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Resumo: A gestão do turismo no território é fruto, em sua maioria de uma ação descentralizada que 
tem auxiliado no desenvolvimento de diferentes iniciativas no espaço rural, em diversos países. O 
espaço rural apresenta potencial para a atividade turística em função das significativas belezas 
paisagísticas, riquezas culturais, cuja viabilidade econômica demanda a variação das atividades no 
território de Portugal e no Brasil. O objetivo dessa pesquisa é caracterizar algumas experiências de 
turismo no espaço rural e ressaltar o processo de gestão que visa o desenvolvimento do território em 
Portugal e no Brasil. A metodologia utilizada consiste em visitas a campo, pesquisa bibliográfica e 
exploratória por meio de entrevista não estruturada com as principais entidades de turismo no 
território e pesquisa documental nos principais jornais e revistas sobre a temática investigada. 
Concluiu-se que os resultados apontaram o potencial no espaço rural em ambos os países por meio 
de projetos inovadores que geram alternativa de renda e emprego e auxiliam na diversificação e no 
desenvolvimento do território.  

Palavras-chave: Turismo no espaço rural. Turismo comunitário. Turismo de base comunitária. 
Planejamento. Gestão do território. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O turismo assume diferentes características de acordo com cada configuração sócio 

espacial, influenciadas pelo meio em que está inserido.  
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Os principais conceitos internacionais trazem como elementos fundamentais do 

turismo a relação entre: homem, espaço e tempo. Sua evolução esteve ligada ao 

desenvolvimento industrial e energético, incluindo a revolução industrial, o carvão, a 

máquina a vapor, que possibilitaram a melhoria nos meios de transporte e a mobilidade dos 

recursos humanos (SMITH; BRENT, 2001).  

Uma definição deste fenômeno é a apresentada pela Organização Mundial de 

Turismo, segundo a qual o turismo compreende “as atividades de pessoas que viajam para 

lugares afastados de seu ambiente usual, ou que neles permaneçam por menos de um ano 

consecutivo, a lazer, a negócio ou por outros motivos" (OMT, 2003, p. 20).  

Em relação ao espaço rural o turismo pode ser considerado uma atividade que 

envolve os aspectos: social, política, cultural e, sobretudo, econômica que aparece no 

cenário mundial como uma forte força propulsora de desenvolvimento sustentado.  

O espaço pode ser definido como um conjunto de sistemas que nos permite entender 

as formas representativas de relações sociais passadas e do presente e, quando ocorre a 

intervenção da atividade turística, sofre novas modificações podendo tornar-se mais 

dinâmico, em função da presença e distribuição territorial dos atrativos turísticos que se 

tornam a matéria-prima do turismo (SANTOS, 2004; BOULLÓN, 2002). 

O território pode ser compreendido como um espaço socialmente organizado, onde 

ocorrem relações de trocas, podendo as mesmas, serem de caráter social, econômicas e 

institucionais. O planejamento deve estar pautado no ordenamento do território, à medida 

que reconhece a complexidade do processo e das interações entre os atores locais e auxilia 

na gestão e estruturação de novos projetos.  

Em 1988, surgiu a Carta Europeia de Ordenamento do Território, que afirma que  

ordenar o território é garantir que cada uma das parcelas tenha utilização 
conforme a sua vocação; é compatibilizar o desenvolvimento 
socioeconômico equilibrado das regiões com a melhoria da qualidade de 
vida, gestão responsável dos recursos naturais e a utilização racional dos 
solos; é promover que a compatibilização ocorra de forma justa, sem a 
predominância de uma parte em detrimento das demais” (PORTUGAL - 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO 
TERRITÓRIO, 1988). 

 

A noção de território se torna ampla à medida que abarca uma série de outras 

dimensões, incluindo os elementos que compõem a paisagem e o planejamento como 

ferramenta de ordenamento destas relações. Para alguns autores, o território pode ser 

caracterizado pelas relações de poder (CAZZELLA, 2007; RODRIGUES, 2006). Os 



 
territórios são construídos e desconstruídos nas mais diversas escalas, ou seja, um espaço 

concreto em si com seus atributos (naturais, patrimônio arquitetônico e paisagístico) que é 

apropriado, ocupado por um grupo social, capaz de gerar raízes e identidade socioculturais 

(CORRÊA et al, 1995). 

Atualmente existem experiências de turismo no espaço rural no mundo inteiro, que 

têm contribuído com o desenvolvimento econômico e social das comunidades envolvidas. 

Contudo, com base nas visitas em campo realizadas, quando do estágio no exterior, 

constatou-se que muitos países têm sofrido o reflexo decorrente da crise econômica 

europeia e registram o acentuado envelhecimento da população, emigração dos jovens, e 

os baixos incentivos tecnológicos. O turismo passou a ser um elemento vital na tentativa de 

obter o reequilíbrio econômico. Nos últimos anos observou-se um aumento no número de 

visitantes nos principiais destinos turísticos como Ásia, África, Europa e América. Em 

relação ao espaço rural, alguns países como Brasil, Portugal, Espanha, Itália e França têm 

buscado políticas e programas visando à diversificação das regiões turísticas.  

Na atualidade, observa-se que o desenvolvimento da atividade turística tem se 

originado a partir de iniciativas endógenas locais e/ou regionais, baseadas em ações 

comunitárias.  

O turismo comunitário é aquele em que as comunidades de forma 

associativa organizam arranjos produtivos locais, possuindo o controle 

efetivo das terras e das atividades econômicas associadas à exploração do 

turismo. Uma das primeiras ações que as comunidades realizam é a 

elaboração de um pacto interno com os próprios residentes em defesa de 

suas propriedades [...] o turismo de base comunitária é processo de 

descoberta, quando a comunidade discute o que quer e o que pode fazer 

para o desenvolvimento das pessoas e do lugar (CORIOLANO, 2009, p. 

70). 

 

A associação entre os envolvidos pode ser formal ou informal, uma vez que estas 

iniciativas são bastante incipientes e, geralmente, se iniciam em territórios desprovidos da 

infraestrutura mínima e são reflexo de um processo endógeno. 

O espaço rural se destaca pela beleza paisagística e diversidade de potenciais 

existentes, expressos pela produção do artesanato, agropecuária e pelo próprio patrimônio 

natural e cultural. O turismo pode auxiliar na geração de renda complementar e na 



 
dinamização e valorização do produto local, melhorando a qualidade do mesmo e 

incentivando a permanência das famílias de agricultores no campo. 

Observa-se que o potencial turístico de uma localidade não se mede somente pelo 

número de seus atrativos, mas também pela sua qualidade. Para tanto, se faz necessário 

promover estudos detalhados dos diversos e complexos componentes da oferta, que, após 

análise e avaliação sistemática, subsidiarão as demais etapas do plano de desenvolvimento 

turístico (RUSCHMANN, 2000). 

Em relação ao incentivo do turismo no espaço rural, trata-se de estimular a 

capacidade de inovação e assim, buscar conhecimentos e tecnologias que são 

fundamentais para a introdução de tecnologias inovadoras, organizacionais e para a 

exploração de novas oportunidades. 

Para tanto, o objetivo dessa pesquisa é caracterizar algumas experiências de turismo 

no espaço rural e ressaltar o processo de gestão que visa o desenvolvimento do território 

em Portugal e no Brasil. 

O artigo é resultado do estágio de doutorado na Universidade de Lisboa, no Centro 

de Estudos Geográficos – CEG, no setor de estudos turísticos – TERRiTUR (Tourism, 

Culture and Espace), realizado no segundo semestre de 2013. A metodologia utilizada 

consiste em visitas a campo, pesquisa bibliográfica e exploratória por meio de entrevista não 

estruturada com as principais entidades de turismo no território e pesquisa documental nos 

principais jornais e revistas sobre a temática investigada.  

O conteúdo exposto compreende 5 etapas. i) Introdutória, expõe o contexto do 

turismo, problema da pesquisa, os objetivos e a estrutura. Além dos conceitos do turismo, 

espaço e território ii) Abordam-se  as experiências em campo e a gestão das mesmas; iii) 

Utilização dos materiais e métodos por meio de observações simples em campo, pesquisa 

bibliográfica e exploratória; iv) Apresentam-se  os resultados face aos dados levantados com 

a aplicação das entrevistas não estruturadas, participação em eventos e pesquisas nos 

principais documentos originais fornecidos pelas entidades de turismo local e regional; e vi) 

As considerações finais. 

 

2 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

2.1 A gestão do turismo nos espaços rurais em Portugal e no Brasil 

 



 
A política em Portugal tem passado por uma mudança de paradigma dando espaço a 

uma política regionalizada, buscando recursos que apoiem oportunidades regionais e que 

incrementem a competitividade territorial. Assim, visando aproveitar as potencialidades 

existentes no território de Portugal, o governo agrupou os municípios em NUTS (Unidades 

Territoriais Estatísticas de Portugal). Dessa forma, a legislação (aprovada em 2003), permite 

aos municípios constituírem associações intermunicipais numa base voluntária e em escalas 

geográficas flexíveis. Observa-se que essas experiências ainda são consideradas limitadas 

em função da falta de incentivos financeiros e institucionais. Contudo, o objetivo é 

harmonizar o investimento público por meio de diferentes tipos de incentivos como o 

recolhimento de impostos sobre o patrimônio a nível local e recebimento de subsídios 

globais da União Europeia (ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 2008). 

Os fundos Estruturais da União Europeia são um exemplo de incentivo e têm um 

papel primordial na estruturação da política regional de Portugal, onde além da 

competitividade tem sido impulsionados esforços na busca pela inovação tecnológica e na 

produção e difusão de conhecimento em diferentes regiões. Segundo a experiência da 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para que haja conhecimento e 

capacidade de inovação é necessário que haja sinergias e economias de aglomerações que 

associam as diferentes competências de atores específicos, tais como empresas e 

empresários, universidades dinâmicas e ONGs – Organizações não Governamentais pró 

ativas e em determinadas localidades (cidade ou zona rural), ligadas a um contexto 

específico (OCDE, 2008). 

Portugal encontra-se dividido em cinco regiões administrativas no continente: Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, e por duas regiões autônomas nas Ilhas 

do Atlântico: Açores e Madeira. A sua população é de aproximadamente 10,6 milhões de 

habitantes. O país apresenta algumas disparidades econômicas regionais entre o litoral e 

interior sendo que a as zonas rurais são as mais afetadas em função do baixo 

aproveitamento dos seus recursos. Essas zonas são dotadas de atrativos naturais, mas 

confrontam com problemas como o êxodo rural, o envelhecimento da população, a falta de 

capital humano e de atividades econômicas que se constituam como alternativas ao declínio 

da agricultura. Outro agravante nas zonas rurais foi o seu enquadramento nos 20% do 

território português protegido pela rede Natura 2000 da União Europeia limitando a utilização 

da terra, além das severas exigências ambientais. Por fim, nos últimos anos tem ocorrido 



 
um baixo desenvolvimento de economias rurais baseadas em recursos endógenos 

(patrimônio natural e cultural) culminando com a baixa densidade populacional e mão de 

obra pouco qualificada (OCDE, 2008). 

Em função das dificuldades apontadas nessas zonas de baixa densidade considera-

se que o turismo poderá constituir uma fonte alternativa de crescimento regional em 

Portugal, em especial as zonas rurais. A atividade turística ultrapassou outros setores como 

a agricultura tradicional e a indústria transformadora por meio da proliferação de 

aldeamentos e estabelecimentos turísticos, possibilitando oportunidades de geração de 

emprego e renda. Portugal é um dos poucos países membros da OCDE que dispõe de um 

Ministério específico responsável pelo desenvolvimento regional (Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional), e por instituir as Cinco 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), representativas das 

cinco regiões: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve), evidenciando a sua vontade 

de reverter as dificuldades, buscando aperfeiçoar a política regional e a busca por 

estratégias de desenvolvimento mais coerentes (OCDE, 2008). 

Buscando superar as dificuldades e as limitações no ordenamento do território, 

Portugal aprovou o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

que visa auxiliar o país a alcançar uma política regional e de desenvolvimento. O país 

também faz parte da ELARD - European LEADER Association for Rural Development, que 

congrega mais de 21 Estados – Membros e abrange mais de 800 Grupos de Ação Local 

(GAL). A ELARD apresenta uma abordagem de desenvolvimento que não está centrada 

somente na agricultura, integrando outros setores existentes nos territórios rurais, que 

possam gerar emprego e a participação da comunidade no processo de desenvolvimento. 

Para tanto, segue-se a metodologia bottom-up (intervenção adaptada à realidade local); o 

envolvimento da população local; o princípio do trabalho em parceria – em que os setores 

público e privado trabalhem em conjunto -; a cooperação e a inovação. Está presente em 

diferentes projetos no território de Portugal que envolvem a gastronomia, a preservação do 

patrimônio cultural, empreendedorismo feminino, entre outros. Além dos programas de 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) que com base nos sete princípios da 

Ligação entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural (LEADER) visam envolver os 

atores locais no desenvolvimento dos territórios rurais e buscar respostas aos desafios 

sociais, ambientais e econômicos e assim, buscar parcerias e financiamento de diversos 

fundos. Nota-se que os programas de incentivos ao investimento, quando dirigidos aos 



 
territórios rurais, têm potencial transformador sobre a comunidade, permitindo desenvolver 

nichos de oferta que se aglomeram em torno dos investimentos apoiadores. Muitas das 

ações no meio rural de Portugal são apoiadas por uma Política Agrícola Comum (PAC), que 

visa garantir uma produção alimentar viável; a sustentabilidade do meio rural e o 

desenvolvimento territorial equilibrado. Em 2014-2020 a Comissão Europeia propôs que os 

Estados-Membros passem a coordenar a aplicação de fundos por meio da criação de 

estratégias de desenvolvimento mobilizando recursos de vários fundos. Para tanto o 

programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) visa aplicar ao conjunto 

de fundos comunitários destinados ao desenvolvimento nas mais variadas áreas, a 

metodologia da LEADER como forma de criar estratégias de desenvolvimento local que 

orientem a aplicação dos fundos em cada território. No nível nacional também há o Plano 

Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural (PENDR), 2007-2013, que tem por 

objetivo a Gestão Multifuncional da floresta, as intervenções territoriais integradas, a 

conservação e valorização do patrimônio rural, visando sustentar o desenvolvimento de 

atividades como o turismo rural (PESSOAS E LUGARES, 2013, OCDE, 2008). 

Na gestão do turismo no território de Portugal, as ações são orientadas a partir dos 

Planos de Ordenamento do Território, gerando subsídios para a elaboração das diretrizes e 

ações para o Plano Estratégico de Turismo de Portugal. O Plano Estratégico de Turismo 

tem por objetivo estruturar as regiões com diferentes produtos que acabam por influenciar o 

meio rural e a lógica de região. As ações atuais estão voltadas ao desenvolvimento de 

atividades vinculadas aos campos de Golf, às Marinas e aos projetos que envolvem as 

águas públicas, bem como o potencial a ser desenvolvido nas regiões de Lagos (PLANO 

ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO, 2013-1015). 

O turismo em Portugal contribuiu com 11% do PIB em 2004. O país enfrenta 

problemas com a sazonalidade e os principais polos emissores são Algarve, Lisboa e 

Madeira, o que torna necessário diversificar a oferta para novos destinos, buscando torná-

los mais competitivos (TERRITÓRIOS EM REDE, 2012).  

Em relação ao PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO (PENT) as ações 

estão sendo concentradas na tentativa de diversificar o turismo no território e torná-lo mais 

competitivo, buscando desenvolver novos destinos e aumentar a oferta de qualidade. 

Atualmente estão sendo trabalhados 10 produtos turísticos: Sol e Mar; Touring cultural e 

paisagístico, City break, turismo de negócios, turismo de natureza, turismo náutico, saúde e 



 
bem estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial, Gastronomia e Vinhos (PLANO 

ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO, 2013-1015). 

O PENT prevê a inovação e pró-atividade por parte das instituições públicas e do 

setor privado e é estruturado em 5 eixos que envolvem: território, destinos e produtos; 

marcas e mercados; qualificação de recursos; distribuição e comercialização, inovação e 

conhecimento. Tudo sob a orientação do Ministério da Economia e Inovação (PLANO 

ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO, 2013-1015). 

Contudo, observa-se um grande potencial nas zonas de baixa densidade, rural uma 

vez que Portugal possui aproximadamente 80% do território considerado rural, dos quis 70% 

são compostos por florestas e agricultura. Dentre as principais prioridades do governo está a 

de fixar a população no campo, gerar novas alternativas de atividades econômicas, 

estabelecer circuitos de comercialização curtos (produzir e consumir no local), dinamização 

do espaço rural e equilíbrio. O Turismo Rural teve início nos anos oitenta do século 

passado, com as iniciativas de recuperação de casas solarengas e senhoriais, por meio de 

apoios comunitários e pelo Decreto Lei nº 256/86 de 27 de Agosto, o qual institucionaliza em 

Portugal as modalidades de Turismo de Habitação, Turismo no Espaço Rural e Agroturismo. 

Contudo, esse produto, embora repleto de dinâmicas, não consta no quadro do Plano 

Estratégico Nacional de Turismo (PENT) como um dos 10 produtos turísticos prioritários 

para o país. Vale ressaltar que se considera a atividade de Turismo Rural como um gerador 

de diversos efeitos multiplicadores nos processos de desenvolvimento local, oriundos da 

pluriatividade e consequente diversificação das atividades ligadas à exploração agrícola, á 

manutenção e geração de novos empregos, dinamização dos produtos e serviços, 

valorizando a paisagem e as tradições populares. Além disso, o Turismo Rural poderá atrair 

turistas de outros países e os próprios turistas nacionais, tornando-se fortemente 

competitivo (TERRITÓRIOS EM REDE, 2012, OCDE, 2008). 

Para tanto, Portugal demonstra um grande potencial nas regiões rurais buscando 

desenvolver estratégias diferenciadas, valorizando os espaços verdes, as histórias e 

tradições únicas além do turismo de desporto e lazer, respeitando as normas ambientais, 

incentivando a diversificação e o empreendedorismo no território. O turismo rural de 

Portugal registrou uma taxa de crescimento anual de 8,3% entre 2001 e 2011, comparado 

com 1,4% em relação ao número total de pernoites. O espaço rural tem por base o 

patrimônio natural e cultural e se destaca pela produção de atividades de animação, 

produtos locais, artesanato, alojamento, restaurantes, entre outros, gerando assim, 



 
oportunidades de emprego e viabilidade econômica da produção agrícola (PLANO 

ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO, 2013-1015).  

O papel da União Europeia tem sido fundamental no financiamento de diversos 

projetos ligados ao setor turístico, especialmente nas zonas rurais por meio do FEADER – 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural PRODER – Programa de 

Desenvolvimento Rural – Continente. A partir dessas ações, surgiram alguns projetos de 

destaque que serão apresentados a seguir.  

No que se refere ao Brasil e à gestão do território, os governos, por meio de 

iniciativas regionais, passaram a ter maior independência, contribuindo com o surgimento de 

projetos e planos de desenvolvimento regionais e locais. 

Neste sentido a política foi moldada em função dos contextos sociais, históricos, 

políticos e econômicos que resultou em uma mudança de paradigma, passando de uma 

visão de desenvolvimento econômico a qualquer custo para uma visão de desenvolvimento 

sustentável e, a partir de um regime democrático, no final dos anos 80 e início dos anos 90 

do século passado, quando surge a descentralização e a gestão participativa. Uma das 

políticas que marcou essa mudança foi o Programa Nacional de Municipalização do Turismo 

(PNMT) que apesar de não obter resultados significativos no desenvolvimento de alguns 

municípios, incutiu o princípio da participação das populações nas decisões (CRUZ, 2006). 

Neste sentido, a articulação entre região, município e comunidades é uma alternativa 

de fortalecimento de organizações locais, aumentando a capacidade de participação de 

pequenos municípios e lugares, visando o desenvolvimento local. 

A política pública de turismo também foi marcada pelas transformações na 

infraestrutura considerada como um período da pré-história jurídico-administrativa, onde 

houve a regulamentação/normatização do setor, em relação à venda de passagens, 

funcionamento das agências de viagens e de transportes entre os anos de 1938 a 1966. 

Neste período houve a criação do Sistema Nacional de Turismo (SISTUR), da Embratur e 

do Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e o turismo começa a ser tratado como uma 

atividade mais abrangente. A partir dos anos 1970, surge um sistema de fomento ao setor 

constituído por fundos como o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR) e o Fundo de 

Investimentos Setoriais (FISET). Ainda, neste período houve as políticas voltadas para o 

deslocamento rodoviário, com a construção da BR 101, incentivando o turismo litorâneo e, a 

partir dos anos 1990, os Estados começam a reconhecer a necessidade de efetuar 



 
melhorias em infraestrutura básica como o saneamento, bem como os avanços tecnológicos 

e de comunicação (CRUZ, 2006).  

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA (2006), o Brasil 

possui 4,8 milhões de estabelecimentos rurais, sendo 4,1 milhões estabelecimentos de 

agricultura familiar, representando 84%, responsáveis por 77% dos empregos rurais e 60% 

da produção de alimentos do País. 

Estes dados demonstram o papel primordial da agricultura familiar na economia do 

país, servindo de base para se pensar em políticas de desenvolvimento territorial 

sustentável.  

A noção de territórios sustentáveis em zonas rurais está vinculada à 

descentralização político-administrativa do Estado, deflagrada pela constituição de 1988, 

dando maior autonomia política e fiscal aos municípios. Contudo, observou-se a 

necessidade de se buscar novos arranjos institucionais para o fortalecimento de parcerias e 

efetivação de ações entre os municípios, porém não foi possível alcançar sinergias entre os 

setores econômicos, principalmente em municípios rurais. Dentre as principais iniciativas 

que houve nos últimos anos, surge na política agrária brasileira, por meio do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), criado em 1996 e 

considerado um marco histórico de reconhecimento da agricultura no Brasil. O PRONAF 

pode ser considerado, em termos de recursos públicos, o mais importante programa de 

crédito voltado para a agricultura familiar, classificado de acordo com sua renda, 

fortalecendo a capacidade produtiva mediante a concessão de taxas diferenciadas, além de 

ter suas bases sustentadas nas noções de eficiência e ganhos de produtividade, 

incorporando marginalmente a preocupação com o desenvolvimento sustentável, com a 

identidade e diversificação da produção (LEITE, BONNAL, 2011). 

Em 2003, o Ministério do Turismo (MTur), com base no envolvimento de parcerias 

públicas, privadas e setores organizados, estabelecem as Diretrizes para o 

Desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil. Estas diretrizes estão vinculadas ao Programa 

de Regionalização do Turismo, cujo objetivo é trabalhar a atividade turística de modo 

integrado e participativo, sempre considerando os arranjos produtivos de cada território, a 

fim de fortalecer os laços comunais e vicinais, reforçar a coesão social, a cooperação 

produtiva e a valorização dos elementos naturais e culturais, respeitando as singularidades, 

com vistas aos benefícios para as comunidades.  



 
Também em 2003, surge o Programa de Turismo Rural na Agricultura Familiar, com 

a parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Turismo na busca 

por benefícios sociais que se refletem na dinamização da cultura rural, da necessidade de 

os agricultores familiares manterem sua identidade e autenticidade.  

Em 2007/2008, surgiu a Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar (REDE 

TRAF), que se constitui em uma articulação nacional de instituições governamentais e não 

governamentais, técnicos e agricultores familiares organizados, que atuam nas atividades 

do turismo rural com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e promover o 

desenvolvimento rural sustentável (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 

2006). 

Em Santa Catarina foi sancionada pelo Governador do Estado, a Lei 14.361, de 25 

de janeiro de 2008 que, define a Política Estadual de Apoio ao Turismo Rural na Agricultura 

Familiar - TRAF - de Santa Catarina. Esta lei envolve diversas entidades e instituições 

relacionadas com o TRAF em SC. Os princípios desta Lei estão baseados na oferta de 

produtos e serviços de qualidade, na valorização do modo de vida rural, assim como do 

patrimônio cultural e natural. 

Ainda em 2008, o Departamento de Qualificação e Certificação e de Produção 

Associada ao Turismo (DCPAT), através da Coordenação Geral de Projetos de Estruturação 

do Turismo em Áreas Priorizadas (CGPE), lançou uma chamada pública para apoio às 

iniciativas de Turismo de Base Comunitária, com base em uma demanda da Rede Turisol 

(Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário), incluindo diversas iniciativas no 

espaço rural. Ao todo foram selecionadas cinquenta iniciativas em dezenove estados 

brasileiros. Como resultado, foi lançado livro Turismo de Base Comunitária: diversidade de 

olhares e experiências brasileiras, em 2009 (GUZZATTI, 2011). 

Recentemente, surgiu por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e 

Ministério do Turismo, a Rede de Nacional de Turismo Rural, cujo objetivo é alavancar o 

segmento de turismo rural e promover sua interação com outros segmentos (MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011). 

Todas estas iniciativas tiveram, em sua maioria, as bases voltadas para a 

importância de ações articuladas, da cooperação e solidariedade entre os envolvidos, 

servindo de incentivo às iniciativas de arranjos produtivos locais. Para Veiga et al, (2001) o 

meio rural necessita de um arranjo institucional que ajude articulações intermunicipais a 

diagnosticar os principais problemas rurais de suas respectivas microrregiões, visando 



 
planejar ações de desenvolvimento integrado e captar os recursos necessários à sua 

execução. Ou seja, é uma estratégia para encorajar os municípios rurais a se associarem, 

com o objetivo de valorizar o território compartilhado. Neste sentido, o papel dos governos 

Federal e Estadual deve ser o de estimular iniciativas que no futuro poderão ser 

autofinanciadas. O mesmo autor ainda defende que é preciso avançar em leis que não 

versem apenas sobre a política fundiária e agrícola – como ocorre no Estatuto da Terra, 

buscando facilitar o acesso da população brasileira à efetiva liberdade de poder optar pelos 

modos de vida relacionados com a natureza. 

Frente a esta situação, muitas iniciativas têm surgido de forma endógena e com falta 

de apoio do setor público, especialmente no espaço rural, onde a produção e a atividade 

turística surgem como alternativa de dinamização do espaço e de renda complementar.   

Em Santa Catarina, há uma associação de agricultores integrada à rede Accueil 

Paysan, chamada Acolhida na Colônia (AAAC). Esta associação tem sido um exemplo de 

cooperação e integração no espaço rural. Contudo, outras iniciativas têm surgido em Santa 

Catarina de forma ainda incipiente, como é o caso da região de Joinville, que se destaca 

pela beleza cênica presente na paisagem de quem passa pela Serra Dona Francisca e das 

construções enxaimel, ainda preservadas no espaço rural.  

 

2.2 Projetos de turismo no espaço rural e as estratégias de desenvolvimento no 

território 

 

Em Portugal, uma das regiões de maior destaque em inciativas de turismo no espaço 

rural e comunitário é o Alentejo. A região possui um órgão de gestão do turismo no Alentejo, 

chamado de Turismo do Alentejo, ERT. O território apresenta como potencial a produção de 

azeite, cerâmica, vinhos, além do patrimônio histórico conservado. A região do Alentejo é 

um exemplo de produto situado em território rural e que atende aos principais requisitos 

contidos no PENT que é a diversidade histórica, cultural e tradição e além da hospitalidade e 

gastronomia. O Alentejo ocupa cerca de um terço do território do país e sua área é 

composta pelos distritos de: Évora, Porto Alegre e Beja.  

 

FIGURA 01: Território do Alentejo. 



 

 

     Fonte: Portugal, 2013. 

 

Recentemente a National Geographic elegeu os 21 destinos a visitar em 2014, sendo 

o Alentejo destaque por meio da Rota Vicentina, em função das trilhas para caminhadas 

com 133 milhas (214 quilômetros) de Alentejo. A região da costa alentejana ocupa grande 

parte pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, é sem dúvida uma das 

maiores riquezas do turismo ecológico e rural em Portugal, cada vez mais procurada 

também pelos estrangeiros e organizada pela Associação “Casas Brancas”. Trata-se de 

uma rede que integra alojamentos rurais, restaurantes e atividades de natureza numa oferta 

diversificada e de desenvolvimento sustentado da região, que visa a manutenção da 

identidade local, nas suas vertentes cultural, ecológica e paisagística e a abertura ao 

desenvolvimento e renovação da região e da população (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2013). 

Um exemplo de inovação no espaço rural do Alentejo, é o projeto “Turismo de 

Aldeias” apoiado pela União Europeia, é um exemplo de associativismo, pertencente a uma 

rede chamada “Genuiland” que envolve 3 regiões europeias e 6 Aldeias. O projeto teve 

início em 1999 e recebeu recursos até 2003. Inicialmente foram fortalecidas 5 regiões. 

Buscou-se, desde o início, uma visão integrada e a sustentabilidade do território, por meio 



 
da qualidade e um selo de certificação. Atualmente o projeto recebe o nome de “Aldeias do 

Alentejo”. Um dos conselhos (Município) de destaque é o Alqueva que se destaca pela 

modalidade de turismo náutico. O referido município (Conselho) foi escolhido por possuir 

uma gestão integrada, ser considerado um sub destino com 6 conselhos e uma capacidade 

de criar uma marca. Em 2008, essa mesma região foi criado o projeto “Dark Sky” de 

observação das estrelas e astros, criando-se então o Parque dos Céus e lugares místicos. O 

referido projeto recebeu uma certificação internacional e possui 40 associados. Nesse 

sentido, o Alentejo vem se afirmando como um destino turístico com destaque nacional e 

internacional. Atualmente o “Turismo de Aldeia” ou “Village Tourism” é uma rede que 

trabalha o destino como um todo e envolve diversas associações, universidades e 

organizações que atuam de forma direta ou indireta, sendo atualmente composta por 18 

associados (público e privado). Trata-se de um projeto de desenvolvimento comunitário que 

visa introduzir princípios de sustentabilidade e envolver os atores locais em um único 

objetivo (ex. polícia local, comerciantes...). No Alqueva há um destaque para atividades que 

envolvem a agricultura, á água e o turismo. Recentemente o projeto Reserva Dark Sky, 

tornou-se o primeiro sitio no mundo a receber a “Starlight Tourism Destination Certification”, 

concedida pela Fundação Starlight, com o apoio da UNESCO, OMT e IAC (CES, 2013).  

O projeto Casas Brancas nasceu em 2002 com 10 alojamentos, as Casas Brancas – 

Associação de Turismo de Qualidade do Litoral Alentejano e Costa Vicentina – e conta hoje 

com 61 sócios, incluindo restaurantes e animação turística. O projeto surgiu da necessidade 

de organizar, numa oferta integrada e selecionada, os bons exemplos de iniciativas 

turísticas da região da costa alentejana e barlavento algarvio. Esta é uma área que possui 

grande potencial turístico possuindo um conjunto de características distintas como as 

condições climáticas, praias inexploradas, gastronomia, situando-se, em sua maior parte, no 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Tem registrado uma crescente 

procura turística interna e externa nos últimos anos e foi identificada pelo Plano Estratégico 

Nacional de Turismo (PENT) como polo de desenvolvimento turístico. Para além das 

características já apontadas, a proximidade geográfica de Lisboa constitui uma forte 

vantagem competitiva. As linhas orientadoras para o desenvolvimento turístico do polo 

expressam por um lado a necessidade de preservação de recursos naturais acompanhado, 

por outro lado, por um aumento em número e valor de turistas (TURISMO DE PORTUGAL, 

ip. 2007). A associação tem como objetivo principal o desenvolvimento sustentável da 

região, identificando o turismo de qualidade como uma forma de compatibilizar a 



 
manutenção da identidade local, nas suas vertentes cultural, ecológica e paisagística, 

visando simultaneamente o desenvolvimento económico.  

Outro destaque no território de Portugal é o Projeto Querença que hoje atua com 

apoio da União Europeia e envolve famílias de agricultores e diferentes voluntários na 

produção de biológicos (orgânicos). O projeto existe há um ano e meio e já se destaca no 

território pelo desenvolvimento comunitário e sustentável. O projeto surgiu em meio às 

dificuldades de cooperação, diminuição de jovens na comunidade e assim, buscou-se o 

apoio das universidades, parcerias de outras entidades e de pessoas interessadas em 

auxiliar a comunidade. O projeto atualmente é financiado pela União Europeia e possui 

parcerias com outras entidades para auxilio na montagem e venda de produtos biológicos e 

Projeto Tasa que envolve 10 artesões locais. O foco está voltado para a produção e venda 

de cestas - originalmente chamada de Cabaz em Portugal, de produtos biológicos para 

serem comercializadas em alguns pontos específicos. O projeto conta com o envolvimento 

de famílias de agricultores de pequeno e médio porte, que se reúnem de forma informal. O 

objetivo é buscar a dinamização e diversificação da produção no território. A venda também 

ocorre nas principais feiras da região e em eventos específicos em Querença e está dirigido 

a um público de consumidores conscientes no território. Atualmente o projeto está presente 

em 53 núcleos e visa manter o agricultor no campo e gerar emprego e renda para os jovens.  

No Brasil, dentre as iniciativas recentes que se destacaram no cenário Estadual, está 

o município de Santa Rosa de Lima que vêm desenvolvendo atividades não somente 

agrícolas a partir de seu envolvimento, desde 1996, com a criação da Associação de 

Agroturismo Acolhida na Colônia da Serra Catarinense (AAAC).  

Esta estratégia de desenvolvimento, através do projeto denominado Acolhida na 

Colônia, adota princípios de sustentabilidade, do turismo rural sustentável, da inclusão 

social, da geração de renda, da construção de rede social dentro de um território de 

identidade. 

Localizada na região sudeste de SC a 150km de Florianópolis a região das Encostas 

da Serra Geral é um corredor ecológico entre o Parque Nacional de São Joaquim e o 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

O projeto Acolhida na Colônia surgiu no Brasil em 1996, a partir de um movimento 

coordenado pela AGRECO – Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da 

Serra Geral, em função da resistência dos agricultores familiares que desejavam 

permanecer em suas terras, apoiados por um grupo de técnicos comprometidos com o 



 
desenvolvimento sustentável, tendo como princípio, o respeito ao meio ambiente. É uma 

associação de agricultores integrada à Rede Accueil Paysan (atuante na França desde 

1987), que tem a proposta de valorizar o modo de vida no campo através do Agroturismo 

Ecológico (GUZZATTI, 2010). 

Esta iniciativa tem sido pioneira no Estado de Santa Catarina e pode ser considerada 

um exemplo de produção associada ao turismo, à medida que envolve a comunidade desde 

o início do processo e oferece a oportunidade de geração de renda aos jovens e adultos. 

Pode também ser considerado um modelo que trabalha a atividade turística de modo 

integrado e participativo, sempre considerando os arranjos produtivos de cada território, por 

meio da cooperação produtiva e da valorização dos elementos naturais e culturais das 

populações rurais.  

Em 2008, a Associação Acolhida na Colônia, conquistou o título de Destino 

Referência no Segmento Turismo Rural, segundo o Plano Nacional de Turismo 2007/2010 

(BRASIL, 2011), a partir de um arranjo constituído pelos quatro municípios: Santa Rosa de 

Lima, Anitápolis, Rancho Queimado e Urubici (Figura 02). Tal reconhecimento tem trazido 

benefícios importantes, especialmente a divulgação do destino.  

 

FIGURA 02: Território Encostas da Serra Geral. 

 



 
  Fonte: Walkowski, 2013. 

 

A região é composta por municípios essencialmente rurais, com predomínio de 

unidades familiares de produção. A Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia vem 

atuando no estado de Santa Catarina desde 1999 e conta atualmente com 

aproximadamente cento e setenta famílias de agricultores, distribuídos em 27 municípios. 

Faz parte da rede internacional de agroturismo Accueil Paysan, hoje presente em 40 países 

de quatro continentes, sendo que na América Latina a primeira experiência implementada é 

a da Acolhida na Colônia. Vale salientar que a Associação, no Brasil, é considerada a 

segunda maior filial e a mais organizada (GUZZATTI, 2010). 

O projeto, hoje, está localizado em 6 (seis) territórios das Secretarias Regionais de 

Desenvolvimento, região administrativas e de desenvolvimento instituídas pelo governo de 

Santa Catarina, em 2003, o qual objetiva regionalizar o desenvolvimento, descentralizar as 

ações do governo e desconcentrar o poder.  

Cabe ressaltar que existem outros projetos com enfoque comunitário e de base 

comunitária no Brasil. Um dos estados mais expressivos é o Rio Grande do Sul (RS), que já 

possui alguns destinos bem desenvolvidos como o agroturismo em Gramado, O Caminho de 

Pedra em Bento Gonçalves, os Caminhos da Colônia em Caxias do Sul que se destacam 

pela produção artesanal de vinhos, queijos, e artesanato de diferentes materiais, além dos 

hábitos, e, os Caminhos Rurais em Porto Alegre, onde são desenvolvidas atividades de 

turismo o espaço rural, por meio da produção associada ao turismo com feiras orgânicas e 

turismo pedagógico, entre outros. 

Contudo, destacou-se o Projeto Acolhida na Colônia por tratar-se de uma rede já 

estruturada no Estado de Santa Catarina (SC) e que hoje, serve de referência nacional e 

internacional. 

Observando as iniciativas aqui apresentadas, em Portugal e no Brasil, são 

observadas algumas semelhanças com relação à gestão do território, à inovação e ao 

envolvimento comunitário. Essas iniciativas são fruto de uma política descentralizadora e 

têm por objetivo dinamizar o espaço rural e gerar alternativas de emprego e renda, 

auxiliando na permanência dos habitantes no espaço rural, principalmente para os jovens. O 

território, nomeadamente rural, nestes dois países, apesar das diferenças em termos de 

extensão geográfica, apresentam semelhanças com relação às dificuldades encontradas 

pela população que ali reside, em relação à infraestrutura, mão de obra e geração de 



 
emprego e renda. Em ambas as iniciativas observa-se o papel empreendedor da população 

no espaço rural e o envolvimento de atores locais como lideranças no processo de 

implantação e gestão dos projetos na tentativa de atrair novos visitantes e dinamizar o 

território. Em relação aos produtos e serviços, o foco está na produção de artesanato e 

produtos que visam resgatar os hábitos locais e tradições como ocorre no projeto Tasa. Em 

ambos os projetos, há o interesse em introduzir cada vez mais, práticas sustentáveis no 

território como forma de aumentar o diferencial competitivo e gerar benefícios para a 

população local.  

No entanto, salienta-se que, apesar da inovação e dos resultados que ambos os 

projetos trouxeram para o território, durante entrevistas com os representantes dos projetos, 

observou-se que muitos roteiros ainda carecem de levantamentos eficazes e critérios claros 

para a sua criação e comercialização sendo importante haver uma sistematização 

comunicacional, uma estrutura operativa com capacidade de venda, manutenção dos 

itinerários, consistência das parcerias locais e gestão próxima.  

Em Portugal, muitos dos roteiros e rotas são geridos por empresas de animação 

turística e há necessidade de estruturação do território buscando uma marca e o 

desenvolvimento sustentável do mesmo, havendo uma maior articulação entre o setor 

público e privado. 

No Brasil, na atual política nacional de turismo, ocorreu um retrocesso em relação às 

iniciativas de turismo da base comunitária. Tal fato se dá pela constatação de desvios de 

verbas em ONG’s e ministérios, fazendo com que o governo federal criasse mais um nível 

hierárquico, verticalizando as decisões, culminando assim, no adiamento de editais para 

este fim, limitando as possíveis iniciativas comunitárias. Este fato também evidencia certa 

dependência dos projetos por recursos federais e o baixo envolvimento da iniciativa privada.  

Em Portugal, observou-se o papel fundamental das organizações internacionais 

como a União Europeia, ocasionando uma maior independência na gestão dos mesmos no 

território, no entanto, em ambos os países, há necessidade de gerir territórios e buscar 

recursos para manter os roteiros e rotas cada vez mais atrativas, agregando valor às 

regiões, buscando trabalhar em forma de rede, com a participação comunitária e de forma 

integrada para que ocorra o fortalecimento do território.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
Com base no exposto observa-se que o turismo no espaço rural é um grande 

potencial a ser explorado e gerador de divisas em diferentes territórios.  Compreender as 

complexidades do território e propor alternativas sustentáveis para um desenvolvimento 

integrado às práticas de um turismo comunitário pode ser entendido como um objetivo da 

pesquisa de extensão. 

Os espaços turísticos são compostos, entre outros elementos, pela riqueza 

paisagística criada pela biodiversidade existente em um território.  

O planejamento surge a partir da necessidade de valorizar os espaços naturais e 

culturais como fonte de riqueza, desempenhando um papel importante para o 

desenvolvimento territorial. 

Tanto em Portugal como no Brasil, o turismo tem gerado renda em grande parte dos 

municípios (conselhos). Faz-se necessário pensar em alternativas inovadoras que poderão 

ser incorporadas as Políticas Nacionais, Estaduais, Regionais e Municipais como forma de 

articular os atores locais e amenizar as dificuldades encontradas pelas famílias que residem 

no campo. 

Esta interação poderá tornar-se peça central no planejamento de um destino como 

um instrumento que busca ordenar as ações a serem tomadas e alcançar o 

desenvolvimento sustentável de uma região. Com relação ao planejamento turístico, a 

sustentabilidade torna-se ainda mais importante no processo que visa promover o 

desenvolvimento de espaços rurais, atraindo uma melhor qualidade de vida aos moradores. 
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