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Resumo: O trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade do desenvolvimento turístico rural na 
comunidade Lagoa da Prata, a partir de uma abordagem sustentável. Além disso, caracterizar a área 
do objeto de estudo com uma visão holística e estabelecer teoricamente os meios de viabilizar o 
segmento na localidade. A metodologia empregada partiu da pesquisa bibliográfica (livros e sites), 
documental e de campo, com aplicação de questionários fechados. A pesquisa revelou 
singularidades e potencialidades na região quanto à implantação do turismo no espaço rural, com 
destaque para a população local que se mostrou disposta a participar da atividade, aspecto que 
favorece o processo de implementação do turismo no meio rural. Assim, o planejamento estratégico 
deve existir antes do início da exploração turística, a fim de priorizar a anulação de possíveis 
impactos negativos sobre a comunidade. 
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Introdução 

O turismo rural é um segmento turístico pouco difundido no Brasil, se comparado a 

outros, como o sol e praia. Atualmente, os espaços ruralizados precisam ser reinventados 

devido ao agronegócio estar tornando as áreas cultiváveis do país em verdadeiros campos 

de monocultura degradante e poluidora do solo (Rodrigues, 2007). 
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O turismo surge como segunda alternativa econômica a estes espaços, sendo 

percebido como opção de desenvolvimento regional. Neste viés, o turismo faz uso do 

espaço rural pelo ecoturismo, difundindo e associando-o através do contato direto com a 

natureza e às práticas culturais da população rural (Irving, 2007).  

Neste contexto, a proposta deste trabalho é direcionada com a perspectiva de 

desenvolvimento do turismo rural sustentável na comunidade Lagoa da Prata, objeto de 

estudo, a qual se localiza junto ao bairro Igaraçu, no município de Parnaíba, cidade litorânea 

ao norte do estado do Piauí, que possui a segunda maior população e o segundo maior 

Produto Interno Bruto (PIB) do estado, ficando com números menores apenas que a capital 

do Estado, Teresina (IBGE, 2013). 

Os procedimentos metodológicos foram divididos em três partes: a pesquisa 

bibliográfica em livros e sites, a qual foi fundamental para a compreensão do tema e 

articulação das ideias e dos objetivos, além de fornecer base para a pesquisa de campo; a 

documental possibilitou o acesso a informações relevantes sobre a população no tocante a 

seu comportamento, seus hábitos, suas características e condições de vida, isso advindo de 

documentos, principalmente, da Unidade Básica de Saúde (UBS) – Módulo 32 – Vegeflora; 

e, por fim, o contato direto, feito através da pesquisa de campo do tipo quantitativa-

descritiva, com amostra probabilística. Esta aconteceu nos dias 15 e 16 de fevereiro do 

corrente ano (sábado e domingo), sempre no turno da tarde, devido haver maior 

probabilidade de encontrar os moradores em casa. Assim, tinha início às 16 horas, 

encerrando às 18 horas. A partir disso, empreendemos a pesquisa de campo por estreitas 

estradas de terra, devido à distância entre as residências e por estarmos a pé, isto 

impossibilitou que mais domicílios fossem visitados, resultando na aplicação de poucos 

questionários. Em cada um dos dias foram levados 50 questionários, tendo limite de horário 

para serem aplicados, dessa forma, estabeleceu-se o método por esgotamento (Marconi & 

Lakatos, 2003). Assim, no primeiro dia foram aplicados 21 e 20 no segundo, totalizando 41 

questionários. Os dados foram tabulados através do software SPSS Statistics.  

Diante da proximidade da comunidade e o centro urbano do município (10 

quilômetros) e da mesma não dispor de infraestrutura básica adequada e da veemente 

necessidade por emprego e renda, estes aspectos incidiram sobre a indicação do local para 
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execução deste trabalho, sendo, portanto, mais uma opção de turismo ao município, 

oportunizando a centenas de famílias melhores condições de vida.  

Na revisão da bibliografia, autores como Ruschmann (1997), Catai (2006), Eusébio e 

Figueiredo (2014) e Coriolano et al. (2009) foram insistentemente consultados, contribuindo 

para a otimização do trabalho, aparecendo em suas linhas de pesquisa fatores que abordam 

a inclusão social, a preservação do meio ambiente e vantagens econômicas, bases para o 

desenvolvimento sustentável no turismo. 

 

Caracterização da área de estudo 

A cidade de Parnaíba possui atrativos e potencialidades ao turismo. Entretanto, o 

setor público não tomou ciência deste fato e, em contrapartida, o privado demonstra 

interesse em ampliar e melhorar a oferta de bens, serviços e produtos turísticos.  

O município conta com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2013 de 148.832 habitantes, onde a maior 

parte da população encontra-se na faixa economicamente ativa - 20 a 24 anos –, situação 

favorável ao aumento e ao estímulo de atividades relacionadas ao trabalho (IBGE, 2013).  

A cidade passa por forte crescimento econômico puxado pelo setor de serviços, 

seguido pela indústria e a agricultura (IBGE, 2013). Assim, nota-se a relevância do setor 

terciário à econômica local, condição propícia ao desenvolvimento de atividades menos 

degradantes, como o turismo, quando comparado à petrolífera, por exemplo. 

O município, nos últimos cinco anos, presencia constantes transformações na 

infraestrutura básica e turística, buscando atender melhor os visitantes, mas principalmente 

o morador. O ano de 2014 revela novidades à urbe: inauguração de dois shoppings centers; 

reativação dos voos regulares através do único aeroporto internacional do estado; instalação 

do curso de Medicina no Campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI), início da 

operação da segunda usina eólica, dentre outras. Por trás de tudo isso, há o desejo nos 

munícipes em ver Parnaíba crescer e tornar-se uma cidade com boa infraestrutura, 

oferecendo melhor condição de vida e de acesso ao lazer a seus moradores. 

A proposta do artigo tem como objeto de estudo a comunidade Lagoa da Prata, 

distante cerca de 10 quilômetros da sede municipal. Localidade de modos e costumes 

tradicionais, onde a beleza cênica e a tranquilidade são amostras grátis e um convite ao 
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bem estar psicofísico. Através da pesquisa de campo, foi observado no local uma variedade 

considerada de chácaras e fazendas, trilhas, vegetação frutífera nativa, lagoa e rio, além da 

pesca e de atividades rurais tradicionais, compondo parte da oferta turística potencial. 

Documentos da UBS - Módulo 32 - Vegeflora - apontam que o bairro Igaraçu possui 

798 famílias (até janeiro de 2014). A mesma UBS fixa em 4,5 indivíduos a média familiar do 

bairro, assim estima-se que 3591 pessoas o habitem. As principais atividades econômicas 

desenvolvidas são: a pesca, a agricultura de subsistência e a criação de pequenos animais, 

evidenciando o uso da renda invisível no complemento financeiro. Os recursos naturais são 

utilizados de maneira responsável, respeitando as gerações futuras, princípios do 

desenvolvimento sustentável. Assim, quase todo o alimento consumido é por eles mesmos 

produzidos e de forma orgânica, garantindo mais qualidade de vida (Pesquisa Direta, 2014). 

Dois problemas de ordem política e social são recorrentes à comunidade, o primeiro 

está ligado ao setor público municipal, o qual não direciona ações básicas de infraestrutura 

à localidade, como: estradas, esgotamento sanitário, segurança, dentre outros. O segundo 

refere-se ao êxodo rural juvenil, onde os jovens direcionam-se aos centros urbanos 

desenvolvidos em busca de emprego (Pesquisa Direta, 2014). 

Portanto, na observação durante a pesquisa de campo, percebeu-se a grande oferta 

turística potencial, constatada pelos atrativos encontrados. Soma-se a isso a necessidade 

do local por alternativas de renda e difusão cultural, meios que viabilizam a inserção do 

turismo de maneira sustentável, aliando a preservação do ambiente, o acréscimo de renda e 

a preservação dos costumes, como princípios básicos e de garantia às próximas gerações 

usufruírem dos mesmos benefícios utilizados agora. 

 

Turismo Rural: revisão de literatura 

O turismo como atividade do terceiro setor da economia é dinâmico e ao mesmo 

tempo flexível, possui capacidade elevada de desenvolver lugares, como também de causar 

impactos indesejáveis, concomitantemente, ao homem e ao ambiente. Atualmente o setor 

responde por cerca de 10% do PIB mundial e gera mais de 230 milhões de empregos em 

todo o planeta, consolidando-se no mercado como atividade promissora, tendo perspectivas 

de crescimento maiores do que a indústria convencional (Santos & Kadota, 2012). 
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No Brasil, em dezembro de 2013, o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) 

divulgou dados que colocam o setor de turismo em terceiro lugar em volume financeiro, 

perdendo apenas à indústria automobilística e a de papel e celulose (EMBRATUR, 2013). 

Para compreender e discutir o funcionamento do turismo, desde o início do século 

XX, diversos autores passaram a estudá-lo e a conceituá-lo, conforme suas pesquisas. Um 

dos pioneiros foi o economista austríaco Hernan von Schullard, dizendo que o turismo é “[...] 

a soma das operações, especialmente as de natureza econômica, diretamente relacionadas 

com a entrada, a permanência e o deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de 

um país, cidade ou região.” (Ignarra, 2001, p. 23). 

Em 1942, os suíços Hunziker e Krapf definiam a atividade como sendo “a soma dos 

fenômenos e das relações resultantes da viagem e da permanência de não residentes, na 

medida em que não leva à residência permanente e não estar relacionado a nenhuma 

atividade remunerada.” (Beni, 2003, p. 36). 

Para McIntosh, turismo é conceituado “[...] como a ciência, a arte e a atividade de 

atrair e transportar visitantes, alojá-los e cortesmente satisfazer suas necessidades e 

desejos.” (Ignarra, 2001, p. 24). 

Entre as várias definições, Jafar Jafari apresenta uma com visão mais holística. Para 

ele, turismo “é o estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria que 

satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os 

ambientes físicos, econômicos e socioculturais da área receptora.” (Beni, 2003, p. 36). Tal 

definição é fundamentada a partir de bases antropológicas, sociológicas, econômicas, 

geográficas, políticas, dentre outras, onde, atualmente as abordagens contemporâneas 

acrescentam novos campos, como o marketing, o direito e a psicologia. 

Desse modo, as muitas definições de turismo norteiam o profissional e demais 

integrantes da área nas ações relacionadas à atividade, carente de inovações e incentivos 

do poder público no tocante ao planejamento e organização do setor, objetivando melhorar 

sua atuação no cenário econômico nacional. 

A expansão do setor de turismo no Brasil a partir da década de 1970 fez aumentar a 

oferta de bens e serviços e o surgimento de novos segmentos, buscando abarcar os 

diversos perfis de turistas. Lohmann e Panosso Netto (2008, p. 164), veem isso como “[...] 

uma estratégia de marketing que divide os consumidores em segmentos ou subsegmentos, 
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de acordo com os critérios preestabelecidos na busca da otimização dos recursos existentes 

nas relações entre demanda e oferta.”.  

Neste cenário, surge o turismo rural como o segmento que se apoia na perspectiva 

da interação harmoniosa do turista com o homem do campo nas suas práticas simples, 

cotidianas e tradicionais, fator que propicia milhares de oportunidades no Brasil, haja vista o 

grande número de comunidades rurais em toda a dimensão do espaço geográfico brasileiro. 

Conforme Santos (1998 como citado em Perinotto, 2008), as atividades turísticas no 

espaço rural têm recebido uma infinidade de nomes. o Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR), em seu Manual Operacional de Turismo Rural (EMBRATUR, 1994), 

conceitua o turismo rural como um turismo diferente, turismo de interior, turismo doméstico, 

turismo integrado, turismo endógeno, turismo alternativo, agroturismo e turismo verde.  

Assim, para uma segmentação e conceituação, segundo o Ministério do Turismo 

(Brasil, 2006, p. 3 como citado em Dias, 2011, p. 25), o turismo rural constitui-se como o:  

Conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e 
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 
comunidade. Tais atividades turísticas no meio rural constituem-se da oferta 
de serviços, equipamentos e produtos de: hospedagem; alimentação; 
recepção à visitação em propriedades rurais; recreação, entretenimento e 
atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural; outras atividades 
complementares às [...] listadas, desde que praticadas no meio rural, que 
existam em função do turismo ou que se constituam no motivo da visitação. 

 

Desse modo, Ramos, Moura e Macêdo (2013, p. 577) consideram que o segmento 

do turismo rural: 

[...] proporciona o envolvimento do turista com a comunidade local, gerando 
experiências educativas com os fenômenos naturais e culturais, devendo 
estar atreladas ao planejamento do turismo no espaço rural, no intuito de 
não desarticular o crescimento da comunidade receptora em tempo de 
agregar a qualificação dos atrativos e serviços turísticos. 

 
A partir disso, temos noção do quanto esse segmento do turismo pode favorecer o 

desenvolvimento de uma comunidade rural, considerando que os benefícios são 

intimamente direcionados aos nativos por meio da obtenção de melhores perspectivas de 

vida, adicionando a isso a oferta de bens e serviços diferenciados e de boa qualidade ao 

visitante, tornando este segmento como uma atividade econômica de suma importância ao 

espaço rural receptor. 
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Neste mesmo sentido, Schneider e Fialho (2000, p. 35-36) afirmam que: 

A comunidade local, em geral, também é beneficiada pelas iniciativas de 
expansão e consolidação no meio rural, através da realização de obras de 
melhoria da infraestrutura e pela criação ou aperfeiçoamento dos serviços 
oferecidos como o saneamento básico, a pavimentação de estradas, o 
acesso às telecomunicações, a recuperação de áreas degradadas, a 
conservação de parques e reservas florestais.  
 

Assim, conforme Ruschmann (1997) o turismo no espaço ruralizado apresenta-se 

como uma eficiente atividade econômica, concomitante a isso, promove a preservação e a 

responsabilidade socioambiental, pois o seu desenvolvimento planejado provoca inserções 

positivas no campo, embora que de forma desordenada possa comprometê-lo. 

O crescimento deste segmento é atenuado, entre outros motivos, pela procura do 

bem estar físico e mental, da tranquilidade e sossego, características distintas do turismo 

convencional ou de massa. Para Catai (2006, p. 11), “o estresse provocado pela queda dos 

níveis de qualidade de vida causa no indivíduo a necessidade de fuga ou, como alguns 

consideram, ‘o retorno à vida simples e pacata’.”. Isso mostra a necessidade individual ou 

coletiva da sociedade atual de viajar para manter-se bem psicofisicamente, condicionante 

positiva e que gera oportunidades latentes no mercado turístico brasileiro quando coloca em 

evidência um dos seus principais trunfos: o turismo rural. 

A Organização Internacional do Trabalho [OIT] (2011, p. 3) trata o turismo na sua 

forma mais concebível de realização, enfatizando o desenvolvimento socioeconômico na 

intenção de reduzir a pobreza humana: 

O turismo é um dos setores econômicos que mais está crescendo em 
diversos países do mundo. Trata-se de um setor intensivo em mão-de-obra 
e uma importante fonte de desenvolvimento e empregos, especialmente 
para grupos com acesso limitado ao mercado de trabalho, como mulheres, 
jovens, trabalhadores migrantes e populações rurais. Ele pode contribuir 
muito para o desenvolvimento social e econômico e para a redução da 
pobreza. 

 
Com isso, ressalta-se a carência e formas de implantação do turismo em 

comunidades rurais, como forma de auxílio e complemento à renda, como também da 

eliminação de um dos principais problemas atuais: o êxodo rural. 

Porém, nestes espaços de potencialidades turísticas, alvos da instalação de projetos 

de turismo rural, o planejamento in loco é imprescindível e deve ser executado por equipe 

técnica especializada. É através dele que haverá estímulo à realização de melhorias na 
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infraestrutura local; criação de um mercado de consumo local; preservação e manutenção 

do patrimônio histórico, cultural e natural; dinamismo econômico e social; geração de 

empregos com maior qualidade, dentre outras. Todavia, a ausência dele pode causar: 

concentração de renda; aculturação; desordem na circulação de pessoas; ocorrência de 

desequilíbrio regional; elevação de conflitos sociais e do custo de vida (Catai, 2006). Isso 

mostra o quanto é ruim o turismo desordenado, modelo perigoso e comumente utilizado por 

muitas regiões turísticas do Brasil que somente priorizam o desenvolvimento econômico. 

Neste mesmo sentido, Silva (2007, p. 267) destaca: 

Outros diferentes aspectos, como o êxodo rural, a desvalorização e queda 
da produção de alguns meios agrários e pecuários, e a necessidade da 
população urbana em desanuviar o stress do seu dia a dia em seus 
períodos de folga, induzem a que o turismo rural seja uma nova opção 
como atividade produtiva e que ainda estimule a conservação ambiental e o 
resgate e preservação dos valores culturais. 
 

Para vislumbrar as potencialidades do turismo rural e depois potencializá-las, é 

necessária a identificação dos atrativos, para Catai (2006, p. 13) esse “[...] processo de 

identificação é constituído pela realização do Inventário Turístico como instrumento primário 

para chegar ao diagnóstico e às possíveis ações relacionadas à criação de um produto 

turístico.”. Esse é o passo inicial de qualquer planejamento turístico. 

Portanto, estes processos constituem-se de abordagens relevantes ao 

reconhecimento do local com prospecção turística. Tais métodos norteiam os envolvidos na 

atuação destes espaços, otimizando a capacidade de o turismo rural ser um meio alternativo 

de renda e de proteção às práticas culturais do lugar, importante legado deixado pelo 

segmento. Desse modo, o turismo no meio rural configura-se como um modelo viável 

economicamente, soma-se a isso os ganhos positivos à natureza e, ainda, a manutenção do 

modo de vida tradicional, elementos necessários à valorização do homem do campo. 

 

Análise e discussão dos dados 

A população como protagonista do seu ambiente de vida e executora das atividades 

nele desenvolvidas é parte importante da coleta de informações relacionadas às pesquisas 

de campo. Dessa forma, a percepção do indivíduo em um ambiente coletivo refere-se ao 

pensamento comum. Assim, a pesquisa na comunidade Lagoa da Prata foi realizada com 

indivíduos dos sexos masculino e feminino, com idades a partir dos 16 anos. 
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O gênero feminino correspondeu a 61% dos pesquisados, a faixa etária de maior 

evidência tem entre 40 e 49 anos (37,1%), entre 20 e 29 anos ficou em segundo com 19,5%. 

Quanto ao grau de escolaridade, os que possuem até o ensino médio incompleto 

respondem por 82,9%, fato que torna inviável algumas formas de trabalho que exigem maior 

nível de escolaridade, como a indústria e empresas do ramo da informática. Porém, essa 

condição educacional, não é fator de exclusão para alguns segmentos do turismo, como o 

comunitário e o rural, logo, estes não requerem grau elevado de escolaridade, mas sim o 

contato direto entre visitantes e autóctones, iniciando o processo de interação turística. Para 

Coriolano et al. (2009, p. 189-190), esse tipo de turismo pode “[...] abrir espaços para os 

jovens para que possam capacitar-se e permanecer no lugar.”. De tal modo, essa 

modalidade tende a diminuir, reverter e/ou anular o efeito do êxodo rural, grave problema 

que atinge boa parte das zonas rurais em todo o país, inclusive na comunidade em questão. 

No âmbito ocupacional, a pesquisa mostrou o que já se presumia, as principais 

atividades econômicas empreendidas na comunidade resumem-se a agricultura (22%) e em 

segundo lugar a pesca (14,6%), estas realizadas de maneira tradicional e artesanal, o que 

para o turismo rural é considerado como um atrativo turístico (Coriolano et al., 2009). 

Eusébio e Figueiredo (2014) vão mais além, elas atentam para o fato de que essa 

peculiaridade nos espaços ruralizados, seguindo a proposta de turismo rural, tende a 

estimular a manutenção dos traços culturais da comunidade receptora, contribuindo à 

melhoria da qualidade de vida dos residentes, isso, no turismo, aperfeiçoaria o processo de 

satisfação turística, ocasionada a partir da interação dos turistas com os moradores locais. 

Quanto à renda familiar, 43,9% disseram viver com uma renda familiar compreendida 

entre R$ 500 e R$ 1.000,00 enquanto que 29,3% responderam que vivem com até R$ 

500,00 por mês. Teoricamente a condição financeira da população não é baixa, porém, esta 

não é totalmente monetária, boa parte é advinda da troca de produtos agropecuários e 

pescados, comumente conhecido por escambo, chamado nas Ciências Econômicas de 

“renda invisível”, pois não é verificado o uso de moeda para negociação. Outro ponto a ser 

abordado é que estas famílias, em média, são compostas por 4,5 indivíduos, assim, a renda 

acaba sendo relativamente baixa para o sustento dos indivíduos (Pesquisa Direta, 2014). 

Após a análise socioeconômica, a pesquisa buscou saber da população da Lagoa da 

Prata informações acerca da atividade turística, tratando da possibilidade da implantação do 
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turismo rural na região. Com isso, a pesquisa revelou que 65,9% deles não conhecem ou 

nunca ouviram falar em turismo rural, com a resposta sendo negativa, a pesquisa só 

prosseguia após o pesquisador explicar o funcionamento do segmento em questão. Depois 

de detalhado, 90,2% afirmaram serem favoráveis à implantação do turismo rural na Lagoa 

da Prata, enquanto 9,8% responderam negativamente a pergunta. Quando perguntados se 

acreditam na viabilidade do segmento na comunidade, disseram “sim” 82,9%, os outros 

17,1% exprimiram negação. Outro dado animador foi quando 85,4% responderam “sim” 

quando perguntados se aprovariam o turismo rural na localidade, já os outros 14,6% 

posicionaram-se negativamente (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Distribuição percentual dos moradores da Lagoa da Prata sobre turismo rural. 
Fonte: PESQUISA DIRETA (2014). 
 

Neste contexto, a aceitação e aprovação do turismo pelos moradores são 

imprescindíveis para o desenvolvimento do setor, pois causa influência direta no tratamento 

dado ao visitante. Nessa perspectiva, Magalhães (2002 como citado em Carvalho, 2010, p. 

483) afirma:  

[...] à medida que a comunidade vai se sentindo envolvida, torna-se mais 
motivada em relação a sua participação no processo de desenvolvimento do 
turismo, o que pode levar ao surgimento do senso de responsabilidade de 
ser guardião dos patrimônios natural, histórico e cultural da localidade. 
 

Desse modo, a integração da comunidade é de suma importância ao 

desenvolvimento do turismo no ambiente receptor, a aceitação e aprovação por parte dos 

moradores da Lagoa da Prata viabilizariam possíveis projetos do setor na localidade, 

trazendo impactos positivos diretos à população, como acréscimo e aumento da renda, 

difusão e dinamismo cultural, aumento da infraestrutura básica, dentre outros. 
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Apesar de serem otimistas e mostrarem-se favoráveis à implantação do turismo rural 

na comunidade, a positividade cai um pouco quando a pergunta é relacionada diretamente 

ao indivíduo. Ao serem indagados se aceitariam receber turistas em suas residências, 

75,6% disseram “sim” e 24,4% afirmaram “não”, mesmo em queda a aceitação passa dos ¾ 

da população, número de aceitabilidade considerado alto (Gráfico 2).  
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Gráfico 2: Distribuição dos moradores da Lagoa da Prata quando a aceitação do turismo rural. 
Fonte: PESQUISA DIRETA (2014). 
 

A percepção da população do local receptor deve ser apreciada e julgada pela 

comunidade para que se possa medir como vai ser definida a interação e integração da 

população quanto à implantação de qualquer atividade no ambiente. Nesse contexto, de 

acordo com Regules et al. (2007, p. 29): 

Para que o desenvolvimento turístico consiga se estabelecer de forma mais 
efetiva e sustentável, é muito importante contar com a participação e o 
envolvimento da comunidade local, já que sua compreensão da realidade é 
única. A partir de um processo participativo, fica mais fácil construir com 
sucesso boas políticas de turismo. 

No turismo rural, esse processo de aprovação e participação da população tende a 

diminuir possíveis conflitos e estabelece meios para maximizar o equilíbrio e a harmonia no 

encontro de residentes e visitantes nas comunidades rurais, possibilitando o sucesso da 

atividade (Regules et al., 2007). 

Quando perguntados se trabalhariam diretamente em alguma atividade ligada ao 

turismo rural, os números caem um pouco mais, 73,2% afirmações “sim” e os outros 26,8% 

responderam “não”. Essa baixa está relacionada ao fato de julgarem que para trabalhar com 

turismo rural é necessário ter escolaridade e saber falar outras línguas, o que não é 
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verdade, pois as funções desempenhadas neste segmento não requer elevado nível de 

escolaridade, mas sim o uso de práticas tradicionais (Coriolano et al., 2009). 

Quando perguntados se acreditam no desenvolvimento da comunidade através do 

turismo rural, 87,8% responderam “sim” e apenas 12,2% “não” (Gráfico 2). Para Irving 

(2007), a atuação do turismo no espaço ruralizado propicia ganhos significativos aos 

nativos, ao ambiente, à economia e à cultura local. Nesse mesmo contexto, Smith e 

Eadington (1994 como citado em Pérez, 2009, p. 256) salientam os princípios básicos para 

o planejamento do espaço turístico a fim de desenvolvê-lo de modo sustentável: 

O uso ou o aproveitamento turístico do meio rural, prestando atenção aos 
princípios do desenvolvimento sustentável, caracterizado por gerar efeitos 
eminentemente positivos (conservação do património, protecção do meio), 
promove-se em áreas “não invadidas”, incluir a população local como 
actores culturais, ser minoritário e promover, através de encontros 
espontâneos a participação, o contacto cultural.  
 

Portanto, a pesquisa de campo apontou como positiva a aceitação da comunidade 

Lagoa da Prata com relação à possibilidade de implantação do turismo rural na localidade, 

desse modo, a fundamentação teórica evidenciou como o processo de planejamento do 

espaço potencialmente turístico pode favorecer o desenvolvimento de modo sustentável, 

assim a geração atual tem sua necessidade garantida, sem que haja comprometimento às 

gerações futuras.  

 

Considerações Finais 

A comunidade Lagoa da Prata possui muitos atrativos turísticos naturais e culturais, 

potencialidades que possibilitam a implantação do turismo rural como vetor de 

desenvolvimento local, somam-se a isso os ganhos com a preservação e manutenção das 

tradicionalidades do homem do campo, princípios do desenvolvimento sustentável. 

A revisão da literatura mostrou os benefícios trazidos com o segmento do turismo 

rural de forma planejada e a pesquisa de campo comprovou a aceitação da população 

quanto à instalação de um possível projeto turístico voltado a exploração da região por meio 

do segmento supracitado. 

Portanto, cabe aos atores sociais envolvidos estarem em conformidade com os 

estudos e a pesquisa, a fim de estabelecerem um plano de desenvolvimento turístico local, 

que consiste, basicamente, em um planejamento específico de modo participativo, 
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englobando a população da Lagoa da Prata e seus representantes, iniciando um processo 

organizacional, que visa estabelecer diretrizes e formas de atuação no segmento de feição 

ordeira e simplista, garantindo harmonia e equilíbrio social, aspectos pautados quando há 

envolvimento de indivíduos e que possuem uma finalidade em comum.  

Assim, o turismo rural no espaço geográfico da comunidade Lagoa da Prata aponta 

positivamente para a sustentabilidade do lugar, trazendo aos nativos, benefícios no seu 

modo de viver e na ordem estrutural, bem como garante meios de sobrevivência facilitada e 

menos dispendiosa, isso vai possibilitar à população melhores acessos à renda, ganhos na 

infraestrutura viária local, manutenção das características tradicionais, diminuir e/ou até 

anular os efeitos do êxodo rural, dentre outros, priorizando a comunidade como protagonista 

da atividade, a fim de os lucros serem repartidos para o bem comum, promovendo união e 

tornando socialmente organizada a comunidade Lagoa da Prata. 
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