meio rural, com o propósito de uma melhor condição de vida, de valorização dos 

recursos, de um desenvolvimento local. Em um primeiro momento, faremos uma 

contextualização da interiorização do turismo no estado, dando início ao surgimento 

de novos segmentos turísticos com potenciais expressivos.   

Após a compreensão de como se deu o processo de interiorização e de sua 

segmentação, faremos uma análise a respeito de como essa atividade se caracteriza 

no estado. Para isso, destacaremos a atuação da Rede TRAF, que desde 2003 vem 

desenvolvendo atividades na perspectiva de estimular e promover o Turismo, bem 
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como faremos um levantamento das potencialidades que o estado possui, 

contribuindo e despertando o interesse de todos os segmentos para o 

desenvolvimento dessa atividade. 

O trabalho também se propõe a fazer uma análise da proposta de inserção de 

um roteiro turístico no município de Vera Cruz, levando em consideração os 

aspectos econômicos, sociais bem como o seu patrimônio histórico cultural. 
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2 TERRITÓRIO E TURISMO RURAL: ABORDAGENS TEÓRICAS E PROCESSOS 
HISTÓRICOS  

 

 

Este capítulo busca fazer uma discussão acerca da temática Turismo rural, 

bem como compreender como se deu o processo de surgimento dessa nova 

atividade turística, levando em consideração todas as transformações ocorridas no 

meio rural, seu contexto histórico e de que forma o uso desse território se apresenta. 

Assim, pontuamos alguns fatores que julgamos importantes para entender a 

dinâmica dos processos que se manifestam segundo a lógica do capital, em especial 

a do período técnico-informacional, no qual novos objetos são inseridos no espaço, 

formando assim novas configurações, acompanhadas de novas ações. 

Nesse contexto, o Turismo rural surge numa perspectiva de melhoria das 

condições de vida das populações que moram e vivem do campo. Tais atividades 

vêm ganhando força, inquietando-nos e fazendo-nos questionar de que forma se 

materializa esse olhar, essas novas possibilidades que se propõem a uma melhoria 

nas condições de vida dos que ali estão inseridos. 

Portanto, o texto que se apresenta sinaliza para algumas reflexões a nos 

guiar para melhor compreendermos como o uso desse território permeado por lutas, 

contradições, novos arranjos e novos usos tem propiciado a reprodução da 

totalidade, na qual se produz e reproduz a sociedade. 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O TURISMO RURAL 

 

As discussões acerca do território para a Geografia se fazem pertinentes, pois 

é nele que as relações acontecem, sendo a expressão da sociedade que o produz. 

Nessa perspectiva, o geógrafo Milton Santos propõe o espaço geográfico como o 

objeto de estudo da Geografia, entendido como “um conjunto indissociável, solidário 

e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” 

(SANTOS, 2006, p. 39), de modo que as relações acontecem e se efetivam no 

espaço, constituindo, assim, o território usado, vivido. Este, o território usado, 

substancia-se e faz-se pertinente nas conflitantes análises do espaço rural por 

englobar, dentro do seu quadro conceitual, a dinâmica territorial fortalecida pelas 
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relações políticas, econômicas, sociais e culturais, as quais instituem poder, 

acessibilidade, liberdade e trocas entre tais esferas. 

Com esse entendimento concernente ao território, que é então vivido, 

praticado, sinônimo de totalidade, podemos compreendê-lo como a expressão da 

sociedade que o produz. Realidade vivida e refletida que, diante de seus usos frente 

à instabilidade advinda da lógica capitalista, aparece materializada em 

desigualdades sociais e territoriais, as quais podem ser assimiladas nas constantes 

transformações decorrentes das mudanças que se efetivam em nível mundial, 

impondo, assim, uma nova organização do território, como nos fala Santos (1988, p. 

28), ao afirmar que “o território a cada momento foi organizando-se de maneira 

diversa, muitas reorganizações do espaço se deram e continuam acontecendo, 

atendendo aos reclamos da produção da qual é arcabouço”. 

Vislumbra-se aí um processo de reordenamento que os espaços rurais vêm 

assumindo de forma ativa, materializado nas continuidades e descontinuidades da 

sua produção econômica, reprodução social e mesmo geográfica. O espaço rural, 

desde algum tempo, faz parte dessa realidade, em que as relações sociais se fazem 

pertinentes a essa estrutura capitalista, descrita nos modos de produção e na divisão 

territorial do trabalho, reorganizando esses espaços à mercê de suas próprias 

necessidades de mercado, em detrimento das almejadas pelos agentes sociais aí 

inseridos, gerando conflitos e contradições.   

Trata-se, portanto, de uma lógica artificial de reprodução dos espaços sob a 

égide do meio técnico-científico e informacional, que nos remete a inovações. Desse 

modo, concordamos com a fala de Santos (1997, p. 92), quando assinala que “pelo 

simples fato de viver, somos todos os dias convocados pelas novíssimas inovações, 

a nos tornarmos de novo ignorantes, mas também aprender tudo de novo”. Ainda de 

acordo com a compreensão do autor:  

  

Quando todos os lugares forem atingidos, de maneira direta ou 
indireta, pelas necessidades do processo produtivo, criam-se, 
paralelamente, seletividades e hierarquias de utilização com a 
concorrência ativa ou passiva entre os diversos agentes. Donde uma 
reorganização das funções entre as diferentes frações do território. 
Cada ponto do espaço torna-se então importante, efetivamente ou 
potencialmente. Sua importância decorre de suas virtualidades, 
naturais ou sociais, preexistentes ou adquiridas segundo 
intervenções seletivas. (SANTOS, 1988, p. 10). 
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Modelam-se, assim, as novas configurações econômicas, sendo a dinâmica 

territorial reflexo desse processo. 

No Brasil, o rural sempre esteve em pauta nas discussões da academia, bem 

como nas bancadas institucionais, pela sua importância enquanto espaço de 

reprodução econômica, concernente a um campo de conflitos e contradições, 

historicamente produzidos e reproduzidos diante das ideologias políticas 

economicamente vigentes. 

Nesse quadro de referência, o sistema capitalista visa cada vez mais ao 

crescimento baseado na rapidez, na otimização das atividades, para responder ao 

que o mercado impõe. Em resposta a esse processo, o campo passou por fortes 

transformações a partir da década de 1970, em que se intensificou um grande 

processo de modernização da agricultura a partir das novas técnicas inseridas no 

campo. Assim, novas configurações se deram por meio da reestruturação da 

agropecuária brasileira, gerando um desequilíbrio econômico e social para as 

populações rurais, como sinaliza Elias (2003, p. 324): 

 

A reestruturação da agropecuária brasileira processou-se de forma 
socialmente excludente e espacialmente seletiva, mantendo 
intocáveis algumas estruturas sociais, territoriais e políticas, 
incompatíveis com os fundamentos do desenvolvimento econômico. 
Isso significa que ela privilegiou determinados segmentos sociais, 
econômicos e os espaços mais rapidamente suscetíveis de uma 
reestruturação sustentada pelas inovações científico-técnicas e pela 
globalização da produção e do consumo. Acirrou-se, assim, a 
expansão das relações capitalistas de produção no campo, 
conduzida de forma extremamente prejudicial à maioria da população 
rural, à organização do território e ao meio ambiente, promovendo 
um crescimento econômico cada vez mais desigual, gerador de 
desequilíbrios, exclusão e pobreza, acentuando as históricas 
desigualdades socioeconômicas e territoriais brasileiras.  

 

Como fica explícito na citação, o crescimento econômico acontece de forma 

desigual, expressando-se, desse modo, de forma pontual e contemplando apenas 

alguns espaços, de modo que as estatísticas de desemprego, o esvaziamento rural 

provocado pela mecanização e os atrasos materializados nas desigualdades 

territoriais tornam-se cada vez mais notórios, o que afeta o dinamismo desses 

espaços. 

Assim, evidencia-se que o desenvolvimento rural se apresenta com uma série 

de fragilidades, mostrando grandes debates acerca de políticas que venham a 
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promover a redução das desigualdades. É bem verdade que algumas políticas 

públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal já foram efetivadas e tiveram sua 

importância, porém, mesmo assim, podemos observar fortes lacunas e uma 

verdadeira heterogeneidade nas atividades agrícolas e rurais. Essa diferenciação se 

expressa em determinadas áreas, por meio da intensificação da economia, do 

dinamismo tecnológico, enquanto outras parecem ainda conviver com contextos do 

passado, devido à falta de uma maior integração econômica. 

Entende-se que novos arranjos são criados a partir do uso da técnica, da 

modernização. Desse modo, novos usos e novas necessidades surgem, pois, o 

sistema capitalista, ao mesmo tempo que é segregador, é excludente e também 

revolucionário. No dizer de Santos (2008, p. 118), 

 

As inovações técnicas e organizacionais na agricultura concordam 
para criar um novo uso do tempo e um novo uso da terra, novo uso 
agrícola do território no período técnico informacional, neles 
amadurecem as inovações de ontem e chegam outras, próprias do 
período para criar novos arranjos com a resistência e a cooperação 
das rugosidades do lugar. 
 

Sendo assim, para entender o espaço rural que hoje se apresenta, faz-se 

necessária uma maior compreensão de todo o processo econômico que está posto 

em nossa sociedade, das novas relações, bem como das transformações pelas 

quais esse espaço vem passando. No entanto, há divergências em relação à 

intensidade dessas transformações, pois ao olhar para o rural contemporâneo faz-se 

necessário entender que não podemos mais ter uma visão a seu respeito apenas 

como produtor de matéria-prima, isto é, apenas agrícola. 

O espaço rural passa a ter outra conotação em suas características, sendo 

agora visto como território multifuncional, perpassando assim a dimensão agrícola e 

apontando para a incorporação de outros referenciais no que diz respeito ao uso do 

território. 

Nesse entendimento, surge um novo uso desse território, baseado em 

atividades não agrícolas, fazendo emergir o lugar das pluriatividades, já que uma 

diversidade de função vem sendo incorporada como estratégias de reprodução de 

muitas das famílias que habitam nele.  

As atividades não agrícolas que compõem a pluriatividade de uma parcela 

significativa das famílias que residem no rural brasileiro são importantes para a 
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permanência de muitas delas no campo. Abramovay (2003, p. 98) ressalta a 

importância dessa revalorização rural em seus estudos, ao colocar: 

 

Uma visão territorial do desenvolvimento pode revelar potenciais que 
até hoje o meio rural não revelou a sociedade. Visto como a base 
física da produção agrícola, seu destino dificilmente escapa a 
tragédia do esvaziamento social, econômico, político e cultural. 
Quando, entretanto, o meio rural é encarado, não como a simples 
sustentação geográfica de um setor (a agricultura), mas como base 
de um conjunto diversificado de atividades e de mercados potenciais, 
seus horizontes podem ser ampliados. 

 

Diante de todo o processo de mudanças, o rural vem passando por um 

reordenamento em detrimento de uma diversidade de técnicas, dos usos do território, 

em que emerge a presença de novos atores. Tal atividade, que antes não se fazia 

presente nesses espaços, surge com um propósito de gerar um dinamismo local, na 

possibilidade de inserção da população nesse processo. 

Essa multifuncionalidade surge com expectativas de revitalização 

socioeconômica das áreas rurais. É o caso do Turismo rural, que surge como proposta 

de uma atividade comprometida com a valorização dos patrimônios cultural e natural, 

transformando-os em produtos de oferta turística no meio rural e em alternativa de 

complementação de renda para a população local.   

Estudando o mundo rural e suas representações, Cristóvão (2002, p. 82) assim 

explicita: 

 

Assumir o mundo rural como espaço multifuncional implica uma 
lógica de identificação e valorização dos recursos existentes, do 
chamado potencial endógeno (cujo aproveitamento exige 
combinação/articulação com cursos externos). Assim, quando hoje 
falamos de recursos rurais, falamos de um amplo espectro de 
elementos, que inclui antigos, actuais e novos produtos agrícolas e 
agroindustriais, paisagem, fauna e flora, rios e albufeiras, montanhas 
e vales, caça e pesca, rochas e minerais, águas minero-medicinais, 
patrimônio arqueológico e histórico, arquitectura popular, tradições 
culturais, artesanato, gastronomia, linhas férreas, solares e casas 
rurais, miradouros, parques e reservas naturais, feiras, festas e 
romarias, música, teatro e poesia popular.  
 

 

Nessa perspectiva da valorização do quadro socioambiental, a atividade 

turística, como nenhuma outra atividade, utiliza-se dos aspectos naturais e materiais 



23 

 

para se instalar nesses espaços, reproduzindo estes segundo sua lógica de 

consumo.  

É importante lembrar que, historicamente, o turismo surge como atividade 

econômica organizada em meados do século XIX, em que, nesse primeiro momento, 

não havia uma infraestrutura criada especificamente para o turismo. No entanto, 

segundo Cruz (2000), o turismo torna-se um agente condicionador do 

reordenamento do território para os diversos segmentos da economia, passando a 

criar e a ordenar a materialidade existente em benefício dos seus próprios 

interesses.  

Desse modo, ele usa e ordena as características físicas, materiais e imateriais 

já existentes, bem como cria, insere e se faz reproduzir, intensificando o uso desses 

espaços rurais para o lazer, o serviço e a economia, gerando e promovendo a 

reprodução do capital nessas localidades. Em suma, podemos dizer que o turismo 

somente acontece na relação com o espaço, o que nos faz compartilhar da 

afirmação de Cruz (2000), quando sublinha a importância do turismo no processo de 

produção do espaço: 

 

A crescente importância econômica do turismo é causa e 
consequência de sua ampliada necessidade de intervenção espacial. 
Para que o turismo – inserido na lógica de uma atividade econômica 
organizada – possa acontecer, faz-se necessária a criação de um 
sistema de objetos, que estão relacionados à locomoção de pessoas, 
à sua hospedagem, às suas necessidades de alimentação, capaz de 
atender as demandas de que lhe é própria. (CRUZ, 2000, p. 9). 

 

A citação acima subsidia a constatação de que há um real interesse no 

desenvolvimento dessa atividade em nível mundial, tendo em vista a capacidade 

que o turismo apresenta de organizar sociedades internas de acordo com as 

demandas dessa atividade. Mesmo com esse espaço dando rumo à 

institucionalização e à espacialização no contexto nacional, esse conjunto de objetos 

do qual fala a referida autora se materializa no espaço, assumindo funções 

específicas e qualificadas para o desenvolvimento de atividade turística, explicando, 

assim, a dimensão territorial do turismo. 

No Brasil, a partir da década de 1960, a atividade turística começa a ser mais 

bem estruturada, ganhando respaldo na agenda governamental, sobretudo com a 

criação, em 18 de novembro de 1966, de um aparato institucional para o 
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desenvolvimento do turismo, a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), com 

o objetivo de fomentar a atividade turística.  

Porém, essa atividade ficou praticamente limitada ao Sudeste, em especial ao 

Rio de Janeiro, galgando novos espaços a partir dos anos de 1980 e, 

principalmente, na década de 1990, quando o turismo toma outro rumo, ao se 

especializar em diversas regiões do país, sobretudo na região Nordeste. Nesse 

momento, passa a ter uma maior importância entre as políticas setoriais do 

governo, com a implementação da Política Nacional do Turismo.  

A partir da década de 1980, uma importante valorização é dada a essa 

atividade no Nordeste, região promissora para o desenvolvimento da atividade 

turística. Essa região é reconhecida pelos seus aspectos naturais, cujo binômio “sol 

e mar” apresenta-se como uma forte característica pelas suas belíssimas praias, 

lagoas, dunas, coqueirais e cultura riquíssima, que contempla desde sua 

gastronomia até o próprio modo de vida vivenciado em suas festividades populares. 

Muitos avanços ocorreram por meio da modernização do turismo, com a 

implementação de políticas específicas. Assim, essa atividade veio a se fortalecer 

ainda mais com a institucionalização do Ministério do Turismo, criado em 2003, no 

primeiro governo de Lula, tornando-se uma atividade de grande relevância para as 

divisas do país.  

No Brasil, o turismo sempre teve sua marca ligada ao turismo sol e mar, 

caracterizado como um turismo de massa, vindo a se expandir com a emergência de 

novos valores e hábitos de consumo. Nesse sentido, Fonseca (2004, p. 61) aponta: 

 

Vários fatores contribuíram para essa expansão, dos quais se 
destacam os avanços tecnológicos nos meios de transportes e de 
comunicações, o aumento dos rendimentos em uma porção 
significativa da população, a redução do tempo de trabalho e o 
aumento do tempo ócio, as férias pagas e as novas necessidades de 
consumo criadas socialmente, dentre as quais, viajar. 

  

Esses fatores reforçam a expansão do turismo, fazendo com que as 

atividades ligadas a ele viessem a desempenhar um papel de grande importância na 

reprodução do capital, influenciando na economia mundial, em especial nos países 

onde o turismo se efetiva, dentre os quais o Brasil. 
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Por ser uma atividade capitalista, o turismo procura se reproduzir, 

modificando-se e inovando-se. Nesse movimento de expansão da atividade turística, 

novos espaços e novos produtos turísticos são então descobertos e produzidos. 

É nesse contexto que o espaço rural passa a compor o quadro de atrativo 

para a prática turística, vista não apenas pelas suas características naturais, mas 

também por questões sociais, no sentido de fuga dos grandes centros urbanos para 

espaços que ofereçam tranquilidade aos seus consumidores. Desse modo, é a 

valorização do modo de vida rural diante do conturbado modo de vida urbano.  

Segundo Rodrigues (2001), a atividade do Turismo rural nasce em meio a 

fortes movimentos de modernidade, ligados à grande mobilidade espacial, em que 

todo o aparato técnico-informacional não consegue satisfazer a humanidade, 

surgindo a necessidade de outros espaços para que isso aconteça. 

Consequentemente, em vez da anulação da especificidade do mundo rural, observa-

se uma retomada, a qual ocorre no sentido de uma revalorização desse modo 

particular de utilização do espaço e conformação da vida social. 

Portanto, surgem as tendências e as necessidades, tanto por parte da 

atividade turística como da população, à procura de diferentes modalidades, de 

outros espaços, especificamente o rural, para a realização do turismo, reorganizando 

o rural a partir dessas dinâmicas territoriais, as quais, atreladas à necessidade de 

reprodução do capital, vêm gerar novas formas de uso. Estas são criadas para 

responder as necessidades postas pelo mundo moderno, pelo processo de 

globalização, em que estão inseridas, criando, assim, novos arranjos, como bem 

sinaliza Santos (2008, p. 253), ao discutir as transformações do mundo globalizado: 

 

É sobre esse pano de fundo que se vão operar as transformações 
mais recentes, marcadas pela influência do processo de 
globalização. A dinâmica globalizante não apaga os restos do 
passado, mas modifica seu significado e acrescenta ao já existente, 
novos objetos, novas ações características do novo tempo. 
 

O novo tempo é analisado aqui como o período do meio técnico-científico e 

informacional, no qual, como já colocado pelo autor, novos objetos e ações são 

inseridos, agora revestidos de uma técnica, de uma informação, dando, assim, 

outras características e funções aos espaços. 

Diante dessa realidade, destacamos as profundas transformações que o 

espaço rural vem passando nas últimas duas décadas no Brasil, contribuindo, desse 
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modo, para que ele não possa mais ser considerado como essencialmente agrícola, 

uma vez que diversas atividades não agrícolas são hoje merecedoras de atenção, 

dado o seu papel na reprodução da própria sociedade. É dentro dessa lógica que 

novos produtos turísticos são vendidos e espaços estão sendo apropriados pelo 

turismo.  

O Turismo rural é um desses produtos, propondo a requalificação dos 

espaços rurais, atribuindo-lhes uma nova função: a de espaço turístico. Sobre essa 

questão, Cavaco (1996, p. 16) afirma: 

 

[...] aprender a reocupar o espaço que ficou devoluto pela retração 
da atividade agrícola tradicional, por atrair e fixar populações, 
multiplicando as iniciativas consistentes e por diversificar atividades e 
funções, mobilizando todos os recursos endógenos, naturais e 
humanos, capazes de rentabilizar aquelas novas atividades e certas 
funções.  
 

Essas atividades vêm em resposta a uma refuncionalização do campo, com a 

possibilidade de promover uma maior dinâmica no território. Nesse sentido, o 

Turismo rural surge como uma atividade promissora para o desenvolvimento rural.  

Inicialmente, não podemos deixar de ressaltar a necessidade do 

entendimento a respeito de como esses espaços rurais se apresentam e da própria 

atividade que se planeja inserir neles, haja vista o Turismo rural hoje conter uma 

diversidade de conceitos frágeis e confusos quanto à sua própria efetivação. Além 

desse aspecto, destacamos as inquietações verificadas hoje na literatura e nos 

meios acadêmicos em relação às questões terminológicas e conceituais.  

É importante, também, atentar de que forma se dá o uso dessa atividade nos 

lugares, variando de acordo com a realidade de cada país, ideia reforçada por Tulik 

(2002, p. 139): 

 

A diversidade de expressões aplicadas ao turismo rural mostra 
grande riqueza derivada da exploração de recursos e relacionada, 
principalmente, às formas de alojamento e aos elementos das 
organizações produtivas rurais. Na prática, percebe-se a 
complexidade gerada por conceituações ambíguas, 
contraditoriamente restritivas ou muito abrangentes. A falta de senso 
crítico de alguns leva-os a considerar o Turismo Rural apenas como 
uma opção de negócio sem conhecer, exatamente, o significado 
dessa modalidade. 
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A literatura até então existente não é totalmente esclarecedora. Segundo 

alguns autores, como Rodrigues (2001), uma das grandes questões para se pensar 

em uma reflexão acerca do que é o Turismo rural, de modo específico no Brasil, 

perpassa a imprecisão de conceitos. Essa diversidade de classificações existentes 

não acontece apenas no Brasil, mas também em outros países onde a atividade é 

desenvolvida, dificultando sobremaneira uma conceituação mais precisa.  

Alguns fatores contribuem para esses conflitos. Um deles diz respeito aos 

conceitos utilizados no Brasil, os quais se baseiam em parâmetros europeus, 

embora seja uma realidade totalmente distinta da visualizada em nosso território. 

Outra questão discutida está relacionada à grande extensão geográfica, bem como 

às fases distintas do processo histórico.  

A mesma autora coloca que os ciclos econômicos no Brasil deixaram marcas 

expressas na paisagem, constituindo um diversificado patrimônio histórico-cultural, 

as quais podem e devem ser utilizadas na construção do produto turístico rural. 

Elencamos aqui algumas referências colocadas por Rodrigues (2001), que divide o 

Turismo rural em dois grandes grupos: o Turismo rural tradicional de origem agrícola 

e o de colonização europeia.  

O Turismo rural de origem agrícola é estruturado com base na produção 

agrícola durante os ciclos do café, do ouro e do açúcar. As hospedagens são feitas 

nas antigas casas das fazendas, em que vários serviços são oferecidos, bem como 

atividades – ligadas ou não ao modo de vida no campo –, não sendo necessária a 

existência de produção agrícola na propriedade.  

As atividades desenvolvidas nos espaços onde ocorreu a colonização 

europeia no Brasil estão diretamente relacionadas à história da imigração. Algumas 

fazendas apresentam instalações suntuosas, cujos proprietários podem residir ou 

não na propriedade, na medida em que a agricultura é sua principal atividade, tendo 

no turismo uma atividade complementar na geração de renda. Têm como principal 

atrativo o modo de vida no campo, os traços da colonização europeia, a culinária e 

as pequenas manufaturas.  

O Turismo rural caracteriza-se como uma alternativa ao modelo de turismo sol 

e mar, sendo considerado diferente do tradicional, pois os elementos que se 

apresentam estão ligados ao modo de vida, à cultura do campo e aos elementos 

históricos. São exemplos: as fazendas-hotéis, as pousadas rurais, os spas rurais, a 

segunda residência campestre e os campings rurais. 
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As fazendas-hotéis e as pousadas rurais geralmente estão ligadas à cultura e 

ao modo de vida local através da valorização da culinária e do folclore. Não existe 

processo produtivo em seu interior, sendo o turismo sua principal atividade. Quanto 

aos campings e spas rurais, somente podem ser pertencentes ao segmento de 

Turismo rural quando tiverem em um local com características rurais e suas 

atividades forem relacionadas ao modo de vida no campo. 

Dentro dessas múltiplas atividades, podemos perceber a diversidade de 

modalidades, que são referenciadas e apontadas pelos estudiosos do Turismo rural. 

No entanto, diante dessa diversidade, podemos questionar e ao mesmo tempo 

buscar compreender e analisar as terminações denominadas de turismo no espaço 

rural e de Turismo rural. 

A respeito das atividades turísticas desenvolvidas no espaço rural, Als, 

Capellà e Vaquéral (1995 apud SILVA (2001, p. 3) entendem: 

 

[...] que consideram mais apropriado referir-se à totalidade dos 
movimentos turísticos que se desenvolvem no meio rural com a 
expressão Turismo no espaço rural ou em áreas rurais; e reservar a 
de Turismo rural para aquelas atividades que em maior medida se 
identificam com as especificidades da vida rural, seu habitat, sua 
economia e sua cultura.  
 

Nessa linha de raciocínio, podemos compreender que a expressão turismo no 

espaço rural abrange toda e qualquer atividade turística que acontece no meio rural, 

não tendo como principal propósito a identidade com as especificidades do modo de 

vida rural e de sua cultura. Citemos como exemplo de atividade no meio rural o 

ecoturismo, conforme o pensamento de Benevides (1997), em que o elemento 

comum entre este e o Turismo rural está na localização, por se encontrarem no 

espaço rural. No entanto, a distinção entre ambas as atividades é estabelecida com 

base em seu principal atrativo. 

No caso do ecoturismo, é ofertado pela modalidade natureza. Já no Turismo 

rural, sua oferta se dá pela valorização maior da comunidade local, pela busca das 

raízes culturais, seu modo de vida, costumes, tradições e formas de produção da 

população rural, bem como pelo comprometimento com as atividades agropecuárias.  

Compreendemos que não é muito simples dizer o que é Turismo rural. No 

entanto, para este trabalho, adotamos a definição que nos parece mais completa:  
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O turismo rural pode ser considerado como uma alternativa 
promissora para o aumento nos níveis de ocupação e ganho da 
população rural, devido não somente ao próprio setor, mas também 
às alternativas relacionadas ao turismo, como é o caso do comércio 
e de outros serviços, onde, na realidade, toda comunidade rural 
acaba se beneficiando devido às melhorias na infraestrutura e nos 
serviços públicos que são trazidos pela implementação das 
atividades turísticas. (CAMPANHOLA; SILVA, 2000, p. 148). 

 

Diante dessa definição, entendemos que o Turismo rural se apresenta como 

possibilidade concreta de complementação de renda para as unidades familiares de 

produção, permitindo a permanência dos agricultores no campo. Assim, contribui 

para que eles continuem com as atividades agropecuárias, mesmo não sendo 

rentáveis, dado um contexto de esvaziamento do campo associado à desvalorização 

da profissão de agricultor e às dificuldades crescentes da agricultura em garantir o 

necessário à reprodução social dos produtores e seus familiares.  

Nesse contexto, a pluriatividade surge como uma “alternativa à emigração e à 

exclusão do processo produtivo, possibilitando a permanência no campo e 

assegurando a continuidade da atividade agrícola mesmo quando esta não é mais 

considerada rentável economicamente”. (CARNEIRO, 1998, p. 203). 

Apreendemos o Turismo rural também como vetor de desenvolvimento local, 

daí a necessidade de se entender o lugar. Nesse sentido, é pertinente compreender 

os processos que envolvem o surgimento dessa atividade e a dinâmica dos destinos 

rurais, pois o Turismo rural no Brasil tem suas bases fundamentadas no padrão 

europeu, especificamente em exemplos consolidados em Portugal.  

É importante também conhecermos outras realidades, porque quando 

pensamos em ações que se propõem a promover o desenvolvimento de um 

determinado lugar, devemos pensar de maneira local, mas sem deixar de lado o 

global, pois este influencia bastante o pensar local, não havendo como separar 

essas duas realidades. Assim sinaliza Santos (1998, p. 18): “Há um conflito que se 

agrava entre um espaço local, espaço vivido, e em espaço global, habitado por um 

processo racionalizador e um conteúdo ideológico de origem distante e que chegam 

a cada lugar com os objetos e as normas estabelecidos para servi-lo”. 

Considerando os princípios básicos norteadores do Turismo rural, quais 

sejam, a valorização e a requalificação dos valores culturais, paisagísticos, 

econômicos e sociais do lugar, faz-se necessário conhecer a realidade local, sem 
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desconsiderar a influência do global sobre o local, tendo em vista tanto o 

desenvolvimento global como o local em todo o processo.  

Com isso, o desenvolvimento local baseia-se na capacidade criativa, nos 

valores e potencialidades, nas formas de expressão cultural, na participação coletiva 

de uma dada comunidade, na nova visão do rural e de caminhos que podem ser 

trilhados para uma melhor equidade social.  

Nesse contexto, é preciso entender e perceber a importância do pensar, 

percorrendo o caminho apontado por Rodrigues (1997, p. 58), quando nos sinaliza: 

“Propor o desenvolvimento com base local significa contrariar a racionalidade 

econômica hegemônica vigente e fortalecer o que Milton Santos designa por 

‘contrafinalidades’, que são localmente geradas”, ou seja, de acordo com Santos 

(1994, p. 93), “teatro de um cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente 

conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e das descobertas, da 

complacência e da revolta”.  

Portanto, o Turismo rural substancia-se no lugar de ações constituídas 

localmente, pois, como bem ressalta Coriolano (1998, p. 63), esse é o lugar onde as 

comunidades procuram se organizar e descobrir novos caminhos para o 

desenvolvimento social, possibilitado através do pensar local, em que “o homem vai 

encontrar uma forma de ganhar o seu espaço, a sobrevivência e defender sua 

cultura”. Daí, surge a necessidade do engajamento da comunidade por meio da 

cooperação, do associativismo, do pensar coletivo, que sabemos ainda serem 

barreiras para o desenvolvimento social, mas que são, contudo, caminhos que 

devem ser trilhados para se alcançar os objetivos desejados. Sen (2000, p. 54) 

reforça esse entendimento: 

 

Pensar no desenvolvimento do espaço rural como um espaço de 
vida, levando em considerações as suas identidades, subjetividades 
e a autonomia desses espaços remetendo-os a promover a liberdade 
de participação política, facilidades econômicas, oportunidades 
sociais e segurança protetora.  
 

Junto a essas novas possibilidades de uso do território, especificamente o 

rural, e com base nesses novos processos e fenômenos, é necessário pensar na 

perspectiva de dar uma nova roupagem, ou mesmo um dinamismo econômico, mas 

sem perder de vista o desenvolvimento social. 
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Apesar de o Turismo rural surgir como uma proposta de agregação de valores 

locais, como uma alternativa de renda à população rural, ele não poderá abarcar 

todo o processo, gerando, assim, novas seletividades. Sabemos que, antes de tudo, 

o turismo é uma atividade econômica que faz uso do território por meio de novas 

técnicas, segmentos e novas modalidades para poder se reproduzir, gerando outros 

usos desse território e também novas formas de exclusão.  

 Desse modo, para pensar em uma possibilidade de oferecer ao campo um 

dinamismo nos locais onde o desenvolvimento ainda não está presente, faz-se 

necessário um entendimento de como esse território está posto e que caminhos têm 

de ser seguidos.  

É preciso entender que as ações devem ser direcionadas no intuito de um 

favorecimento maior às populações que estão excluídas perversamente pelo 

processo econômico atual, elaborando-se uma política que venha a pensar o 

território não apenas como um recorte espacial, mas também como um espaço em 

que se inserem questões políticas, econômicas, sociais e culturais. Nesse sentido, 

ressaltamos a importância de uma análise a respeito do que é Turismo rural, do que 

se entende por ele, de como se materializa – no uso das técnicas, normas e objetos 

– e qual o seu principal papel no uso do território no Rio Grande do Norte. 

 

2.2 CAMINHOS CONSTRUÍDOS NO PROCESSO HISTÓRICO DO TURISMO 
RURAL NO BRASIL 

 
 

O espaço rural vem passando por transformações, as quais foram 

intensificadas a partir da década de 1970, em virtude do processo de modernização 

da agricultura, acelerado com a globalização e a reestruturação produtiva, associada 

à expansão do agronegócio. Esse processo provocou grandes mudanças no meio 

rural, dando origem a um novo modelo de desenvolvimento agropecuário, que 

procura implementar uma produção para atender às demandas externas. Desse 

modo, os benefícios desse processo de modernização concentraram-se nas mãos 

dos grandes latifundiários. 

Nesse contexto, alguns segmentos da economia rural passaram a vivenciar 

diversos problemas ligados não apenas à produção propriamente dita, mas também 

à circulação, decorrendo daí o enfraquecimento de algumas economias tradicionais 
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e, por conseguinte, uma intensificação do êxodo rural, deixando, dessa forma, mais 

evidentes as fragilidades no campo.  

Dentro desse quadro de referência, surge a necessidade de uma maior 

diversificação da economia no meio rural, com políticas de incentivo ao 

desenvolvimento comprometido com a redução dos desníveis sociais. Nesse 

processo, diversas atividades estão sendo incorporadas ao espaço rural, dentre 

elas, o Turismo rural. 

O Turismo rural vem se tornando um segmento de grande expressividade 

econômica e social em diversos países do globo. O surgimento dessa atividade em 

nível mundial está relacionado a dois aspectos fundamentais: ao crescimento das 

populações urbanas e à necessidade de renovação das atividades no espaço rural. 

Lembramos que cada país tem suas singularidades e que o desenvolvimento dessas 

atividades ocorre de forma específica em cada localidade. 

Dada a importância da atividade turística no mundo, destacam-se algumas 

experiências consolidadas e consideradas importantes. Tomamos como base as 

informações contidas no estudo desenvolvido por Santos (2008), em que descreve o 

Turismo rural em alguns países europeus, nos Estados Unidos e no Brasil.  

A Alemanha possui características históricas e culturais atrativas à atividade 

de Turismo rural, datada de 150 anos. A atividade se desenvolveu com o intuito de 

uma agregação de renda das populações rurais, apresentando, dentre as suas 

características, a inserção do turista no meio rural em atividades locais ou apenas 

por meio do convívio com costumes e tradições, bem como a oferta de hotéis em 

seus vilarejos.  

Algumas iniciativas foram elaboradas para o desenvolvimento de ações 

integradas e voltadas para o meio rural, entre elas a LEADER – Ligações entre 

Ações de Desenvolvimento da Economia –, ações que foram desenvolvidas para a 

implementação de atividades no meio rural, dentre elas o Turismo rural. Ressalta-se, 

no entanto, que o Programa LEADER foi uma iniciativa da Comissão Europeia para 

apoiar o desenvolvimento de forma integrada e participativa nas zonas rurais com 

problemas de desenvolvimento, através de ajudas e assistência a iniciativas de 

pequenos projetos.  

 Na Espanha, o Turismo rural se efetivou em 1973, com uma medida que tinha 

como objetivo a revitalização de casas rurais em prol do turismo. Diferentemente de 

outras experiências, a atividade começou a se desenvolver a partir do interesse da 
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comunidade, refletindo na existência, atualmente, de uma rede de alojamentos em 

casas tipicamente rurais e de complexos hoteleiros destinados ao lazer. 

 No entanto, o desenvolvimento da atividade passa por algumas dificuldades, 

tais como a falta de critérios na identificação das atividades e de assistência técnica. 

A LEADER está entre as ações voltadas para o desenvolvimento rural, contudo, 

ainda não existe uma regulamentação para toda a Espanha, já que falta um controle 

no que diz respeito às comunidades autônomas, não possuindo, assim, um controle 

destas.  

Nos Estados Unidos, essa atividade iniciou-se em 1970, tornando-se lucrativa 

para as localidades que desenvolvem o Turismo rural. A modalidade mais difundida 

no país é a dos country resorts, que ofertam hospedagem bem como atividades de 

lazer (como montar em touros e cavalos), havendo nos anos 1970 um acréscimo de 

serviços governamentais nas zonas rurais. 

Na Áustria, as primeiras hospedagens aconteciam em casas particulares de 

campesinos, já tendo rede hoteleira consolidada, porém, nas altas temporadas, a 

demanda para a prática de esportes nas montanhas era intensa. Esse segmento 

representa cerca de 80% da oferta turística, em que grande parte da população 

trabalha, contribuindo para a diminuição no êxodo rural. 

Na França, a atividade do Turismo rural se inicia em 1950, sendo considerado 

um dos países pioneiros por ter dado início às discussões teóricas acerca do 

Turismo rural. Sua origem se deu pela crise nas áreas rurais e pela preocupação em 

conservar o patrimônio natural. 

A principal característica dessa atividade na França está relacionada com 

recursos naturais e culturais disponíveis. Dentre os países europeus, a França 

apresenta um dos melhores índices de desenvolvimento da atividade, servindo como 

modelo. 

Os princípios que elevam o Turismo rural são: mobilização da população, 

políticas públicas e estratégias de produção.  

 No entanto, apenas uma parte das propriedades rurais produtivas recebe 

turistas, oferecendo hospedagem, alimentação, lazer e participação nas atividades 

rurais. Em relação às políticas públicas, tenta se criar um projeto que auxilie na 

conservação do meio ambiente, da cultura, assim como desenvolver uma oferta 

turística. Ainda no que concerne às políticas públicas, tiveram como base o 
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associativismo, como Gítes da France, dentre outras associações que vêm surgindo 

no decorrer do tempo. 

 Por último, analisaremos o desenvolvimento do Turismo rural em Portugal, o 

qual se iniciou em 1978, com a denominação de turismo de habitação. Em 1983, o 

Turismo rural foi reconhecido como fator de qualidade, passando a ser financiado 

pelo fundo de turismo. Porém, somente em 1986 é que essa atividade se consolida, 

com a intensificação da crise no setor agrícola.  

 A implantação do Programa Operacional de Programação do Potencial de 

Desenvolvimento do Regional (PPDR) permitiu a revitalização dos centros rurais 

com o objetivo de fixar populações mediante a melhoria de qualidade de vida. 

Dentre as características dessa atividade, destacamos os alojamentos turísticos em 

pequenas escalas e diversificados nos tipos. Nos anos 1990, com base na política 

de caracterização das atividades turísticas, estabeleceram-se duas possibilidades de 

fazer o turismo no espaço rural: o agroturismo (participação do turista nas atividades 

agrícolas) e o Turismo rural (casas de valor arquitetônico, não necessitando de 

qualquer participação no cotidiano agrícola). 

O desenvolvimento da atividade de Turismo rural em Portugal tem como 

principais objetivos a melhoria na qualidade de vida, a proteção e a valorização do 

patrimônio cultural, corrigindo as diferenças regionais e conservando o equilíbrio no 

meio rural. Nessa perspectiva, as políticas públicas para a atividade turística em 

Portugal seguem três princípios: priorizar as iniciativas da população local, defender 

o meio rural e evitar a descaracterização do meio rural. Para tanto, o governo adotou 

diversas medidas na tentativa de desenvolver o meio rural integrado. 

 Em vários outros países, o segmento do Turismo rural apresenta experiências 

consolidadas, como na Nova Zelândia, Austrália, Itália, Grécia, Escócia, Argentina, 

Uruguai, Suécia, Suíça, dentre outros. Portanto, é possível afirmar que 

mundialmente o Turismo rural tende a se expandir e cada vez mais se consolidar 

como atividade econômica. 

No Brasil, essa atividade é considerada relativamente nova, diferentemente 

do turismo sol e mar, visto principalmente por suas atividades se desenvolverem fora 

das regiões urbanizadas, as quais são o foco da atividade turística.  

Assim entendido, o Turismo rural é uma atividade que respeita as identidades 

e resgata a cultura das comunidades locais. Na atualidade, vem sendo qualificado 

como uma atividade dinamizadora dos espaços rurais, daí por que, para gestores e 
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empreendedores rurais, essa modalidade turística vem se apresentando como uma 

opção de grande potencial para o desenvolvimento local, como impulsionadora de 

grandes investimentos privados e governamentais.  

No município de Lajes-SC, região Sul do Brasil, o Turismo rural teve início na 

década de 1980, com o objetivo principal de efetivar o aproveitamento das estruturas 

das fazendas e instâncias de criação de gado de corte, leiteiros e equinos, 

principalmente na região serrana.  

Passou a fazer parte da agenda dos projetos e programas governamentais, 

utilizados pela política nacional de turismo, a fim de dinamizar os espaços rurais e, 

assim, amenizar os desequilíbrios socioespaciais que se instauraram nesses 

espaços, especialmente a partir da reestruturação produtiva. 

Em 1984, foi formada a Comissão Municipal de Turismo, da qual faziam parte 

representações da sociedade local. Essa comissão tinha como principal objetivo 

planejar as ações vinculadas ao Turismo rural. Segundo Salles (2003), o avanço da 

atividade turística no município de Lajes foi tão expressivo a ponto de esse município 

ser considerado, na atualidade, a capital nacional do Turismo rural.  

 A atividade turística implementada nos espaços rurais se constitui numa nova 

segmentação do turismo que, assim como outras atividades econômicas, está 

sempre à procura de novos espaços para se reproduzir. Daí por que a expansão e a 

segmentação turísticas surgem como uma nova tendência, na qual o espaço rural se 

apresenta como uma nova possibilidade, principalmente para as populações das 

grandes cidades. No Brasil, essa realidade não se diferencia no que concerne aos 

seus objetivos e incentivos públicos e privados. 

 A procura pelo espaço rural como produto turístico se dá com o intuito de 

vivenciar novas experiências de modo de vida, retratadas numa melhor qualidade de 

vida, buscando-se, nesses ambientes, práticas de lazer saudáveis, ambientes 

tranquilos, experiências na aproximação com o modo de vida local e o próprio 

ambiente natural e suas paisagens. 

 A partir de então, os resultados foram sendo repassados para gestores, 

empreendedores e proprietários rurais, de modo que, como nos informa Oliveira 

(1997), o Turismo rural já está consolidado em diversas partes do território brasileiro, 

como no Rio Grande do Sul, considerada a região precursora da atividade. 

 Esse estado adotou uma política de desenvolvimento e fomento do Turismo 

rural na criação de roteiros rurais, para a valorização do produto local, como a 
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produção de vinho e as fazendas-pousadas na região pecuarista da Campanha 

Gaúcha. O Turismo rural também passou a se desenvolver nas áreas onde se 

mantêm as características culturais dos imigrantes europeus. 

 

 

   Foto 01 – Fazenda Pedras Brancas – Lajes/SC1                    Foto 02 – Fazenda Pedras Brancas – Lajes/SC  
 

Nos três estados da região Sul, existem experiências consolidadas. Cabe 

ressaltar a importância do município de Lajes-SC no surgimento das primeiras 

experiências de Turismo rural. Assim, nesses estados, reflete-se um maior número 

de experiências bem-sucedidas.  

No estado do Paraná, a Fazenda Santa Gil está localizada no município de 

Sengés e tem como principais atrativos a valorização da cultura rural, comidas 

caseiras típicas da fazenda, banho de cachoeiras, passeios a cavalo. A recepção é 

feita pelos proprietários, que acompanham o visitante em todas as atividades da 

fazenda.  

No caso do estado de Santa Catarina, há uma grande quantidade de 

experiências. Uma delas ocorre na comunidade Santa Rosa de Lima, onde o turista 

se hospeda em casas de agricultores, participando de toda a rotina da colônia.  

 O mesmo se observa no Rio Grande do Sul, onde atividades estão sendo 

desenvolvidas no espaço rural com diversas rotas e caminhos que envolvem a 

visitação de vinhedos, fazendas e colônias, ressaltando que a região Sul do país é 

percussora nessa modalidade de turismo. Uma das características marcantes está 

relacionada à forte presença de imigrantes que reproduzem sua cultura e seus 

costumes, valorizando ainda mais esses espaços de beleza e peculiaridades.  

 

 

                                                 
1 As Fotos 1 e 2 estão disponíveis em: <http://www.sctur.com.br/lages/>. Acesso em: 18 jul. 2010. 
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      Foto 03 – Sítio dos Herdeiros / Porto Alegre Foto 04 – Pesqueiro Quero Quero/ Porto Alegre 
            Fonte: SETUR/RS2.                                          Fonte: SETUR/RS3. 
             

A região Norte também vem desenvolvendo experiências em Turismo rural. 

No Amazonas, existem experiências em andamento, baseadas nas diretrizes 

desenvolvidas pelo Ministério do Turismo para o planejamento ordenado dessa 

atividade. Um exemplo de Turismo rural no Amazonas ocorre no município Rio Preto 

da Eva. Os turistas mantêm contato com o patrimônio cultural da comunidade, 

formada de agricultores familiares que apresentam como principal atividade 

econômica a pesca.  

O Turismo rural também se desenvolve nas cidades de Soure e Salva terra 

localizadas na ilha do Marajó no estado do Pará.  

              

    
       Foto 05 – Soure-Ilha do Marajó/PA4                                           Foto 06 – Soure- Ilha do Marajó/PA                     

                                                 
2 Disponível em: 
<http://www.turismo.rs.gov.br/multimidia/max1226590448TurismoRuralPOA_496.jpg>. Acesso em: 18 
jul. 2012. 
3 Disponível em: 
<http://www.turismo.rs.gov.br/multimidia/max1226590566TurismoRuralPOA_266.jpg>. Acesso em: 18 
jul. 2012.   
4 As Fotos 5 e 6 estão disponíveis em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1392904>. 
Acesso em: 18 jul. 2012.   
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             Há muitas propriedades desenvolvendo atividades nesse segmento, são 

fazendas que oferecem, além de hospedagem, cavalgadas, participação da lida no 

campo, atividades culturais e gastronômicas. Essas atividades encontram-se ligadas 

à produção de base familiar, apresentando um Turismo rural na região Norte 

representativamente consolidado. 

 Na região Sudeste, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo desenvolvem 

atividades de Turismo rural. Em São Paulo, o Vale do Café, localizado no Vale do 

Paraíba, onde diversos municípios desenvolvem a atividade turística, vem 

despontando com um grande potencial turístico, consolidando cada vez mais a 

atividade turística, em especial o Turismo rural. 

 

        
 Foto 07 – Piraí/RJ5                                                    Foto 08 – Fazenda da Barra – São José do Barreiro/SP6                                           
                                                                                                               
                                                                                       

Outra região que merece destaque nas experiências de Turismo rural é a região 

Centro-Oeste. Em Mato Grosso7, diversas atividades de turismo já estão 

consolidadas ou em processo de implantação, a exemplo de Poconé, Alta Floresta, 

Barra do Bugres, Primavera do Leste e Cáceres.  

Nesses municípios, verifica-se esse tipo de turismo mediante características 

peculiares, como a participação do turista em cavalgadas, manejo de gado, ordenha, 

passeio de trator, colheitadeiras gigantes, produção artesanal dos derivados do leite, 

cultivo de pomares e hortaliças, caminhadas ecológicas e observação de fauna e 

flora. Tais características compõem roteiros que possibilitam que crianças e adultos 

vivenciem experiências no mais autêntico dia a dia do meio rural. 

                                                 
5 Disponível em: <http://www.webventure.com.br/offroad/n/minha-aventura-em-duas-rodas-no-ciclo-
do-cafe-/25599>.  
6 Disponível em: <http://www.turismovaledocafe.com/2010/06/fazenda-da-barra-sao-jose-do-
barreiro.html>. 
7 Disponível em: <http://conhecendomatogrosso.com.br/2010/10/turismo-rural-em-mato-grosso/>.  

http://2.bp.blogspot.com/_v1OYu8fR5M0/TBjX1LBbJyI/AAAAAAAAEbg/FdgkQaGELQI/s1600/H+17.JPG
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                Foto 09 – Fazenda Piana – Sidrolândia/ MS8             
  Foto 10 – Estância Mimosa – Bonito/MS9 
 
 
 
 

                                                                                   
                Foto 09 – Fazenda Piana – Solânea/MS                                    Foto 10 – Estância Mimosa – Bonito/MS  
 

                   

Outro estado que também desenvolve atividades de Turismo rural é o Mato 

Grosso do Sul. As Fazendas Baía Grande, Reino Selvagem e Cacimba de Pedra, 

todas localizadas no município de Miranda – Campo Grande/MS, dispõem de 

atrativos como cavalgadas. Nelas, o grupo poderá acompanhar a ordenha 

tradicional, sobretudo a dos equinos, participação em pescarias, bem como a 

apreciação da gastronomia do local. Na região Centro-Oeste, as atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural têm base familiar e se utilizam das diretrizes para o 

planejamento dessa atividade.  

No que concerne à região Nordeste, alguns estados sinalizam para o 

desenvolvimento de Turismo rural. Como exemplo, no Ceará encontramos o Sítio 

Lucas, onde o visitante é convidado a realizar uma viagem no tempo, ao ver de perto 

os processos produtivos do engenho do século XIX, pois possui até hoje as 

instalações dos engenhos, as quais foram restauradas. 

             

      Foto 11 – Pousada e Restaurante Casarão do Jabre/PB10      Foto 12 – Chalé Nosso Sítio – Pacoti/CE11 

                                                 
8 Disponível em: <http://timblindim.wordpress.com/2009/04/14/turismo-rural-2/>.                                              
 
9 Disponível em: <estancianimosa.com.br/bonito>. 
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   Na Bahia, a Fazenda Princesa Ester recebe seus visitantes, que podem 

aproveitar para pescar no belíssimo açude e andar a cavalo pela região cacaueira. 

Também podem ver como é feita a secagem dos grãos de cacau, na barcaça e no 

secador. Há ainda a represa, o pasto, o curral, o gado de leite e os animais para 

montaria, oferecendo-se também hospedagem.   

Em Pernambuco, algumas experiências estão sendo desenvolvidas, em que 

se destaca o roteiro dos engenhos, percorrendo vários municípios, com sinalizações, 

hospedagem rural e o encanto da história colonial presente nas formas, objetos, 

construções e costumes das localidades.  

Segundo Silva (2006), outra realidade de Turismo rural acontece na Paraíba, 

portadora de um intenso potencial turístico nas áreas rurais, destacando-se o Lajedo 

do Pai Mateus, localizado no Cariri paraibano. O roteiro dos engenhos e fazendas 

está inserido em seis cidades da Paraíba, a saber: Areia, Alagoa Grande, Serraria, 

Bananeiras, Pilões e Alagoa Nova. Esses exemplos reafirmam que o Turismo rural 

se configura como uma nova atividade econômica que surge no cenário rural 

nordestino, uma experiência que cada vez mais vem se consolidando. 

Ressaltamos que, apesar de a atividade ainda não estar consolidada, o 

estado do Rio Grande do Norte vem se mostrando com grandes potencialidades, 

sinalizando para um desenvolvimento futuro, principalmente com a presença e apoio 

da Rede TRAF (Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar). 

Essa rede de articuladores, nos mais diversos segmentos, vem 

desenvolvendo variadas atividades no intuito de identificar potencialidades em 

alguns municípios do estado. Outra proposta que está sendo executada é a de 

Turismo rural no município de Vera Cruz, advinda da parceria entre a prefeitura 

municipal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte através de um projeto 

de extensão universitária12. 

Outro fator de destaque é que quase todas as experiências no RN se utilizam 

das diretrizes para o Turismo rural, o que se mostra um fator positivo, visto que elas 

apresentam como principal objetivo o melhor ordenamento dessa atividade. Porém, 

não significa dizer que todos os problemas advindos dessa atividade venham a ser 

                                                                                                                                                         
10 Disponível em: <http://matureia.olx.com.br/casarao-do-jabre-pousada-restaurante-e-museu-iid-
249994423>. 
11 Disponível em: <www.chalenossositio.com.br>. 
12 Essas experiências serão mais detalhadas no quarto capítulo deste trabalho. 
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resolvidos, mas que as atividades sejam desenvolvidas de forma mais 

regulamentada, consequentemente, obtendo resultados mais qualitativos, já que foi 

nessa perspectiva que se desenvolveram as políticas públicas para o Turismo rural.  

Apesar de o Rio Grande do Norte ainda se encontrar inserido em um contexto 

consagrado pelo binômio sol e mar, conhecido mundialmente pelas suas praias, 

lagoas e todo um conjunto de atividades ligadas a esse setor, algumas ações vêm 

sendo desenvolvidas e direcionadas para áreas do interior do estado, tendo em vista 

o grande potencial turístico existente, proporcionando o surgimento de novos 

roteiros turísticos.  

Nesse contexto, o Turismo rural surge dentre as modalidades advindas da 

interiorização do turismo no estado, embora ainda incipiente. Contudo, já pode ser 

apontado como uma atividade importante, talvez nem tanto pelos resultados 

econômicos, mas, de modo especial, pela valorização e recuperação de elementos 

da cultura, preservação do patrimônio material e imaterial e, principalmente, por 

imprimir novas perspectivas para lugares que historicamente estão atrelados a 

atividades baseadas na monocultura e na agricultura de subsistência.  

No Quadro 01, podemos observar algumas experiências dessa atividade no 

Rio Grande do Norte, ressaltando que são propostas que se desenvolvem de forma 

pontual, na verdade o quadro serve como indicador de potencialidades que o estado 

pode investir, pois apesar de ser uma modalidade nova, o turismo rural tem um 

papel importante nessas comunidades. 

Na região do Seridó, algumas atividades apontam como potencial para o 

desenvolvimento do Turismo rural. No caso da localidade conhecida como Sítio 

Cachoeira, situada no município de Parelhas/RN, encontramos a Queijeira 

Comunitária da Cachoeira, onde o visitante conhece todo o processo de produção 

do queijo de manteiga e da manteiga de garrafa, podendo, ao final da visita, 

degustar os produtos numa mesa tipicamente sertaneja, ou seja, servida com o 

queijo de manteiga, da raspa de queijo com pão, café, suco de fruta da época e 

doce de leite.   
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  Fonte Disponível em: www.roteiroserido.com.br/turismo/atividade/5. 

                                            
 

Quadro 01 -  Experiências de Turismo rural no Rio Grande do Norte 

 

Outra experiência situa-se em Meliponário Jandermm, localidade inserida no 

município de Jardim do Seridó. O roteiro das abelhas apresenta uma criação de 15 

espécies diferentes de abelhas sem ferrão. Degustação do mel e caminhada no 

meio de uma mata preservada com abelhas nas árvores centenárias são os atrativos 

principais desse roteiro. No Sítio Floresta, há o roteiro das frutas, que oferece um 

colhe e pague, com degustação de frutas tropicais da Serra de Santana, como caju 

precoce, pinha e jaca.  

A Fazenda Sertão Bonito, no município de Currais Novos, valoriza aspectos 

da natureza, num ambiente dividido por vários espaços temáticos onde o turista 

pode fazer trilhas e passeios de Jipe. Alguns espaços valorizam a percepção do 

turista na identificação da paisagem de sua fauna e flora.  

A Fazenda Samanaú, no município de Caicó, abre suas portas para a 

visitação do alambique, no qual ocorre a produção de cachaça artesanal, 

percorrendo todos os passos da produção – do líquido até o envasamento –, 

Experiências de Turismo Rural no Rio Grande do Norte 

Localidade Atrativo Operação/frequência Município 

Fazenda Pendanga Cavalgadas Todos os dias Acari/RN 

Sítio Cachoeira 

Queijeira Comunitária da 

Cachoeira Todos os dias 
Parelhas/R

N 

Meliponário 

Jandermm – Jardim 

do Seridó 

Roteiro das abelhas Todos os dias 

 

Jardim do 

Seridó/RN 

Sítio Floresta Roteiro das frutas Todos os dias 
Cerro 

Corá/RN 

Fazenda Samanaú Visitação ao alambique Segunda a sexta Caicó/RN 

Fazenda Talhado 

Galpões com maquinário 

desativado, que era utilizado no 

beneficiamento de algodão 

Fins de semana e 

feriados 
Acari/RN 
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conhecendo a produção nos barris e tonéis para envelhecimento. Às visitas, 

disponibiliza ainda a degustação e venda de sua produção – cachaça e artesanato.  

A Fazenda Talhado, no município de Acari, possui como nichos fortes a 

fruticultura e galpões com maquinário desativado, que era utilizado no 

beneficiamento de algodão. Apresenta ainda a Casa Grande do Engenho, com um 

acervo de peças que remontam ao século XVIII, contando ainda com uma belíssima 

vegetação que cerca o lugar, havendo um contato com o campo, com a oferta de um 

tradicional café da manhã colonial. Na mesma localidade, é possível que seus 

visitantes desfrutem de um almoço e/ou lanche (típico e regional), mobiliário de 

época, cozinha, utilitários de barro e fogão à lenha.   

Outras potencialidades vêm sendo exploradas pela Rede TRAF, bem como 

por meio da proposta de Turismo rural no município de Vera Cruz-RN, desenvolvida 

através de um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Embora o Turismo rural no Brasil seja uma atividade considerada nova, 

encontra-se em fase de ampla expansão, possibilitando ao meio rural uma maior 

dinamização na economia. Nesse sentido, ele surge como uma alternativa 

econômica para as regiões onde as atividades tradicionais já não oferecem total 

suporte de permanência das populações que habitam esses espaços. Apesar de 

todo o potencial existente no espaço rural brasileiro para o Turismo rural, há muito 

que se fazer para que essa atividade chegue a níveis satisfatórios.  

Esse é o panorama do Turismo rural no Brasil, fazendo parte da realidade de 

todas as regiões brasileiras. Diversas experiências já estão consolidadas, em 

especial na região Sul do país, onde se concentra o maior número de atividades em 

desenvolvimento no país. 

No Brasil, o Turismo rural encontra-se em ampla expansão, passando a se 

constituir em uma nova fonte de renda, a partir da criação de empreendimentos. 

Além disso, contribui para uma dinamização da economia de áreas que, por diversas 

razões, têm passado por dinamismo fraco.  

Ainda, o Turismo rural tem sido apontado como uma alternativa importante 

devido aos seus baixos impactos ambientais, associando-se a uma possibilidade de 

sustentação econômica para as populações de regiões onde as atividades 

tradicionais têm revelado seu esgotamento e se mostrado insuficientes para a 

manutenção das populações que habitam essas regiões. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO RURAL                                          

 

 O turismo é uma atividade que se encontra em constante expansão no 

mercado, dinamizando os espaços mediante fatores políticos e econômicos e 

refletindo diretamente na realidade social de cada lugar. Para tanto, o crescimento 

do potencial turístico requer um planejamento eficiente, com formulação e efetivação 

de políticas públicas que garantam a sustentabilidade da atividade turística e 

principalmente o desenvolvimento local. 

O uso do território por meio de atividades desenvolvidas nos mais variados 

segmentos turísticos chama a atenção pela complexidade de consumir o espaço 

mediante a cultura, o social, o abstrato criado. Esse fato estabelece uma 

territorialidade nas relações existentes, principalmente nos dias atuais, pelas redes 

da informação, o que carece de um ordenamento em suas ações.   

 Nessa perspectiva, este capítulo discorre acerca da importância das políticas 

públicas desenvolvidas para o turismo no Brasil, evidenciando aquelas voltadas para 

os novos segmentos turísticos, dentre eles o Turismo rural, foco deste estudo. Hoje 

o Turismo rural apresenta-se em recente desenvolvimento no Brasil, sendo mais um 

segmento que necessita de políticas de ordenamento de sua atividade, elaboradas 

de forma que o Turismo rural se desenvolva na busca de propiciar lazer, bem como 

trocas de conhecimentos, valorização do patrimônio sociocultural e novas 

possibilidades de geração de renda. 

Dessa forma, a discussão é pertinente para que possamos entender como 

esse segmento turístico se configura no viés da política pública e no uso do território 

pelas atividades por ele desenvolvidas.  

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E TURISMO 

 

O desenvolvimento do turismo no Brasil é um processo recente, da mesma 

forma que são os instrumentos políticos que norteiam essa atividade. O Estado tem 

um papel fundamental no desenvolvimento desses instrumentos de planejamento, 

pois este antecede as políticas públicas. Isto é, o Estado tem, entre suas atribuições 

primordiais, a função de possibilitar as condições necessárias para o bom 
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funcionamento da economia, investindo no seu crescimento e na sua dinamização 

por meio de políticas públicas eficazes.  

No entanto, de acordo com Cruz (2005, p. 39), “[...] o planejamento 

governamental é um processo político-ideológico, que exprime anseios, objetivos e 

visões de mundo dos sujeitos sociais que o conduzem”. Nesse sentido, as políticas 

públicas voltadas para o turismo no Brasil refletem a ideologia neoliberal e estão em 

consonância com interesses, muitas vezes, apenas do sistema capitalista.  

Apesar das limitações dessas políticas quanto à sua efetivação, seu 

planejamento pode contribuir de forma positiva no retorno econômico, bem como na 

redução dos impactos negativos, como destaca Hall (2001, p. 29): 

 
Embora o planejamento não seja uma panaceia para todos os males, 
quando totalmente voltado para processos ele pode minimizar 
impactos potencialmente negativos, maximizar retornos econômicos 
nos destinos e, dessa forma, estimular uma resposta mais positiva 
por parte da comunidade hospedeira em relação ao turismo no longo 
prazo. 

 

O planejamento adequado dessa atividade pode minimizar os impactos 

negativos, contribuindo assim para o crescimento econômico e respeitando os 

aspectos ambientais, sociais e culturais das comunidades onde se desenvolve o 

turismo. Daí a importância de implementar políticas que contemplem esses 

aspectos, resultando em um desenvolvimento mais equilibrado.  

Pode-se definir a política pública como um conjunto de ações executadas pelo 

Estado enquanto sujeito, dirigidas para atender às necessidades de toda a 

sociedade (DIAS, 2003). Contudo, salienta-se que as políticas precisam ser 

definidas conjuntamente mediante setor público, ONGs, iniciativa privada, entidades 

de classe, sociedade civil etc. Isso porque, além de cada um desses grupos de 

atores sociais possuir papéis específicos a serem desempenhados na sociedade, 

tais atores são indispensáveis à implementação das políticas e à sensibilização de 

todos, para que haja respeito em relação aos instrumentos políticos.    

No Brasil, a busca de normatizações para definição de políticas para o 

turismo data de 1966. Com o Decreto-lei n. 55, de 18/11/1966, foram criados o 

Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR), atual Instituto Brasileiro de Turismo, os quais tinham como objetivo 

executar os planos elaborados pelo governo. 
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Nesse momento, diversos investimentos de infraestrutura turística foram 

realizados no nordeste brasileiro, voltados principalmente para a rede de hotelaria. 

Entretanto, não foram viabilizados investimentos de capacitação profissional que 

envolvessem as comunidades receptoras.  

O turismo passa a ganhar maior importância no início de 1970 até 1980, em 

decorrência da necessidade de se buscar novas alternativas econômicas, pois, com 

a crise do regime de acumulação e da economia mundial, as economias tidas como 

tradicionais entraram em decadência. Esses acontecimentos refletiram de forma 

negativa, tendo como consequência diversos problemas sociais e econômicos que 

se acentuaram, resultantes da reestruturação produtiva, como afirma Fonseca 

(2004, p. 81) em suas reflexões:  

 

[...] o regime de acumulação assume novas características e inicia-se 
uma fase de expansão desse sistema socioeconômico. Desse modo 
as mudanças ocorridas no sistema socioeconômico exigiram uma 
nova forma de intervenção do Estado, de modo a possibilitar maior 
fluidez no mercado. Instalou se assim a política neoliberal, portanto 
com a reestruturação produtiva diversos problemas começaram a 
afetar o país como o desemprego, os desníveis sociais entre as 
regiões se acentuaram. É nesse cenário político e econômico que o 
Estado passa a ter suas demandas, muitas delas definidas pelos 

órgãos internacionais.  
 

Nesse período, que antecede os anos 1990, algumas portarias e decretos 

foram lançados em prol do desenvolvimento do turismo no país. Em 1992, foi 

elaborado o Plano Nacional de Turismo, mas, devido aos problemas políticos e à 

instabilidade econômica por que o país passava naquele período, acabou não 

saindo do papel.  

Com a abertura do regime político, algumas ações favoreceram a expansão 

dessa atividade. Estimulada pelos investimentos de alguns órgãos internacionais, a 

atividade do turismo começa a se fortalecer a partir desse período. Assim, 

intensificaram-se o surgimento de programas e projetos voltados para o turismo bem 

como a criação de novos órgãos responsáveis para desenvolver políticas de 

incentivo. 

Passado esse período, foi implementada a Política Nacional de Turismo 

1996/1999, instituída no primeiro mandato do governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Segundo Beni (2006), essa política tinha como propostas a qualificação 
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profissional e a descentralização de competências da esfera federal para as 

instâncias governamentais estadual e municipal, viabilizando a articulação entre 

elas, bem como com o setor privado. Portanto, na concretização dessa política, o 

turismo se consolida na busca de parcerias públicas e privadas.  

Nesse mesmo período, foi lançado o Plano Nacional de Municipalização do 

Turismo, o qual objetivava inventariar e melhorar os produtos turísticos, criando 

conselhos e fundos municipais de turismo. Procurou-se assim uma metodologia de 

planejamento de turismo com enfoque participativo. Essa política foi instituída em 

1994 e perdurou até 2001.  

 Vale lembrar que, paralelamente às políticas públicas elaboradas e 

direcionadas para o turismo, outras políticas de cunho social, cultural e ambiental 

foram efetivadas, culminando em propostas e melhorias que vieram a contribuir nas 

ações voltadas para o desenvolvimento da atividade turística. Um exemplo seria o 

Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o qual 

destina uma linha de crédito a grupos familiares que desenvolvem atividades no 

turismo13.  

 Em 1998, com a Carta de Santa Maria e, por conseguinte, com a elaboração 

das diretrizes para o Turismo rural pelo MTur, no período de 1999 a 2003, a 

necessidade de políticas de planejamento surge devido a essa atividade estar 

ganhando espaço e cada vez mais sendo desenvolvida nas regiões, revelando 

assim a expansão do Turismo rural no contexto nacional.  

 Como podemos perceber, o turismo tornou-se uma importante atividade 

econômica no país e, por ser dinâmica, está sempre à procura de diversificar seus 

produtos. 

 Ao descrevermos o histórico da formulação das políticas públicas para o 

turismo e, assim, compreendermos como se deu a elaboração dos diversos 

documentos para o desenvolvimento da atividade turística no Brasil, visualizaremos 

a seguir, na Figura 01, a cronologia de todas as ações planejadas, bem como a 

criação de órgãos responsáveis pela implementação dessas propostas para o 

turismo, em especial as diretrizes para o Turismo rural.  

                                                 
13 Essa política ainda será mais bem contextualizada neste estudo, tendo em vista sua importância 
para a dinâmica dos espaços rurais e, consequentemente, para os espaços nos quais a atividade 
turística se efetiva.  
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  Em 2003, foi criado o Ministério do Turismo (MTur), na gestão do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, trazendo importâncias significativas para o planejamento 

do Turismo rural no contexto nacional. Sem dúvidas, a complexidade da atividade 

merece prerrogativas políticas que tenham a competência de articular juntamente 

com outros ministérios as ações para suas propostas.  

Alguns órgãos compõem o MTur como a Secretaria de Política de Turismo, a 

Secretaria de Programas de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), o Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR)14 e o Conselho Nacional de Turismo. 

A Política Nacional de Turismo editada pelo Ministério do Turismo, cujas 

formulações destinam-se ao período de 2003-2007, concebe em seu documento a 

atividade turística como um instrumento de crescimento social e econômico que 

busca a desconcentração de renda por intermédio da regionalização, interiorização e 

segmentação (MTUR/PNT, 2005). É intenção desse documento que o turismo seja 

uma fonte geradora de empregos e ocupações, aproveitando os produtos turísticos 

regionais baseados  

O plano tem como principais estratégias de ação a descentralização da 

gestão do turismo, a desconcentração da atividade em áreas litorâneas 

(interiorização), o fortalecimento do turismo doméstico, a qualificação da mão de 

obra para o turismo e a criação de um banco de dados com atributos do turismo para 

fins de pesquisas científicas e mesmo como subsídio a planejadores.  

Dentre os objetivos específicos, que são ações direcionadas das estratégias, 

destacam-se: garantir a continuidade e o fortalecimento da Política Nacional do 

Turismo e da gestão descentralizada; aumentar a inserção competitiva do produto 

turístico no mercado internacional e proporcionar condições favoráveis ao 

investimento e à expansão da iniciativa privada; promover a ampliação e a 

diversificação do consumo do produto turístico no mercado nacional e no mercado 

internacional, incentivando o aumento da taxa de permanência e do gasto médio do 

turista. 

Outro objetivo é o de consolidar um sistema de informações turísticas que 

possibilite monitorar os impactos sociais, econômicos e ambientais da atividade, 

facilitando a tomada de decisões no setor e promovendo a utilização da tecnologia 

                                                 
14 A EMBRATUR volta a ter o papel de promoção e divulgação do turismo brasileiro. 
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da informação como indutora de competitividade, na genuinidade e identidade 

cultural do povo brasileiro. 

 
 
 

Figura 01 -  Histórico da formulação das políticas públicas para o turismo 
 

                          

 Fonte: Santos, 2000. 

 

Para tanto, a gestão turística nacional, no que se refere às políticas de 

turismo, está sob a competência da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, 

órgão do Ministério do Turismo, cujo objetivo é elaborar, analisar e avaliar a 

execução da política nacional de turismo (MTUR/Organograma, 2006).  

No Brasil, o planejamento em nível local deve estar sempre em consonância 

com as diretrizes do Plano Nacional de Turismo. Esse plano decorrente do período 

de 2003/2007 demonstra a preocupação do governo em entender o turismo como 
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uma atividade geradora de benefícios socioeconômicos, por meio da redução das 

desigualdades regionais e sociais e da geração e distribuição de renda. Além disso, 

o planejamento e a organização do turismo em nível local exigem uma série de 

esforços concentrados por parte dos diversos departamentos/secretarias do 

município. O trabalho em equipe e de modo sinérgico busca realizar uma força tarefa 

em prol dos benefícios que a atividade turística poderá trazer para o bem-estar 

comum.  

Em 2004, o Ministério do Turismo lança o Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil, o qual apresenta ao país uma nova perspectiva para o 

turismo brasileiro por meio da gestão descentralizada. Ou seja, repassa 

principalmente às gestões estaduais a responsabilidade de formulação dos seus 

próprios planos estratégicos para o turismo local, estruturados pelos princípios de 

flexibilidade, articulação e mobilização. 

Segundo o Plano Nacional de Turismo, um dos objetivos do programa de 

regionalização é a descentralização da oferta turística brasileira localizada 

predominantemente no litoral, propiciando a interiorização dessa atividade. De 

acordo com a Avaliação do Programa de Regionalização do Turismo: 

 

 

A trajetória de implementação do Programa de Regionalização do 
Turismo – Roteiros do Brasil está entrelaçada ao processo de 
fortalecimento do turismo no País. E, consequentemente, vinculada a 
relevantes momentos históricos relacionados à atividade turística. 
Nestes mais de seis anos de percurso, o Programa foi um divisor de 
águas na solidificação da gestão descentralizada do turismo, 
despontando como um grande impulsionador da concepção de 
região turística como a base para o planejamento e o ordenamento 
da oferta turística, tendo como pilares a gestão coordenada; o 
planejamento integrado e participativo; e a promoção e apoio à 
comercialização. (BRASIL, 2004, p. 12). 
 
 

 Nesse contexto, o Programa de Regionalização do Turismo é planejado e 

executado em escala local, sendo a responsabilidade de ordenamento territorial 

repassada para as gestões locais, por meio dos PRODETUR. Desse modo, são os 

estudos locais que irão reestruturar de fato o território a partir de obras que dão 

subsídio ao turismo, já que, segundo o próprio PNT, o Macroprograma de 

Regionalização do Turismo (onde se encontra o PRODETUR) é o referencial de 

base territorial para as ações de turismo.  



51 

 

Assim, uma nova dinâmica territorial surge no Rio Grande do Norte com a 

interiorização do turismo, haja vista antes a atividade se concentrava apenas nas 

regiões litorâneas do estado, nessa perspectiva de abrangência da atividade 

possibilitou-se assim  à inserção de novos segmentos da atividade, os quais passam 

a abranger áreas antes não consumidas pela atividade turística, dinamizando e 

criando outras possibilidades na geração de renda e desenvolvimento 

socioeconômico, toda essa estruturação turística pode ser potencializada com 

incentivos, mas para isso faz-se necessário compreender toda a dimensão regional, 

onde os municípios se integram e se complementam, no intuito de oferecer da 

melhor forma possível uma prestação de serviços efetiva e de qualidade aos turistas, 

agregando valor aos territórios. 

Com isso, nos últimos anos, tais segmentos turísticos vêm sendo incentivados 

no Brasil por intermédio de políticas públicas específicas que procuram incentivar e 

explorar novos roteiros, valorizando outros produtos turísticos que não somente o sol 

e mar. É o caso de algumas ações que foram desenvolvidas e direcionadas para a 

interiorização do turismo no Rio Grande do Norte.  

Nessa perspectiva, com base no Programa de Regionalização do Turismo, o 

estado, por meio de sua Secretaria Estadual de Turismo, criou cinco polos turísticos, 

visualizados no Mapa 01. Polo Costa das Dunas, Polo Costa Branca, Polo 

Agreste/Trairi, Polo Seridó e Polo Serrano são regionalizações que vêm se 

mostrando com um grande potencial para a economia do estado ao efetivar seus 

roteiros e estratégias de implementação, a ponto de consolidarem novos destinos 

turísticos, repercutindo não somente no contexto socioeconômico, mas 

principalmente no território.  

 Segundo a coordenadora técnica da Secretaria de Turismo do Estado do Rio 

Grande do Norte (SETUR) e interlocutora do Programa de Regionalização do 

Turismo junto ao Ministério do Turismo, Carmen Vera Araújo de Lucena, os polos 

trabalham em consonância com as diretrizes do Plano de Regionalização elaborado 

pelo MTur, que define como meta a comercialização de novos produtos turísticos 

nos estados.  
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   Fonte: FONSECA, 2007. 

 

 
Mapa 01 – Regiões turísticas no Rio Grande do Norte identificadas pelo Ministério do Turismo – 2006 

 

Assim como em outros estados, alguns segmentos turísticos vêm emergindo 

e se estruturando no Rio Grande do Norte, tais como o turismo religioso, o turismo 

de eventos, o ecoturismo, o turismo de aventura e o Turismo rural. Essas atividades 

advindas da interiorização do turismo vêm se consolidando cada vez mais com a 

inserção de novos atores, novos arranjos, dando indícios a uma dinâmica nesses 

territórios e envolvendo as relações sociais, culturais e econômicas.
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3.2 NOTAS SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL  

 

O Turismo rural é uma atividade considerada relativamente nova no Brasil. 

Porém, já é possível perceber que ela está em plena expansão, o que pode ser 

constatado por meio de informações do Ministério do Turismo, que comprova ser 

significativo o número de propriedades rurais que estão incorporando atividades 

turísticas em suas rotinas.  

No entanto, fazem-se necessárias a estruturação e a caracterização do 

turismo desenvolvido nessas propriedades para que essa tendência não ocorra 

desordenadamente, de modo que, e somente assim, o Turismo rural possa 

consolidar-se como uma opção de lazer para o turista e uma importante e viável 

oportunidade de renda para o empreendedor rural.  

As iniciativas públicas e privadas têm se mostrado insuficientes no sentido de 

promover e fomentar o desenvolvimento dessa atividade. Nesse raciocínio, cabe ao 

Estado exercer seu papel por meio de políticas públicas que sirvam para um maior 

desenvolvimento econômico e social, gerando assim uma dinâmica territorial nos 

espaços rurais. 

Na ótica do próprio Ministério do Turismo, a ausência de consenso sobre a 

conceituação de Turismo rural e a falta de critérios em sua execução, de 

regulamentações, de incentivos e de outras informações que orientem os produtores 

rurais, os investidores e o próprio Governo são as causas de um segmento 

impulsionado, quase que por completo, pela oportunidade de mercado. 

Essa realidade pode vir a comprometer a imagem dos produtos e levar o 

segmento a enfrentar restrições no processo de comunicação que conecta a 

atividade à rede de informações. É importante frisar que o uso do território pela 

atividade turística passa a se substanciar nas técnicas, na informação e na forma 

como se dá a sua dinâmica, em qualquer realidade na qual ela esteja submetida 

para que assim alcance seus objetivos mercadológicos. 

Esses fatores indicam que o espaço rural não condiz com a ideia de atraso e 

de desigualdade acentuada, mas sim que valoriza seus aspectos sociais e culturais 

de forma a consumi-los como atrativos turísticos, substanciando-se num espaço de 

intensas trocas de cultura, relações sociais e viabilidades econômicas locais.  

Essa realidade irá representar o que alguns autores chamam de espaços 

“rurbanos”, evidenciando a relação entre os espaços rural e urbano, o que pode, 
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simbolicamente, representar a relação entre os atrativos turísticos rurais e os 

turistas.  

Percebe-se assim a necessidade de ações regulamentadoras, isto é, de 

políticas de ordenamento dessa atividade. Dentre as políticas que envolvem o 

segmento do Turismo rural, destacam-se dois setores como peças-chaves para a 

implementação dessas políticas: o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o 

Ministério do Turismo (MTur). 

A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar15 

(PRONAF) aconteceu em 1996, por meio do Decreto n. 1.946, de 28/06/96. A partir 

de 1999, o PRONAF passa por algumas modificações na esfera institucional, 

deixando de fazer parte do Ministério da Agricultura e passando a ser incorporado 

ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.  

No que concerne às políticas públicas para o Turismo rural, em 2003, o 

PRONAF realizou oficinas nacionais para discussão dessa temática, instituindo, 

consequentemente, a criação da linha de crédito PRONAF Turismo Rural e créditos 

complementares ao Turismo rural na agricultura familiar.  

Dentro da perspectiva de desenvolvimento rural, o principal objetivo do 

PRONAF é o de promover o desenvolvimento rural sustentável mediante 

implantação e fortalecimento das atividades turísticas pelos agricultores familiares, 

integradas aos arranjos produtivos locais, agregando renda e gerando postos de 

trabalho no meio rural, com consequente melhoria das condições de vida (BRASIL, 

2003).  

Além desses objetivos, o programa tem ainda quatro objetivos específicos, a 

saber: a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores 

familiares; b) viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho 

produtivo dos agricultores familiares; c) elevar o nível de profissionalização dos 

agricultores familiares por meio do acesso aos novos padrões de tecnologia e de 

gestão social; e d) estimular o acesso desses agricultores aos mercados de insumos 

e produtos.   

O Plano Nacional de Turismo 2003-2007 é um importante documento que tem 

como principal objetivo organizar e desenvolver o setor de turismo na escala 

                                                 
15 Para o MDA, “Agricultura familiar” é aquela em que os trabalhos em nível de unidade de produção 
são exercidos predominantemente pela família, mantendo uma relação estreita entre o que é 
produzido e o que é consumido em alto grau de diversificação produtiva. (BRASIL, 2008). 
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nacional, local e regional entre os macroprogramas definidos pelo plano, 

destacando-se o Programa de Regionalização do Turismo, que foi criado em 1994 

com o objetivo de conduzir o desenvolvimento do turismo brasileiro, utilizando os 

subsídios e as orientações para as regiões. Esse programa estabelece princípios 

com vistas a gerar ações de desenvolvimento local, estadual, nacional e regional. 

(BRASIL, 2006). Com o princípio de sustentabilidade, visa contribuir com a melhoria 

da qualidade e competitividade do setor turístico. 

O Programa Nacional de Turismo Rural na Agricultura Familiar (PNTRAF) foi 

elaborado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, tendo como princípios: a) ser 

desenvolvido de forma associativa e organizada; b) manter o caráter complementar 

dos produtos e serviços turísticos em relação às demais atividades típicas da 

agricultura familiar; c) contribuir para a revitalização do território rural e para o 

resgate e manutenção da autoestima dos agricultores familiares; e d) compreender a 

multifuncionalidade da agricultura familiar em todo o território nacional, respeitando 

os valores e especificidades regionais.  

 O PNTRAF referencia que os benefícios são econômicos quando ocorre 

aumento de renda dos agricultores, sociais quando revitalizam a cultura e resgatam 

os valores e ambientais em virtude do uso racional dos recursos naturais.   

 O Turismo rural é um segmento que, devido às mudanças no setor agrícola 

brasileiro, surge como opção para o desenvolvimento e permanência das 

propriedades agrícolas. Dentro dessa realidade, alguns agentes empreendedores 

que participaram do I Congresso de Turismo Rural realizado pela Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) em 1998, onde foi lançada a Carta de Santa 

Maria16, reconheceram em suas discussões a importância da atividade para o meio 

rural brasileiro, mostrando que os benefícios do Turismo rural são econômicos, 

quando ocorre desenvolvimento sustentável. 

Nessa perspectiva, os debates e pesquisas apontaram prioridades 

necessárias para a implementação de políticas de ordenamento. Outros diversos 

pontos relevantes foram discutidos para uma possível sistematização dessa 

atividade, dentre os quais: “propõem que as instituições governamentais 

                                                 
16 A Carta de Santa Maria está disponível no site <www.ufsm.br> e no anexo I das Diretrizes para o 
Desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil 2003-2007. 
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estabeleçam, em parceria com a iniciativa privada, políticas e diretrizes voltadas 

para o segmento do Turismo rural”. (BRASIL, 199817). 

A Carta de Santa Maria sugere ainda uma normatização específica que 

contemple as especificidades do turismo no meio rural e a criação de associações 

locais e regionais integradas a uma instituição de representatividade nacional. 

Diante de diversas discussões que perduraram até 2003, a Carta de Santa 

Maria serviu de incentivo, dando embasamento e despertando assim a iniciativa por 

parte do poder público. O Ministério do Turismo, por meio da Secretaria de Políticas 

de Turismo, elaborou as diretrizes para o desenvolvimento do Turismo rural no Brasil 

2003-2007. A elaboração desse documento passa a ser uma referência para todos 

os segmentos envolvidos, pois traz propostas para o desenvolvimento rural com as 

diretrizes e estratégias para a elaboração de políticas e de ordenamento territorial e 

para as ações aí implementadas. 

Conforme o documento, as diretrizes têm como principal objetivo trabalhar a 

atividade turística de modo integrado e participativo, considerando a diversidade de 

cada território, valorizando os aspectos naturais, culturais e respeitando as 

singularidades, com o interesse de beneficiar a comunidade local. Outro ponto 

importante que consta no documento diz respeito à preocupação acerca da 

confusão gerada pela diversidade de concepção e conceitos sobre o Turismo rural, 

discussão mencionada no segundo capítulo deste trabalho.  

 Com base em alguns aspectos que se referem ao território, à cultura, aos 

recursos naturais e à base econômica, as diretrizes entendem o Turismo rural como 

o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 

comunidade. (BRASIL, 2004, p. 6). O documento enfatiza ainda que as atividades 

praticadas no meio rural que não apresentam qualquer identidade com esse espaço 

e que não se enquadram na pespectiva do Turismo rural também podem contribuir 

para a criação de empregos e benefícios, colaborando para o desenvolvemento de 

outras atividades, inclusive a do Turismo rural.  

Dentro da proposta apresentada pelo Ministério do Turismo, sete diretrizes 

foram traçadas para o desenvolvimento do Turismo rural no Brasil, quais sejam: 

                                                 
17 Documento não paginado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_rural
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Ordenamento, Informação e Comunicação, Articulação, Incentivo, Capacitação, 

Envolvimento das comunidades e Infraestrutura.  

Dessa forma, a construção dos arranjos sugeridos pressupõe um melhor 

entendimento, tendo como principal estratégia a constituição de redes de parceiros 

em diferentes nivéis: organizações governamentais, iniciativa privada, organizações 

não governamentais e comunidade.   

Tais arranjos contribuem para a diversificação da atividade turística, 

aumentando os postos de trabalho e renda no meio rural, valorizando a pluralidade e 

as diferenças regionais, consolidando produtos turísticos de qualidade e 

interiorizando a atividade turística, sendo propostas inseridas dentro da nova Política 

de Turismo, com ênfase no Turismo rural. 

Ressaltamos aqui a importância que as políticas públicas têm para o Turismo 

rural, com a função de ordenar, promover e estimular a prática dessa atividade por 

meio de ações reguladoras. Essas políticas vêm contribuindo para um melhor 

planejamento dessa atividade, favorecendo melhor qualidade de serviços, 

sinalizando na perspectiva de um desenvolvimento local, sendo necessário um 

envolvimento de todos os setores, como ressalta Presvelou (2001, p. 146):  

 

A concepção e a implementação das ações integradas necessitam 
da cooperação de vários agentes, pois as estratégias de 
desenvolvimento local são fundadas sobre uma abordagem territorial 
e ascendentes. Os programas deverão ser, ao mesmo tempo, 
multidisciplinares na sua concepção e plurissetoriais na sua 
execução.  

 

Desse modo, para alcançarmos resultados significativos, entendemos que 

seja necessário unir esforços entre a comunidade local, o poder público e todas as 

instituições envolvidas, adotando ações estratégicas tais como: capacitação de 

recursos humanos, abertura de linhas de financiamento de projetos ligados ao 

turismo, ampliação de infraestrutura turística, estabelecimento de programas de 

cooperação empresarial, revitalização de áreas de patrimônio histórico-cultural. 

Dentro desse quadro de referências acerca das diretrizes elaboradas pelo 

MTur para o Turismo rural no Brasil, apresentamos o desenvolvimento da atividade 

nas cinco regiões do território brasileiro. 

Destacamos nas cinco regiões experiências que revelam suas 

potencialidades e/ou fragilidades representativas para cada região e, principalmente, 
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para tal segmento turístico. Tomamos como base referencial uma pesquisa realizada 

em 2008 sobre as políticas públicas direcionadas a esse segmento para que 

possamos ter uma visão ampla de como as atividades de Turismo rural estão sendo 

desenvolvidas, as quais se encontram organizadas e apresentadas nos quadros a 

seguir. 

As características do Turismo rural na região Norte, de acordo com o Quadro 

02, mostram que alguns estados já têm experiências consolidadas de Turismo rural, 

a exemplo do Acre, Amazonas e Pará, e outros estão em fase de implementação. 

Outra característica mostrada refere-se ao fato de a atividade turística se apresentar 

com base familiar. Como referência para a elaboração de suas ações acerca da 

atividade, foram utilizadas como base de estudo as diretrizes para o 

desenvolvimento do turismo mediante parcerias locais e federais.  

 

 
        Fonte: SANTOS, 2008. 
 

 
Quadro 02 – Características do Turismo rural na região Norte do Brasil 
 
 

O Turismo rural nessa região ainda se apresenta de forma pontual, mas há 

um ponto significativo, é a preocupação na elaboração de propostas tendo como 

base as políticas voltadas para o planejamento e ordenamento dessa atividade. 

 No Quadro 03, destacam-se os estados da região Sul e, de acordo com 

pesquisas, a atividade turística é intensa em todos eles. No Brasil essa região é 
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AM 

2005 sim Diretrizes 
Turismo rural e 

Agricultura familiar 

AMAZONASTUR; 
TRAF/GT; SEPROR; 

ADS; IDAM; AFM; 
AFEAM; INCRA; MDA 

AP Não tende a 
desenvolver 

esta 
segmentação 

 

   

PA 
1999 sim 

Diretrizes (tende a 
mudar) 

Aponta Turismo rural e 
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SEBRAE – PA 
FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA 

RR Fase de 
implantação 
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outras 

segmentações 
    

RO  
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pioneira no incentivo e na prática do turismo rural apresentando características de 

base familiar, bem como de fazendas e colônias, a atividade já consolidada é 

realidade presente nos estados; devido a riqueza de seu patrimônio rural e natural 

as iniciativas vêm se intensificando nos estados da região sul e a distribuição 

geográfica dos empreendimentos está estreitamente ligado com as condições 

naturais e históricas da região.  
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PR 1992 Sim Diretrizes 

Turismo rural e 

Agricultura 

familiar 

SETUC; ADEUTNORP; 

AMCG; APRATURR; 

CEDID; COMEC; 

ECOPARANÁ; EMATER 

- PR; MDA; 

MINEROPAR; PRTUR; 

SEBRAE – PR; SENAC; 

SENAR; SESC; 

UNIGUAÇU; 

UNIOESTE. 

RS 1992 sim Diretrizes 

Turismo rural em 

fazendas e 

colônias 

SECRETARIA DO 

ESTADO: EMATER; 

SENAC; SENAR; 

SEBRAE – RS; 

ABRATURR – RS; 

Quinta da Estância 

Grande; Instituto Escola 

do Chimarrão; FETAG – 

RS. 

SC 

 

1984 

 

 

sim Diretrizes 

Turismo rural em 

fazendas e 

colônias e 

Agricultura 

Familiar 

SANTUR; EPAGRI; 

Acolhida na Colônia; 

IPHAN; Instituições de 

Ensino Superior; 

SEBRAE – SC; FECAM; 

FMDR 25 de julho. 

      Fonte: SANTOS, 2008 

 
 

 
Quadro 03 – Características do Turismo rural na região Sul do Brasil 

 
. 

Tais estados se baseiam nas diretrizes para a elaboração e planejamento de 

projetos e metas para o desenvolvimento dessa atividade, utilizando o conceito 

tomado como referência nesse documento. Podemos perceber que todos os estados 

utilizam as diretrizes como base para o planejamento de suas ações. 

As atividades turísticas rurais são consideradas estratégias de 

desenvolvimento local, e tem despontado como um dos segmentos do mercado 
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turístico que apresenta aumento significativo em muitas localidades. Na região 

Sudeste também vem tendo destaque na prática dessa atividade, pois, conforme 

percebemos no Quadro 04. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo desenvolvem 

a atividade, que tem como características o turismo em fazendas. A utilização das 

diretrizes se faz presente, da mesma forma que as parcerias entre associações e 

governos estadual, municipal e federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, 2008              

                     

Quadro 04 – Características do Turismo rural na região Sudeste do Brasil 

 

 

Os estados que compõem a região Centro-Oeste (Quadro 05) desenvolvem 

atividades voltadas para o Turismo rural, tendo como base para seu planejamento as 

diretrizes para essa atividade turística. Utilizam-se da conceituação adotada pelo 
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RJ 

2000 

 

 

Sim Diretrizes 
Turismo Rural em 

fazendas 

COGETURA; 

EMATER; SEBRAE 

– RJ; ABRATURR – 

RJ. 

SP 1985 Sim Diretrizes 
Turismo rural em 

fazendas 

Secretarias do 

Estado: ABRATURR 

– SP; ASSOCIAÇÃO 

DE TR NO 

CIRCUITO DAS 

FRUTAS; 

ASSOCIAÇÃO DAS 

FAZENDAS 

HISTÓRICAS; 

SINDICATO DOS 

TRABALHADORES 

REGIONAIS; 

PREFEITURAS E 

INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO 

SUPERIOR. 



61 

 

PNTRAF e também da que é contemplada nas diretrizes e contam com a parceria 

das esferas governamentais e de associações. 

 
        Fonte: SANTOS, 2008. 

 
 

Quadro 05 – Características do Turismo rural na região Centro-Oeste do Brasil 
 

 

Na região Nordeste, essa atividade ainda aparece de forma pontual, em fase 

de desenvolvimento, apresentando como características o turismo de base familiar e 

de fazendas, no Ceará. As diretrizes foram citadas como base para o 

desenvolvimento de ações, com a parceria de diversos órgãos. Apesar de ainda ser 

uma atividade incipiente, alguns estados começam a sinalizar para sua prática. Em 

2008, no ano dessa pesquisa, o Rio Grande do Norte não se colocou como 

praticante dessa atividade. Porém, atualmente existem propostas de incentivo, bem 

como de efetivação dessa atividade por meio de projetos. 
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GO 2007 sim PNTRAF 

 AGENCIARURAL; 
SEBRA – GO; 

INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO SUPERIOR; 
AGOTUR; Prefeituras 
Municipais;  SENAC, 

SESC, SENAR. 

MS 1990 sim Diretrizes 
Turismo rural e 

Agricultura 
familiar 

ABRATURR – MS; 
SENAC 

 

MT 1999 sim 

Própria, 
enfatizando 

o fator 
natural 

Turismo rural na 
Agricultura 

familiar 

Prefeituras municipais; 
Operadoras; 

Agências; EMPAER, 
MDA, Instituições de 

Ensino Superior. 
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Fonte: SANTOS, 2008. 

 

              Quadro 06 – Características do Turismo rural na região Nordeste 
 

 

As diretrizes, apesar de terem um período muito recente de elaboração e 

efetivação, já sinalizam para uma possível contribuição no ordenamento e no 

planejamento do Turismo rural no Brasil. No entanto, é preciso que todos que 

estejam envolvidos e engajados na efetivação dessa atividade pensem e planejem 

de forma integrada, abrangendo todos os aspectos que essa demanda necessita e 

contribuindo de forma concreta para o desenvolvimento.  
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4 OUTRO TURISMO AQUI É POSSÍVEL: O TURISMO RURAL NO RIO GRANDE 
DO NORTE 

  

O turismo no Rio Grande Norte é uma atividade de grande importância para a 

economia do estado. Essa atividade é desenvolvida e direcionada para áreas do 

interior do estado, tendo em vista o grande potencial turístico existente, 

proporcionando o surgimento de novos roteiros turísticos.  

Desse modo, o turismo no Rio Grande do Norte vive um momento de 

expansão com a segmentação dessa atividade, em que algumas ações vêm sendo 

desenvolvidas e orientadas por políticas públicas do governo federal, direcionando-

se para a diversificação e valorização das potencialidades existentes nas diversas 

regiões do estado, em áreas com características peculiares e potencialmente 

turísticas. 

  No Rio Grande do Norte, o Turismo rural ainda é incipiente, mas se apresenta 

com grandes potencialidades de desenvolvimento. O patrimônio rural formado por 

recursos naturais, gastronomia típica e diversas manifestações da cultura regional 

credita o Rio Grande do Norte como um destino turístico de grande significado para 

aqueles que buscam uma convivência maior com a natureza bem como um 

relacionamento direto com as rotinas diárias do mundo rural. 

 A respeito de algumas propostas de inserção dessa atividade no meio rural 

com o propósito de uma melhor condição de vida, da valorização dos recursos, de 

um desenvolvimento local, mencionamos a atuação da Rede TRAF, para que 

possamos entender melhor como essa atividade se caracteriza no estado. Essa rede 

vem desenvolvendo, desde 2003, atividades na perspectiva de estimular e promover 

o turismo bem como realizando um levantamento das potencialidades que o estado 

possui, contribuindo e despertando o interesse de todos os segmentos para o 

desenvolvimento dessa atividade. Outro exemplo que será apresentado aqui é a 

experiência de Turismo rural em Vera Cruz, que tem como perspectiva a elaboração 

de um roteiro turístico no município. 

 

4.1 NOVOS SEGMENTOS TURÍSTICOS: A INTERIORIZAÇÃO DO TURISMO NO 
RN  
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A economia do Rio Grande do Norte teve sua base formada num modelo 

agroexportador, tendo Natal um papel de destaque como centro comercial e como 

receptor de escoamento da produção do estado. 

 Alguns investimentos começaram a acontecer no governo de Aluízio Alves, 

no período de 1961-1965. Entre eles, citamos a criação de uma rede hoteleira com o 

objetivo de atender a demanda do comércio e também da atividade turística. Com 

isso, iniciou-se a construção de uma rede de hotéis com o apoio do governo federal, 

recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e recursos locais. 

Com a finalidade de promover o turismo no estado, criou-se em 1964 a 

Superintendência de Hotéis e Turismo (SUTUR), que tinha como responsabilidade a 

administração da rede de hotéis. Foram inaugurados, entre os anos de 1965 e 1966, 

o Hotel Internacional dos Reis Magos, em Natal, o Esperança Palace Hotel, em 

Mossoró, o Cabugi Palace Hotel, em Angicos, e o Hotel Balneário de Olho D’água do 

Milho, em Caraúba (LINHARES, 2003 apud LOPES 2006). 

Nesse período, algumas políticas voltadas para o turismo começaram a ser 

elaboradas pelo governo federal. Com a criação da Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR), em 1966, mesmo período em que se instituiu o Conselho Nacional de 

Turismo (CNTUR), algumas ações foram direcionadas por meio da elaboração de 

planos voltados para a atividade turística. Assim, nesse momento, o turismo passou 

a ter um papel importante na economia do país. 

Nesse quadro de referência e com o início da expansão da atividade do 

turismo no Brasil, o Rio Grande do Norte, na década de 1970, teve um maior 

investimento para o desenvolvimento da atividade no estado. Dando continuidade a 

algumas ações já iniciadas no estado e com o apoio da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), foi instituída a Empresa de Promoção ao 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte (EMPROTURN), que tinha 

como função algumas ações direcionadas para o turismo. Nesse sentido, foram 

elencados três eixos importantes: estudo das potencialidades do estado, divulgação 

de Natal enquanto destino turístico em outros estados e construção de uma 

infraestrutura local para atender às demandas da atividade (LINHARES, 2003 apud 

LOPES, 2006). 

A partir dessa iniciativa, desenvolveram-se alguns estudos no intuito de fazer 

um levantamento de possíveis potencialidades. Os litorais sul e leste do estado 

foram as áreas de interesse, compreendendo desde Areia Branca até Baía Formosa, 
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como também a orla marítima de Natal. Com base nesses estudos, surgiu então a 

necessidade de urbanização da orla de Natal, a qual se concretizou alguns anos 

após o levantamento. (LOPES, 2006). 

Portanto, esse período foi importante para que o turismo no Rio Grande do 

Norte, especificamente em Natal, por meio das ações já desenvolvidas, sinalizasse 

para uma expansão maior, a qual se efetivou em meados dos anos 1980 com a 

implantação do Projeto Parque das Dunas – Via Costeira. Cruz (2000, p. 111) 

destaca a construção desse empreendimento, considerando que “foi um marco no 

turismo potiguar, de modo que sua temporalidade assinala o antes e depois da 

implantação desse projeto”. 

Ainda pontuando a importância desse empreendimento, Cruz (2000, p. 114) 

ressalta a importância dos novos investimentos nessa área, quando diz: 

 

A partir da implantação desse projeto, a atividade turística passa a 
ser tratada de forma mais empresarial e o turismo se firma como uma 
importante atividade econômica no estado. Após esse impulso inicial, 
ocorrem vários empreendimentos de pequeno e médio porte 
provenientes de investidores de outras localidades do país. 

Diante desse quadro, uma forte infraestrutura turística começou a se 

concentrar nessa área com a construção de alguns hotéis formando um forte 

complexo hoteleiro na Via Costeira, fortalecendo assim a atividade turística no 

estado.  

Seguindo a proposta de expansão do turismo, agora numa perspectiva de 

interiorização, a EMPOTURN investiu na construção de hotéis em alguns municípios 

no interior do estado, como em Mossoró, Umari, Alexandria, Grossos, Pau dos 

Ferros e Pedro Velho, sendo construídos pelo Governo do Estado, em meados de 

1980, o Hotel Serrano, em Martins, o Hotel de Alexandria e o Dunas Praia Hotel, em 

Tibau. A iniciativa privada também se fez presente com a edificação da Pousada 

Gargalheiras, em Acari. 

Algumas políticas de interiorização foram elaboradas pelo Governo do 

Estado, porém não obtiveram sucesso, quais sejam: em 1982, o projeto Caminhos 

do Elefante e, no período de 2004-2007, os Roteiros Turísticos Temáticos 

Segmentados e Estruturantes do Rio Grande do Norte (RTTSE). O projeto Caminhos 

do Elefante foi desenvolvido pelo EMPOTURN. Na década de 1990, tanto o 
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desenvolvimento da Política Nacional de Turismo, baseada na ideia de 

descentralização, quanto o Plano Nacional de Turismo nortearam ações 

direcionadas para a criação de polos turísticos.  

Nesse sentido, o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 

ganhou destaque nessa política, priorizando ações a serem desenvolvidas na área 

costeira, investindo na infraestrutura, propondo um planejamento da área e 

contribuindo, dessa forma, no Nordeste, para o desenvolvimento socioeconômico da 

área costeira. 

Os municípios que fizeram parte dos investimentos realizados pelo 

PRODETUR foram: Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Parnamirim, Nísia Floresta e 

Tibau do Sul, evidenciando assim o direcionamento para a faixa litorânea, assim 

como nos demais estados do Nordeste. 

Outro programa lançado pelo governo federal em 1994 foi o Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PMNT). Uma das características desse 

programa era a descentralização do planejamento e a gestão da atividade turística, 

repassando para os municípios a responsabilidade na condução e implementação 

da atividade e dando destaque para a participação da comunidade nos programas e 

ações direcionados para o desenvolvimento do turismo nas localidades. 

 O programa tinha como principal objetivo inventariar e melhorar os produtos 

turísticos por meio da criação de conselhos e fundos municipais para conscientizar a 

comunidade da importância e dos benefícios econômicos advindos da atividade. A 

proposta de municipalização tinha como parceiros o SEBRAE e a Organização 

Mundial do Turismo (OMT). Em se tratando de política voltada para a interiorização 

do turismo, esse programa teve um papel de destaque. 

O Rio Grande do Norte participou do Programa Nacional de Municipalização 

do Turismo, em que 76 municípios se inscreveram e encaminharam suas propostas 

à EMBRATUR. Em seguida, foram nomeados representantes que participavam do 

comitê e repassavam as informações para seus municípios.  

Desenvolveram-se três oficinas com representantes dos municípios escritos: 

a primeira oficina era de Sensibilização – cujo propósito era o de conscientizar os 

monitores e agentes, uma vez que eles tinham como responsabilidade repassar para 

seus respectivos municípios a importância do turismo como agente de 

desenvolvimento socioeconômico; a segunda oficina foi denominada de 

Capacitação – a qual apresentava como principal objetivo a capacitação dos 
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agentes multiplicadores para a criação de Conselhos Municipais do Turismo e do 

Fundo Municipal do Turismo, instrumentos importantes para a criação do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Turismo na fase seguinte; a terceira oficina – 

Planejamento – teve como finalidade capacitar a comunidade para a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, através de técnicas e métodos 

de planejamento com enfoque participativo. 

Após a execução das oficinas, apenas três dos 76 municípios participantes 

conseguiram passar por todas elas e elaboraram seu plano turístico, são eles: 

Currais Novos, Carnaúba dos Dantas e Parnamirim.  

 

Fonte: Folder EMPROTURN (LOPES, 2006). 

Quadro 07 – Roteiros do projeto Caminhos do Elefante 

 

Ressaltamos aqui a importância desse programa no incentivo à interiorização 

do turismo, porém os resultados não foram considerados expressivos, levando em 

consideração a quantidade de municípios que participaram das oficinas.  

 Interessa destacarmos que outras políticas de interiorização, propostas pelo 

Governo do Estado, foram apresentadas, as quais, todavia, não lograram êxito. 

Nesse quadro de referência, merecem citação o projeto Caminhos do Elefante, de 

1982, e o mais recente, Roteiros Turísticos Temáticos Segmentados e Estruturantes 

ROTEIROS MUNICÍPIOS ATRAÇÕES 

 

PRAIAS 

Mossoró Igreja de São Vicente, Cadeia Pública, Hotel 

Thermas 

Tibau Praias de areias coloridas, artesanato 

Areia Branca Salinas, Praia de Upanema 

 

SERTANEJO 

Olho D’água do Milho Fontes de águas hidrotermais energéticas 

Patu Serra do Lima, Santuário do Lima 

Martins Casa de Pedras, Hotel Serrano 

 

 

SERRANOS 

Currais Novos Minas de xelita 

Carnaúba dos Dantas Monte do Galo 
 

Acari Açude Gargalheiras 

Caicó Castelo de Engady, Açude Itans, Caicó Iate 
Clube 
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do Rio Grande do Norte, para o período de 2004-2007. O Quadro 07 acima mostra a 

distribuição dos municípios e seus respectivos atrativos, por roteiro. 

Os três roteiros foram modificados, restando apenas o Seridó, renomeado 

para Caminhos do Seridó. Ressaltamos que esse projeto não teve continuidade. 

Outro projeto desenvolvido pelo governo foi Roteiros Turísticos Temáticos 

Segmentados e Estruturantes do Rio Grande do Norte, no qual os principais 

objetivos eram a identificação das potencialidades turísticas do estado, a formatação 

de roteiros temáticos e a identificação de parcerias e estratégias de marketing e 

gestão. 

Portanto, os roteiros foram classificados como: Macrorregião Turística 

Ocidental, Macrorregião Turística do Sertão e Macrorregião Turística da Zona da 

Mata. De um conjunto de 48 municípios identificados como portadores de 

potencialidades turísticas, selecionaram-se dez roteiros turísticos, a saber: 

arqueológico-paleontológico, tecnológico-científico, sol e praia, saúde, rural, 

religioso, eventos, esportes de aventura, ecoturismo e cultural. Porém, mais uma 

vez, o projeto não teve continuidade, apenas determinados trabalhos com o intuito 

de promover algumas discussões foram realizados (LINHARES, 2003 apud LOPES, 

2006). 

  Dentre as políticas de interiorização do turismo, o Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT) teve uma importância significativa, pois os 

objetivos propostos pela política foram efetivados, servindo como base inicial para a 

formação de uma estrutura do turismo regional, que tem como proposta política o 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil.  

 Em 2003, o MTur lançou o Programa de Regionalização. Como já fizemos 

uma discussão sobre os principais aspectos desse programa no capítulo 3, aqui 

iremos destacar os principais municípios com atividades turísticas.  

  É sabido que o turismo litorâneo, inserido no Polo Costa das Dunas (Mapa 

02), tem como predominância o turismo sol e mar, responsável pela consolidação da 

atividade no estado. No entanto, em alguns municípios que compõem a faixa 

litorânea, outros segmentos turísticos estão em fase de desenvolvimento.  

Segundo informações da Secretaria de Turismo, um segmento que vem 

ganhando notoriedade é o turismo náutico, que hoje está sendo desenvolvido em 

alguns municípios do Rio Grande do Norte, como, por exemplo: em Rio do Fogo, em 

Barra de Cunhaú, município de Canguaretama, e em Maracajaú, no município de 
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Barra de Maxaranguape. Nesses locais, que já oferecem uma boa infraestrutura na 

prática desse segmento, os principais atrativos para a prática do turismo náutico são 

os passeios de barcos, jangadas, lanchas e catamarãs, complementados pelas 

belíssimas paisagens das praias, pela riqueza da fauna, flora e pela pesca oceânica. 

        

Mapa 02 – Polo Costa das Dunas 

 Ainda no Polo Costa das Dunas, alguns municípios estão se inserindo na 

perspectiva de um novo segmento do turismo, o Turismo rural, a exemplo de Ceará-

Mirim, com o roteiro dos engenhos, tais como: Engenhos Guaporé, Carnaubal, 

Verde Nasce, Diamante, Capela, Cruzeiro, São Francisco, São Leopoldo e ruínas do 

Engenho Oiteiro, com a ação da Rede TRAF. Outro roteiro que tem como proposta o 

desenvolvimento dessa atividade é o roteiro da tilápia no Assentamento Rosário, no 

mesmo município, também com a participação da Rede TRAF.  
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Dentro desse quadro de referência, outro município que demonstra interesse 

de inserção nessa atividade turística é Pureza, pelos seus atrativos naturais e pela 

produção da agricultura familiar através do beneficiamento da castanha e da criação 

de tilápias. 

A região serrana, onde está localizado o Polo Serrano (Mapa 03), possui 

características peculiares, despontando com grandes atrativos turísticos. 

               

Mapa 03 – Polo Serrano 

O município de Martins desponta para a prática do ecoturismo, tendo como 

atrativos cachoeiras, a reserva ecológica com trilhas em matas virgens, a Pedra 

Rajada e a Pedra do Sapo, a caverna Casa de Pedra, os mirantes do Canto e da 

Carranca. Todos esses atrativos levam o turista a um contato maior com a natureza. 

Como atrativos históricos, há a igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, a Casa 
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da Cultura e o Museu de Arqueologia, com peças retiradas da Casa de Pedra 

(caverna em mármore com compartimentações que lembram uma casa). 

Dentro do roteiro serrano, outro município que se destaca na atividade 

turística é o de Portalegre, no qual os atrativos histórico-culturais são a Pedra do “R”, 

o prédio da antiga Cadeia Pública (Centro Histórico), as casas ou engenhos de 

farinha de mandioca, os engenhos de cana-de-açúcar, o sítio arqueológico Pedra do 

Letreiro e o sítio arqueológico Furna do Pelado. As comunidades Pega, Arrojado e 

Engenho Novo são formadas por remanescentes de quilombos que, provavelmente, 

fugiram de casas de engenhos. O município realiza o festival de fondue e vem se 

mostrando com um grande potencial turístico ao se consolidar dentro do roteiro 

turístico do Rio Grande do Norte.  

O Polo Serrano ainda possui municípios com algumas práticas turísticas, 

como é o caso de Patu, com o turismo de aventura na prática do rapel, cujo roteiro 

vem se destacando em nível de Nordeste devido à sua excelente localização para a 

realização dessa atividade. Ressaltamos que a região tem grandes potenciais para a 

expansão da atividade turística. 

 

 
           Foto 13 – Prática do Rapel – Patu/RN18                        Foto 14 – Mirante do Canto – Martins/RN19 

O Polo Costa Branca é marcado por um incrível contraste: de um lado, a 

vegetação caatinga; do outro, o mar, as dunas, as falésias e os quilômetros de 

praias praticamente desertas. Essa particularidade da região possibilita uma 

diversidade de atrativos turísticos, desde o turismo sol e mar, passando pelo turismo 

de eventos até o ecoturismo. 

                                                 
18 Disponível em: <http://novidadesdoexil.blogspot.com>. 
19 Disponível em: <http://mirantedocanto.blogspot.com/2009/09/um-paraiso-ao-seu-alcance>.  
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Mapa 04 – Polo Costa Branca 

 

O turismo de eventos possui uma grande representatividade, com as festas 

populares. Destacamos aqui alguns desses eventos: os festejos juninos (Mossoró 

cidade junina, o São João de Açu), a festa Santa Luzia, a feira Expofruta e o Auto da 

Liberdade (também em Mossoró).  

No segmento do ecoturismo, há o Pico da Cabugi, localizado no município de 

Lajes, e o Lajedo de Soledade, com pinturas rupestres, no município de Apodi. 

O Polo Seridó (Mapa 05) conta com uma pluralidade de atrações turísticas, 

destacando-se os turismos religioso, de eventos e de aventura, o que sinaliza 

também para o surgimento do Turismo rural.  
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Mapa 05 – Polo Seridó 

Os municípios apresentam diversos atrativos, como as festas populares 

(tradicional festa de Santana, em Currais Novos) e o turismo religioso em Carnaúba 

dos Dantas, no Monte do Galo. No que concerne ao ecoturismo, apontamos o açude 

Gargalheiras, em Acari, o açude Itans, em Caicó, a mina de scheelita Brejuí, em 

Currais Novos.  

Outros grandes atrativos do Polo Seridó são a gastronomia, com sua famosa 

carne de sol e a produção de queijo, e um vasto artesanato típico, como os 

conhecidos “bordados de Caicó”. Algumas atividades sinalizam para a prática do 

Turismo rural, por exemplo: Sítio Floresta, com o roteiro das frutas, em Cerro Corá; 

Roteiro das abelhas, Meliponário Jandermm, em Jardim do Seridó; galpões com 

maquinário desativado, utilizado no beneficiamento de algodão e como um atrativo 

turístico no município de Acari; Fazenda Samanaú, com a visitação ao alambique, no 

município de Caicó; Sítio Cachoeira, onde se encontra uma queijeira comunitária, 
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em Parelhas. Como podemos perceber, o Polo Seridó é rico em potencialidades 

turísticas, apontando cada vez mais para a diversidade dos segmentos turísticos. 

Por último, há o Polo Agreste/Trairi, o qual também é importante pelos seus 

atrativos, sendo uma região promissora para a expansão dos diversos segmentos 

turísticos. 

 

               

Mapa 06 – Polo Agreste/Trairi 

No que se refere ao turismo religioso, no município de Santa Cruz 

encontramos a festa da padroeira Santa Rita. Nele, foi construída uma imagem de 

Santa Rita de Cássia para fins turísticos. Esse município se mostra excelente para a 

prática do turismo de aventura pelas suas serras, rochas e lajedo, pela cavalgada e 

pelas trilhas ecológicas em Serra de São Bento. Nesse setor, há ainda algumas 

festas populares, como vaquejadas, a festa do caju, em Jaçanã, o festival de inverno 

e da cachaça, em Serra de São Bento.  
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Ressaltamos, portanto, a importância que os cinco polos têm para o 

desenvolvimento dessa atividade. Os atrativos existentes no interior do estado vêm 

agregar valor ao turismo litorâneo, de modo que o interior constitui-se numa 

extensão deste. Os fluxos turísticos do interior do estado são advindos do produto 

sol e mar, além da própria população do estado, que viaja para desfrutar de seus 

atrativos.  

4.2 REDE TRAF: BUSCANDO POTENCIALIDADES NO RN 

O desenvolvimento rural na atualidade está sendo proposto a partir da e pela 

diversificação da economia rural, desmistificando assim a ideia do rural apenas 

como produtor e fornecedor de alimentos e a visão contraditória de que a vida 

apenas se realiza no urbano, já que o rural sempre era visto como sinônimo de 

atraso, de exclusão. A definição adotada pelo Ministério do Turismo acerca do 

Turismo rural na agricultura familiar é a seguinte: 

A atividade turística que ocorre na unidade de produção dos 
agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas típicas 
da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar 
seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos 
e serviços de qualidade e proporcionando bem-estar aos envolvidos. 
(BRASIL, 2009, p. 17). 

 

A Rede TRAF vem atuando em diversas regiões do país, na perspectiva do 

desenvolvimento de Turismo rural na agricultura familiar. Desse modo, podemos 

constatar a importância que essa rede tem no incentivo ao turismo na unidade de 

base familiar, buscando incentivos para um desenvolvimento mais equitativo. Assim, 

o Turismo rural vem na perspectiva de favorecimento do homem do campo. 

A compreensão que se estabelece é a da existência de um espaço 

multifuncional, portador de múltiplas possibilidades, exigindo um melhor 

entendimento de sua dinâmica territorial. Nessa linha de raciocínio, a Rede TRAF 

tem como finalidade promover o desenvolvimento rural sustentável mediante a 

implantação e o fortalecimento, pelos agricultores familiares, das atividades turísticas 

integradas aos arranjos produtivos locais, com geração de renda e trabalho no meio 

rural e consequente melhoria das condições de vida.  
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Nesse cenário, é fundamental enfocar as famílias de agricultores que vivem 

da produção agrícola e vêm experimentando o turismo como uma alternativa de 

incremento ao árduo trabalho do campo, valorizando os saberes locais e a cultura 

rural. 

O programa ainda tem por objetivo promover a revitalização do território rural, 

resgatar e manter a autoestima dos agricultores familiares, estimular o 

desenvolvimento da agroecologia e servir de complemento às atividades de 

produção da agricultura familiar, oferecendo produtos locais. Além das caminhadas, 

consta também como meta do programa a realização de ações programadas, tais 

como: inventário turístico, oficinas interativas e temáticas, cursos preparatórios para 

o turismo, seminários de avaliação, intercâmbios estaduais e circuitos de 

caminhadas na natureza para turistas e pessoas de comunidade. 

 As formas de participação da agricultura familiar no arranjo do turismo teriam 

como base: gastronomia típica rural, trilhas, hospedagem familiar, convivência com o 

modo de vida e paisagem rural. Entre os desafios desse novo segmento, dentro das 

unidades da agricultura familiar, estão: comercialização, qualidade dos projetos, 

utilização do crédito e assistência técnica adequada. 

No caso do Rio Grande do Norte, o Turismo rural ainda é uma atividade 

inexpressiva, o que não significa afirmar que não existam potencialidades turísticas a 

serem exploradas. Por outro lado, pode-se dizer que o Turismo rural vem 

recuperando a autoestima do homem do campo, pois a valorização da identidade 

cultural rural é incentivada pela presença dos turistas urbanos, estimulando a 

produção e o desenvolvimento local. Desse modo, em diversos municípios do Rio 

Grande do Norte, o Turismo rural vem sendo praticado. Neles, são explorados 

diversos recursos naturais e culturais, associados à gastronomia tradicional dos 

lugares e a uma cultura de bons anfitriões, marca exclusiva do povo do sertão.  

A atividade agrícola sempre teve um papel importante no meio rural, contudo 

outras atividades podem ser relevantes na composição da renda familiar e na 

ocupação da mão de obra rural. Nesse sentido, torna-se possível o desenvolvimento 

de outras atividades que não estejam diretamente ligadas à atividade agrícola, mas 

que expressem novas funções para o meio rural.  

Estão inseridas nesse raciocínio as atividades ligadas ao meio ambiente, que 

promovem ações que vão desde a conservação ambiental até o lazer. Assim, o meio 

rural vem sendo descoberto com novas formas para seu uso. Portanto, nessa 
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perspectiva, o desenvolvimento rural perpassa a dimensão agrícola e aponta para a 

incorporação de novos referenciais baseados na valorização dos recursos locais, no 

patrimônio cultural e natural, agregando valor a produtos e serviços, na capacidade 

organizativa e associativa e na valorização dos agentes locais. É nesse contexto que 

o Turismo rural no Brasil está inserido. 

A Rede TRAF iniciou sua atuação no Rio Grande do Norte em 2004, 

impulsionada por um grupo de agentes com o interesse de desenvolver essa 

atividade, tendo como atual articuladora Ariamélia de Souza, funcionária técnica da 

EMATER, que é responsável pela articulação e execução de todas as atividades 

desenvolvidas. A Rede TRAF, no RN, conta com uma equipe de agentes de vários 

segmentos, de entidades públicas e privadas, tais como: EMATER, DFDA, SAPE, 

SETUR, SEARA, SEBRAE, INCRA, FJA, FETARN, FETRAF, articuladores 

territoriais, prefeituras municipais (Portalegre e Ceará-Mirim), IES (UERN, UFRN e 

IFRN), alguns assentamentos rurais, ONGs, agências de turismo sustentável e 

trilheiros.  

A Rede desenvolveu diversas oficinas e discussões acerca do 

desenvolvimento das atividades, participando, em 2008, de uma capacitação em 

nível de Nordeste, o que possibilitou a elaboração de projetos. A Rede não tem 

qualquer acesso a financiamentos, como também não há financiamento da linha do 

PRONAF – Turismo rural para o Rio Grande do Norte. Segundo Augusto Carlos, 

analista em Reforma Agrária pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que 

haja esse financiamento por parte do PRONAF – Turismo rural, é necessário um 

projeto sólido e viável de Turismo rural, realidade ainda não encontrada.  

Por outro lado, a Rede TRAF vem desenvolvendo atividades importantes no 

tocante ao reconhecimento de potencialidades em alguns municípios do Rio Grande 

do Norte onde há presença de agricultura familiar. São alguns encaminhamentos 

dessa rede: 

a) Criação de oportunidades a partir das caminhadas; 

b) Divulgação das caminhadas na natureza; 

c) Planejamento de seminário temático da TRAF em conjunto com 

os articuladores territoriais; 

d) Atração de novos atores para compor a Rede estadual. 
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  As caminhadas realizadas pela Rede TRAF no Rio Grande do Norte 

apresentam como principais objetivos sensibilizar e despertar os municípios e a 

população local para o desenvolvimento de uma atividade turística que esteja 

voltada para a valorização dos produtos locais, beneficiando os agricultores 

familiares e envolvendo todos os segmentos para um desenvolvimento de forma 

integrada.  

 Uma das potencialidades para o desenvolvimento do Turismo rural na 

agricultura familiar está no município de Ceará-Mirim, que apresenta, por meio do 

roteiro dos engenhos, uma forma de atrair visitantes e se desenvolver 

economicamente a partir das atividades turísticas, ao investir em novas opções.  

 Isso ocorre no intuito de superar as dificuldades econômicas, acentuadas 

com a crise agroindustrial canavieira, atividade econômica predominante no 

município. A diversidade de atrativos potencialmente turísticos faz parte da realidade 

do município, que possui um grande patrimônio histórico-cultural, como os casarões 

e os vários engenhos seculares, dos quais alguns ainda se encontram em atividade. 

Nesse município, verifica-se também uma grande diversidade paisagística, tendo 

como cenário o Vale do Rio Ceará-Mirim.  

Segundo Trigueiro e Nascimento (2007), o município de Ceará-Mirim é 

detentor de um grande potencial turístico, fazendo-se necessários, no momento, um 

maior investimento na infraestrutura de equipamentos turísticos, um planejamento 

sustentável para o desenvolvimento da atividade, bem como ações de divulgação. 

Nessa perspectiva, a comunidade, o poder público e os donos de engenhos já 

discutem a elaboração do Roteiro de Engenhos. 

Dessa forma, a Rede TRAF vem realizando algumas caminhadas com o 

objetivo de transformar o município em destino turístico e de romper com a imagem 

de que turismo no Rio Grande do Norte se limita a sol e mar. Outra potencialidade 

para o Turismo rural é a comunidade do Catu, localizada no município de Goianinha, 

que se situa ao sul da costa potiguar (fotos 15, 16, 17 e 18). 
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A origem da comunidade Catu, remanescente indígena, remonta ao período colonial 

brasileiro, época marcada pela grande expansão das missões jesuíticas por todo o 

território nacional. Nela, a Rede TRAF tem desenvolvido atividades como as 

caminhadas, que servem para conhecer o modo de vida dessa comunidade e ter um 

maior contato com a realidade local, incentivado, ainda, o consumo de produtos 

advindos da agricultura familiar.  

O circuito da tilápia, no projeto do Assentamento Rosário, localizado em 

Ceará-Mirim (Figura 02), é considerado outra potencialidade em que a Rede TRAF 

atua.  Podemos ver o roteiro do circuito onde o turista conhece todo o processo de 

criação da tilápia, com a pesca demonstrativa e a filetagem da tilápia. 
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 Figura 02 – Roteiro da tilápia no Assentamento Rosário 

Fonte: Rede TRAF/RN. 

 

. Essa atividade é de real importância para a economia local, assim, com a 

prática da atividade turística, podem-se agregar valores ao produto, bem como 

presenciar as características da identidade local, consideradas fundamentais nesse 

sentido. Desse modo, a Rede TRAF tem promovido caminhadas com o intuito de 

inserir a atividade turística nesse espaço (fotos 19, 20, 21 e 22). 

As fotografias abaixo mostram o roteiro percorrido pelos visitantes, com o qual 

vivenciam o momento da pesca da tilápia. Outros roteiros com potencial turístico 

estão sendo explorados pela Rede TRAF, a qual, nessa perspectiva, busca novas 

potencialidades e considera a atividade importante, porque há movimento de 

interiorização do turismo próximo aos territórios onde existe uma grande presença 

da agricultura familiar e/ou de comunidades tradicionais, uma vez que o Turismo 

rural pode fortalecer os produtos da agricultura familiar. 
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 Nesse sentido, há um cenário de oportunidades importantes e não 

desprezíveis, no entanto muito ainda precisa ser feito para que essa atividade tenha 

a possibilidade de consolidação no estado. Alguns entraves considerados pela Rede 

TRAF para o desenvolvimento do Turismo Rural na Agricultura Familiar são: 

 Baixo nível de interesse dos agricultores familiares nessa perspectiva; 

 Pouco conhecimento a respeito da TRAF; 

 Baixa qualificação na área; 

 Poder público pouco sensível.  

Em entrevista, Augusto Carlos, analista em Reforma e Desenvolvimento 

Agrário, fala da importância dessa atividade para o Rio Grande do Norte. Para ele, 

em diversos pontos do estado, há, sim, potencialidades em espaços rurais onde se 

podem pensar estratégias que viabilizem o desenvolvimento de atividades turísticas 

nesses espaços. 
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Essas dificuldades levantadas pela Rede TRAF talvez sirvam de respostas 

que apontam o Turismo rural como uma atividade muito recente para o agricultor 

familiar.  

Se considerarmos a dimensão territorial do Rio Grande do Norte e todo o seu 

potencial, podemos verificar que a atividade turística nos espaços rurais do estado 

ainda se mostra pouco realizada, o que nos impede de fazer qualquer afirmação 

mais enfática de que essa atividade possa ser expressiva na construção do 

desenvolvimento local. No entanto, não podemos negar que nas áreas onde essa 

atividade vem ocorrendo a sua importância tem sido significativa, seja na perspectiva 

econômica, seja do ponto de vista cultural. 

4.3 VERA CRUZ: UMA ANÁLISE DA PROPOSTA DE TURISMO RURAL 

 

 Nessa perspectiva de desenvolvimento do Turismo rural no RN, 

evidenciaremos uma proposta elaborada e desempenhada no âmbito da extensão 

universitária, iniciada em março de 2008 e contemplada pelo edital 

MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN – N. 36/2007 – Seleção Pública de Propostas 

para Apoio a Projetos de Extensão Tecnológica Inovadora para Agricultura Familiar, 

em execução pela UFRN. Seu objetivo maior é contemplar um desenvolvimento 

local, por meio da implantação de um projeto de Turismo rural em bases 

cooperativas, que, além da sustentabilidade, privilegia o trabalho de equipe, a troca 

de saberes entre instituição universitária e comunidade e ainda possibilita aos 

produtores familiares agregarem uma nova fonte de receita, vinda da atividade do 

Turismo rural organizado e profissionalizado.  

As diretrizes desenvolvidas pelo Ministério do Turismo, em conjunto com a 

Secretaria Nacional de Turismo e outros agentes, destacam a relevância do 

desenvolvimento de atividades e propostas ligadas ao Turismo rural por diversos 

segmentos. Essa importância é colocada na Diretriz 3 – denominada de Articulação 

–, a qual propõe “estimular o turismo de maneira integrada e regionalizada, esse 

processo envolve a sociedade civil organizada, o poder público e a iniciativa privada, 

com ênfase na participação das associações, das cooperativas, dos conselhos de 

turismo, das instituições de ensino, pesquisa e extensão”. (BRASIL, 2009)20.  

                                                 
20 Documento não paginado. 
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Nesse pensamento, o documento destaca ainda a importância da formação 

de redes de parcerias em diferentes níveis e núcleos de atuação, a fim de que o 

planejamento da atividade flua de forma integrada, reforçando assim a relevância da 

implementação da proposta intitulada: Turismo rural: uma alternativa de geração de 

emprego e renda para a agricultura familiar no município de Vera Cruz-RN.  

 Tal proposta contempla a zona rural do município de Vera Cruz, que possui 

uma área de 100.3 km², sendo localizado no agreste potiguar, distante 

aproximadamente 36 km da capital estadual, Região Metropolitana de Natal (RMN).  

Trata-se de um pequeno município com uma população total de 8.522 

habitantes, em que sua maior parcela (4.597 habitantes) encontra-se localizada na 

zona rural. Desde sua origem, apresenta-se com uma base rural de grande 

significado, possuindo assim características rurais bem definidas, sendo sua 

reprodução conduzida pelas atividades primárias, especialmente a agricultura de 

subsistência, pelo Fundo de Participação do Município (FPM) e pelos recursos 

advindos das políticas de transferências do governo federal. Como fato marcante na 

zona rural, verifica-se a presença na paisagem de casas de farinha – espaços 

destinados ao beneficiamento da mandioca –, que transformam a farinha e seus 

derivados – goma para a feitura do beiju e da tapioca.  

A mandioca tem um papel de destaque na economia de Vera Cruz. Assim, 

mesmo diante do processo de modernização pelo qual a agricultura passou, o cultivo 

da mandioca ainda é realizado em grande escala pelos produtores rurais. Lopes 

(2009, p. 39) aponta: 

 

[...] isso se deve pelas características que essa espécie possui, bem 
como pelo fato de ser cultivada em sua maioria por pequenas 
famílias de agricultores em áreas de poucas dimensões, sendo 
utilizada na alimentação humana e na nutrição de animais, somado a 
isso a lavoura de mandioca se adapta facilmente a quase todo tipo 
de solo, além de exigir pouca fertilidade. 

 

A farinha, que historicamente fez parte do alimento sertanejo, sofreu uma 

queda no consumo com o surgimento do arroz e do macarrão. Porém, a 

incorporação de novos ingredientes ao uso da farinha para a produção da farofa 
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tornou a sua presença obrigatória nos restaurantes e lares, mesmo daqueles que 

nunca tiveram o hábito de consumir a farinha,  

Além de espaço produtivo importante, a casa de farinha é, também, um local 

carregado de cultura, que ao longo da história vem sendo contado em prosa e 

versos pelos poetas e estudiosos de Vera Cruz, apresentando ainda potencialidades 

expressas na gastronomia, principalmente por meio dos derivados da mandioca, 

como o beiju e a tapioca, alimentos bastante apreciados não somente por aqueles 

que são do lugar. À parte esses atrativos, o município conta também com grupos 

folclóricos e de danças, como boi de reis e quadrilhas, que brilham nas festas 

populares realizadas pelos municípios vizinhos. 

A principal atividade econômica do município está ligada à produção da 

farinha. Porém, com a reestruturação produtiva sofrida pelos espaços rurais, 

acentuaram-se as desigualdades das oportunidades territoriais e os desequilíbrios 

territoriais, embora as políticas públicas – nos conjuntos federal, municipal e 

estadual – tenham sido de muita importância. No entanto, existem ainda grandes 

dificuldades para se chegar a um desenvolvimento que enalteça a sustentabilidade 

cultural, ambiental, social e o desenvolvimento com base local.  

 É dentro dessa realidade que os espaços rurais passam a ter novas 

atividades, ultrapassando a dimensão agrícola e incorporando novos referenciais na 

perspectiva de um desenvolvimento local pautado na valorização dos recursos 

materiais e imateriais, em que há incentivo aos agentes locais, para um 

desenvolvimento endógeno em que se reconheçam as potencialidades próprias da 

comunidade. 

O projeto elaborado para o desenvolvimento do Turismo rural em Vera 

Cruz/RN deve ser entendido como uma atividade complementar, em que o objetivo 

maior não é a substituição das atividades tradicionais da propriedade rural, mas a 

agregação de renda aos produtores, por meio da divulgação das suas 

características, da sua cultura e da comercialização direta dos seus produtos típicos, 

pensamento reforçado pelas diretrizes para o Turismo rural.  

As atividades propostas no projeto obedecem a uma metodologia variada, 

envolvendo conteúdo teórico e prático, embasadas na concepção de um Turismo 

rural pautado na preservação da cultura, bem como no desenvolvimento local, 

expresso em ações e resultados que possam atender às demandas coletivas e 

sociais das comunidades envolvidas.  
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Para o desenvolvimento do projeto, elencamos como objetivo principal “criar 

condições para o desenvolvimento de áreas rurais localizadas no município de Vera 

Cruz/RN por intermédio da promoção Turismo rural como alternativa econômica 

baseada em padrões de desenvolvimento humano equitativo e sustentável que 

fomentem a manutenção e preservação de valores socioculturais locais”21. Nessa 

perspectiva, elaboraram-se algumas metas a serem desenvolvidas: 

 Implantação de projeto de desenvolvimento de Turismo rural, sendo as 

atividades desenvolvidas em duas comunidades rurais do município de Vera 

Cruz: Cobé e Sítio Santa Cruz; 

 Exploração de forma racional e sustentável do patrimônio material e imaterial 

do município para a oferta turística, a saber: linguagem, crenças, formas de 

lazer, estilo de vida, dentre outros. 

As metas acima citadas serão atingidas por meio das seguintes estratégias: 

 Criação de duas associações com participação de produtores familiares, 

buscando o fortalecimento da atividade; 

 Oficinas de Sensibilização com a comunidade, enfatizando a importância da 

atividade turística e a forma de promovê-la; 

 Produção de um calendário de eventos que facilite a divulgação e a interação 

das comunidades rurais e urbanas; 

 Construção de um site para divulgação das atividades a serem desenvolvidas; 

 Criação de uma associação de artesãos das áreas envolvidas; 

 Capacitação de jovens para a prática de guia turístico; 

 Capacitação de pessoas da comunidade para a produção de alimentos 

pautada na ideia de alimento seguro. 

Tendo como base os objetivos propostos no projeto de Turismo rural, foram 

realizadas diversas atividades para que pudéssemos atingir as metas nele definidas. 

No primeiro momento, foi feita a apresentação do projeto para toda a equipe. Outros 

segmentos também participaram desse encontro, oportunizando a todos 

                                                 
21 Citação retirada do projeto Turismo Rural: uma alternativa de geração de emprego e renda para a 
agricultura familiar no município de Vera Cruz/RN, elaborado no ano de 2007 pela base de pesquisa 
do Grupo de Estudos Urbanos e Regionais (GPEUR), pertencente ao Departamento de Geografia da 
UFRN. (Documento não publicado). 
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conhecerem a proposta que seria desenvolvida naquele município; em outro 

momento, a equipe saiu em busca de conhecer os pontos estratégicos – processo 

denominado de reconhecimento de campo, realizado em alguns lugares no próprio 

município – que fossem possibilidades a serem integradas ao projeto no que diz 

respeito à dinâmica local.   

Aconteceram encontros com os coordenadores, estudantes (bolsistas) e 

colaboradores que fazem parte do quadro de funcionários da prefeitura bem como 

da EMATER. A formação tinha como finalidade o reconhecimento do espaço em 

estudo, então se partiu para a aproximação e difusão na comunidade dos objetivos 

propostos, realizando oficinas de cunho teórico e empírico, comunicações com a 

comunidade e viagens para o conhecimento de outras realidades, nas quais a 

equipe técnica pudesse identificar ações que viessem a dinamizar e a contribuir nas 

ações fomentadas pelo grupo.  

 Essas viagens tinham como propósito conhecer outras realidades, nas quais 

a atividade turística no espaço rural já houvesse se consolidado. Assim, mostrou-se 

de grande importância para a equipe, servindo para que conhecêssemos todo o 

contexto histórico e compreendêssemos quais caminhos foram seguidos para a sua 

efetivação.  

 Uma primeira experiência a que a equipe teve acesso foi a da Prainha do 

Canto Verde, no litoral do Ceará, a qual, apesar de ser um turismo litorâneo, 

apresenta fortes características de uma prática de turismo cooperativo e sustentável, 

compreendendo uma experiência que nos mostra que desenvolvimento local pode, 

sim, ser uma realidade. No entanto, a fim de que aconteça, faz-se necessário que 

todos os agentes estejam envolvidos em prol do coletivo. 

   Em um segundo momento, visitamos algumas cidades do estado da Paraíba 

e de Pernambuco com o intuito de conhecer um roteiro de Turismo rural 

diferenciado, como forma de criar no grupo, incluindo aí a equipe do município de 

Vera Cruz/RN, a possibilidade de pensar modos de fazer, através de exemplos e 

vivências de Turismo rural de outros lugares. Daí, conhecemos as experiências de 

Areia-PB, Alagoa Grande-PB, Vicência-PE, Lagoa do Carro-PE, Nazaré da Mata-PE 

e Goiana-PE (fotos 23, 24, 25 e 26). 
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Decorreram meses entre a realização de palestras e seminários de 

sensibilização e a informação sobre o Turismo rural e sua importância para o 

desenvolvimento com base local. Um inventário turístico foi produzido, no qual se 

descrevem os aspectos históricos, culturais, econômicos, físicos, ambientais, sociais 

e espaciais, material de extrema importância para a elaboração de rotina de 

trabalho. 

 Para tanto, ainda se elaborou um plano de estratégias de marketing, 

envolvendo meios de comunicação eletrônicos virtuais e gráficos necessários à 

implementação e inserção do município no contexto turístico regional e estadual.  

Na perspectiva de colocar em prática todos os conhecimentos já abordados, 

bem como a efetivação da inserção produtiva do município num contexto de Turismo 

rural, as potencialidades e os aspectos culturais locais inventariados foram os 

atrativos para o desenvolvimento de um roteiro denominado Passeio Rural, criado 

com o objetivo maior de envolver a comunidade enquanto principal fazedora e 
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beneficiária das vantagens desse roteiro. Uma vez que a inserção da atividade 

turística na comunidade, com a criação de roteiros temáticos atrelados ao patrimônio 

sociocultural e econômico local, promove uma valorização das tradições locais, o 

Passeio Rural tornou-se uma possibilidade real de aplicação do turismo no 

município.  

Atualmente, o projeto de Turismo rural já é uma realidade representativa, em 

que o Passeio Rural configura-se como uma atividade turística que envolve os 

visitantes na atmosfera rural, incluindo desde a visita à plantação de mandioca até a 

indústria de farinha de mandioca, onde o visitante conhece todo o processo de 

fabricação do produto.  

No roteiro, os visitantes (fotos 27, 28, 29 e 30) conhecem, além da Indústria 

de Farinha dos Anjos, uma casa de farinha tradicional, em que percebem a diferença 

no modo de produção da farinha. Acompanhados por um guia, ouvem os causos e 

as histórias durante todo o caminho. O passeio inclui ainda uma visita à casa mais 

antiga da cidade e à sua igreja.  
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 Uma viagem ao século XVIIII. A apresentação do Pastoril rende elogios à 

parte e retrata a importância da preservação da memória da cultura local e popular. 

No encerramento, um forró pé de serra, com direito à quadrilha e muita animação 

(fotos 31, 32, 33 e 34), envolve o visitante na atmosfera cultural da cidade.  

 Durante o passeio, os visitantes degustam um variado cardápio de comidas 

regionais, como bolos, doces, tortas, sucos, os quais são produtos feitos com os 

derivados da mandioca, além de feijão verde, galinha caipira e carne de sol na nata, 

sendo uma mistura de sabores inconfundível. Além disso, a venda de produtos 

regionais fabricados na região oferece ao produtor local mais uma possibilidade de 

renda extra.  

 

 

  No percurso, os visitantes têm contato com a cultura local através dos 

tradicionais trios de sanfoneiros e da apresentação do grupo de pastoril. 

Salientamos, contudo, que o importante não é mostrar ao visitante apenas os 
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aspectos econômicos da cidade. Vera Cruz preserva, sim, a cultura da produção da 

farinha e a agricultura como bases econômicas, mas possui também aspectos 

folclóricos e históricos de grande relevância que enriquecem o roteiro.  

 Em relação à comunidade, os resultados já mostram o interesse e o 

envolvimento por parte de seus membros, especialmente dos que estão diretamente 

ligados ao roteiro; com isso, já contribuem com seu trabalho, são reconhecidos pelos 

seus produtos e adquirem uma nova renda, somando-a aos seus tributos. Assim, um 

roteiro turístico consolida-se no município, faz-se reconhecido no estado e abre 

portas para que a comunidade pense outros roteiros, implementando a atividade 

turística. 

 Entendemos que o desenvolvimento do projeto pretendido neste trabalho 

configura-se ponto de partida na longa caminhada, que é a proposta de Turismo 

rural no município de Vera Cruz. O Passeio Rural foi uma atividade possível para 

esse município, estudado e criado levando em consideração as características 

locais. Estamos, junto com a comunidade, trilhando mais um trecho de uma fase 

ainda primária da construção dessa proposta, em que as potencialidades existentes 

no município possibilitam novas alternativas no contexto da reprodução social.  

 Não deixamos de considerar as fragilidades no tocante à ausência de 

políticas públicas bem estruturadas e pensadas em prol da expansão da atividade. 

Esse fato é perceptível, uma vez que as políticas, principalmente na escala estadual, 

têm dado prioridade à área litorânea, em prol da expansão do turismo de sol e mar, 

o qual se mostra supervalorizado pelo poder público e pela sociedade privada. 

 Outra fragilidade diz respeito à ausência de infraestrutura de equipamentos 

turísticos, tanto na área de hospedagem quanto em hotéis, pousadas e restaurantes, 

bem como no que refere ao acesso a locais turísticos. Merece ser destacada 

também a ausência de políticas de capacitação e valorização da atividade no âmbito 

da economia, em especial a falta de preparação das populações com relação ao 

conhecimento dos princípios básicos da atividade turística.  

 A supervalorização dada ao turismo sol e mar tem contribuído, também, para 

a inexistência de políticas de valorização das atividades artísticas e culturais dos 

lugares, uma vez que os produtos comercializados estão circunscritos tão somente a 

essa realidade. Mesmo assim, inúmeras possibilidades foram vistas na perspectiva 
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de apontar o Turismo rural como uma atividade de grande relevância na economia 

de diversas regiões do estado, em virtude de potencialidades existentes. 

 Algumas potencialidades reveladas no interior do estado, como o relevo 

serrano, os ambientes naturais de rara beleza marcados ora pela seca causticante, 

que relembra os romances que procuram mostrar os espaços dos grupos de 

cangaceiros, ora pela forma exuberante da vegetação formada pela caatinga, a qual, 

durante o período chuvoso, mais parece uma floresta, ao se apresentar com os seus 

rios e riachos a escorrerem suas águas por meio das rochas, tão marcantes no 

sertão nordestino. Há também as canções cantadas por sanfoneiros e artistas dos 

lugares, os autos pastoris e os brincantes. 

 Ainda na lista de possibilidades, não podemos deixar de fora a boa 

gastronomia sertaneja, repleta de pratos tradicionais, como a buchada, o feijão 

verde, a macaxeira, os queijos de coalho e de manteiga e ainda as comidas 

tradicionais resultantes da goma, subproduto da mandioca, que num passado não 

muito distante foi de suma importância na alimentação daqueles que vivenciavam a 

economia do gado e do algodão, sendo hoje destaque também na economia do 

turismo.  

 O artesanato assume um papel especial, variando o tipo e a qualidade do 

produto de região para região, de lugar para lugar. Destacam-se aí também as 

festas tradicionais, em especial as festas dos padroeiros municipais, as quais têm 

sido marcantes no contexto de reprodução do Turismo rural.  

 Esse elenco de possibilidades que desenha um quadro de referências, no 

qual o Turismo rural se apresenta como uma atividade importante para a 

manutenção e a recuperação da cultura, dos costumes e das tradições populares, foi 

levado em consideração e aproveitado para a criação do Passeio Rural. 

Percebemos que essas atividades privilegiam a sustentabilidade das populações 

envolvidas e, ao serem exploradas adequadamente, potencializam outras atividades 

sob as bases cooperativas e associativas. 

 O Turismo rural também é uma atividade que prioriza a questão ambiental, 

além de possibilitar objetivamente a inclusão social. O Passeio Rural prestou uma 

contribuição de grande significado, uma vez que favoreceu o surgimento de novas 

oportunidades de emprego para a mão de obra local e valorizou o trabalho dos 

atores locais, agregando valor a seus produtos e serviços. 
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A cada passo do projeto, ainda que faltem as partes principais, as atividades 

já realizadas não perdem seu valor. As discussões teóricas e o aprendizado com a 

própria realidade que se apreende são produtos inerentes ao projeto, mostrando-se 

ricos para aqueles que dele fazem parte. Proporciona um maior aprendizado e 

expansão do universo de conhecimento, porque promove um contato significativo 

com outras áreas de estudo e intensifica o desenvolvimento acadêmico acerca das 

temáticas estudadas e principalmente das novas ferramentas metodológicas 

utilizadas.  

Cabe ressaltar o apoio dos professores-pesquisadores envolvidos no projeto 

e o ótimo relacionamento e integração com os colegas bolsistas que participam de 

outras pesquisas desenvolvidas pela mesma instituição (ou por outras), além da 

própria estrutura disponível para a realização das atividades. 

 O Projeto caminha para uma realidade audaciosa, que anseia por essas 

possibilidades de mudanças e pela complementação de renda. Tal realidade não 

intenciona mudar o cotidiano de cada agricultor, mas sim nele inserir uma nova 

possibilidade de renda e de qualidade de vida, cujo objetivo não será alcançado 

caso isso não venha a acontecer. Por isso, consideramos o Passeio Rural uma real 

alternativo de alcançar o objetivo de vivenciar a cultura e o Turismo rural.  
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5 CONSTRUINDO CENÁRIOS: PREMISSAS DE CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, procuramos entender alguns aspectos acerca da temática 

Turismo rural e das políticas públicas direcionadas para essa atividade. Com base 

nas reflexões teóricas e nas constatações de experiências visualizadas no território 

brasileiro, percebemos o longo caminho que esse segmento turístico ainda tem para 

percorrer, para alcançar os objetivos que se espera dele. 

Sua importância não consta apenas nas estatísticas financeiras, comerciais e 

publicitárias, foco da atividade turística na produção e comercialização do espaço, 

mas também, principalmente, na inserção de novas possibilidades para o espaço 

rural, em especial quando essa atividade está direcionada aos pequenos produtores. 

Faz-se evidente na realidade dos espaços rurais brasileiros a agricultura 

familiar como foco de políticas de créditos, a qual apresenta objetivos concretos para 

o seu desenvolvimento. Nesse contexto, insere-se nessa proposta o Turismo rural 

como uma possibilidade de que venha a dinamizar tais espaços e, mais ainda, 

valorizá-los enquanto aspectos sociais e culturais.  

 Diante da realidade aqui retratada, chegamos a algumas considerações, as 

quais nos conduzem a um caminho não de conclusões, conforme acima descrito. 

Pelo contrário, este trabalho é para nós um ponto de partida para uma longa 

caminhada que estamos construindo – que é a de estudar o Turismo rural –, 

significando, portanto, trilhar mais um trecho que nos levará ao nosso objetivo maior, 

qual seja, explicar a dinâmica dos espaços, considerando as dimensões sociais e 

territoriais.  

O Turismo rural, por ser uma atividade relativamente nova no Brasil e por sua 

conceituação apresentar lacunas, evidenciadas nas bibliografias inerentes à 

temática, resulta em uma diversidade de conceituações, de denominações, gerando 

um conflito que reflete na prática, revelando-se um dos motivos que tornam o 

desenvolvimento dessa segmentação confuso.  

Estudos realizados nos revelam que o desenvolvimento do Turismo rural se 

dá de forma diferente em cada região do país, uma vez que essas regiões 

apresentam características distintas, até mesmo entre os estados de uma mesma 

região, já que cada um deles possui suas particularidades, que precisam ser mais 

bem trabalhadas para que essa atividade venha a dinamizar os territórios, quando 

acompanhada de políticas públicas, as quais, se colocadas em prática de forma 
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planejada e levando em conta as parcerias que consideramos fundamentais na 

implementação, contribuem para o crescimento na perspectiva de um 

desenvolvimento integrado. 

Podemos constatar, a partir das leituras que fizemos durante a pesquisa, que 

a realidade do Turismo rural no Brasil é promissora, ressaltando-se que algumas 

regiões apresentam grande desenvolvimento nesse sentido, a exemplo das regiões 

Sul e Sudeste. No entanto, outras regiões vêm investindo na perspectiva de 

dinamizar as áreas rurais, contribuindo assim para a diminuição do êxodo rural, 

como também para a valorização de todos os aspectos a que a atividade se propõe. 

 Outro ponto que julgamos importante na construção deste trabalho foi 

compreender como as políticas voltadas para esse segmento vêm atuando nas 

regiões, em especial na região Nordeste. É sabido que as políticas públicas para o 

segmento do turismo são relativamente novas, principalmente em se tratando do 

Turismo rural. 

 Algumas dessas políticas contribuíram para o surgimento dessa atividade, 

como, por exemplo, o PNMT, que tinha como meta fazer um levantamento de 

possíveis potencialidades turísticas no interior de cada estado. No Rio Grande do 

Norte, ela teve um significado importante, na medida em que se começou a investir 

mais, bem como a identificar as potencialidades do nosso estado.  

Outra iniciativa do governo federal foi a criação do Programa de 

Regionalização, que vem contribuindo para a identificação e desenvolvimento de 

municípios potencialmente turísticos. No Rio Grande do Norte, a constituição dos 

polos turísticos vem contribuindo para evidenciar a diversidade de elementos que o 

estado possui no que diz respeito a atrativos turísticos, porém vale ressaltar que é 

necessário um empenho do governo nas esferas municipal, estadual e federal, bem 

como de toda a sociedade civil. 

Diante disso, alguns pontos foram destacados no decorrer da análise, de 

modo que podemos dizer que no Rio Grande do Norte o Turismo rural ainda se 

encontra numa fase bastante primária de sua construção, daí as fragilidades que 

podem ser detectadas facilmente. No entanto, também não podemos deixar de 

ressaltar as potencialidades existentes, as quais apontam o Turismo rural como uma 

forte tendência a ser efetivada nos próximos anos, possibilitando assim novas 

alternativas no contexto da reprodução social. Nesse sentido, dentre as fragilidades 
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constatadas, destacamos a ausência de políticas públicas bem estruturadas e 

pensadas em prol da expansão da atividade.  

Esse fato é perceptível, uma vez que as políticas, principalmente na escala 

estadual, têm dado prioridade à área litorânea, voltando-se para a expansão do 

turismo de sol e mar, o qual vem sendo supervalorizado pelo poder público e pela 

sociedade privada. Outra fragilidade diz respeito à falta de infraestrutura de 

equipamentos turísticos, tanto na área de hospedagem, como em hotéis, pousadas 

e restaurantes, e ainda no que se refere ao acesso a locais turísticos. 

 Merecem destaque também a ausência de políticas de capacitação e 

valorização da atividade no âmbito da economia e, principalmente, a falta de 

preparação das populações com relação ao conhecimento dos princípios básicos da 

atividade turística. A supervalorização dada ao turismo sol e mar tem contribuído, 

também, para a inexistência de políticas de valorização das atividades artísticas e 

culturais dos lugares, uma vez que os produtos comercializados estão circunscritos 

tão somente a essa realidade. Por outro lado, inúmeras possibilidades foram vistas 

na perspectiva de apontar o Turismo rural como uma atividade de grande relevância 

na economia de diversas regiões do estado, em virtude de potencialidades 

existentes. Esse elenco de possibilidades desenha um quadro de referências, no 

qual o Turismo rural se apresenta como uma atividade importante para a 

manutenção e a recuperação da cultura, dos costumes e das tradições populares.  

Configura-se uma atividade que privilegia a sustentabilidade das populações 

envolvidas e que, ao ser explorada adequadamente, é capaz de potencializar outras 

atividades sob bases cooperativas e associativas. Nesse sentido, o Turismo rural 

prioriza a questão ambiental, além de possibilitar objetivamente a inclusão social e, 

de forma específica, promover a ampliação da renda familiar dos trabalhadores 

rurais.  

Outro aspecto que merece destaque é a contribuição de grande significado do 

Turismo rural na diminuição do êxodo rural, uma vez que a sua implantação favorece 

o surgimento de novas oportunidades de emprego para a mão de obra local, 

garantindo a manutenção das famílias no campo. A partir desse quadro de 

referência, ressaltamos que os pontos que foram levantados neste trabalho são 

motivações para que essa nossa empreitada esteja apenas iniciando.  

Diante disso, preferimos dizer que não se trata aqui de fazermos uma 

conclusão, mas sim uma pausa nessa discussão, para que possamos refletir ainda 



96 

 

mais. No entanto, esperamos que a nossa contribuição com esta reflexão sobre o 

Turismo rural no Rio Grande do Norte seja um chamado de atenção a todos aqueles 

que estudam e/ou são envolvidos com o turismo, para a necessidade de se pensar 

outras bases de desenvolvimento e expansão dessa atividade no estado, buscando 

a sustentabilidade das populações pobres, o desenvolvimento socioespacial de 

maneira integral e, desse modo, promovendo efetivamente a cidadania. 

 Essa manifestação propositiva tem por base o entendimento de que no Rio 

Grande Norte, onde os recursos naturais e culturais se apresentam de maneira 

exuberante, é possível outro tipo de turismo: o Turismo rural. 
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