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Resumo: No cenário rural as atividades não agrícolas, de lazer e turismo, ganham importância que 
podem contribuir com essa nova perspectiva de valorização à natureza, além de fornecer subsídios 
que possibilitam a dinamização da economia local gerando uma multifuncionalidade das atividades do 
campo. Este modelo poderá tornar-se uma importante ferramenta na busca pela sustentabilidade, 
uma vez que promove a inclusão social, preservação ambiental, afirmação cultural e o fortalecimento 
econômico com incentivo a arranjos produtivos locais. Neste sentido, este artigo tem como objetivo 
discutir o turismo enquanto um conjunto de atividades que poderão ser desenvolvidas no espaço 
rural, ressaltando a importância da sustentabilidade desses lugares. A fim de atingir o objetivo 
proposto foi realizada a pesquisa bibliográfica que possibilitou uma análise da tríade turismo – meio 
rural – sustentabilidade e as alternativas encontradas no estado de Sergipe. 
Palavras-chave: Turismo. Meio Rural. Sustentabilidade. 

 

Introdução 

A inter-relação do homem com o seu ambiente se dá através de vários conceitos e 

projeção de sentimentos ou emoções pessoais, da contemplação da beleza cênica, da 

forma de organização ou planejamento da ocupação do espaço, da domesticação ou 

modificação da natureza segundo padrões sociais, do entendimento das relações do 

ecossistema ou como cenário/palco de eventos históricos.   

A perda da qualidade de vida dos seres humanos fruto de uma atividade predatória e 

uma apropriação desregrada da natureza, gerou emergentes discursos acerca dos 

problemas ambientais decorrentes do processo de industrialização desencadeado pelo 

modo capitalista de produção ao longo do tempo.  O entendimento de que era preciso 

crescer para desenvolver, levou o questionamento de vários problemas ambientais, sociais, 

políticos e econômicos que foram surgindo, tornando-se muitos com mínimas e limitadas 
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soluções.  A sociedade cada vez mais se desenvolve, priorizando o incremento econômico, 

utilizando-se dos recursos naturais sem considerar suas limitações.  

Para Daly (2005), é generalizada a convicção de que o crescimento é uma panaceia 

para todos os grandes males econômicos do mundo moderno. O autor afirma que não é fácil 

reconhecer e evitar o crescimento econômico e suas consequências. Esse crescimento e 

processo de industrialização mundial, dentro do contexto da globalização, marcam para Leff 

(2001) um limite e um sinal que reorienta um processo civilizatório da humanidade.  

O século XX testemunhou o surgimento de uma nova e importante tarefa: proteger a 

natureza do ser humano. Os problemas ambientais com que nos defrontamos não são 

novos, mas apenas recentemente sua complexidade começou a ser compreendida.  

Os problemas ambientais atuais têm diferentes características e magnitude, a 

exemplo da poluição da água e da atmosfera, aquecimento global, desertificação, perda da 

biodiversidade, entre outros. O ambiente em vez de ser visto como fonte de vida representa 

fonte de bens de consumo para satisfação de uns que detêm a concentração de renda, 

mantendo a opulência e o consumismo; e exclusões de outros, provocado pelo desemprego, 

pela miséria e pela violência. Esse modelo de crescimento ilimitado produziu no mundo 

contemporâneo o subdesenvolvimento de dois terços da humanidade, assim como, 

conduziu para a degradação socioeconômica e ambiental. .  

O crescimento populacional apontado por Diegues (1996), Leff (2006) e Dupas 

(2006) como sendo um dos principais problemas do descontrole ambiental associado ao 

êxodo rural, quando milhares de pessoas saíram do campo em meados do século XX em 

busca qualidade de vida, contribuíram para que as pessoas passassem a voltar a olhar para 

a vida no campo a partir do imaginário rural, onde a tranquilidade é elemento constante. A 

busca pela tranquilidade e consequente aproximação da natureza foram fatores relevantes 

para o segmento do turismo rural.  

O turismo é um fenômeno social que está emergindo como um dos principais 

fornecedores de atividades econômicas alternativas em áreas rurais. Embora não seja uma 

prática tão recente, há uma nova alternativa para retomada pela qualidade de vida e 

contemplação a uma natureza, não mais aquela descrita por Diegues (1996) como 

“intocada”, mas uma natureza que pode apresentar uma diversificação de renda para as 

comunidades rurais e um eixo estratégico para o Desenvolvimento Territorial Rural.  
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Assim sendo, esse artigo tem como objetivo discutir o turismo enquanto um conjunto 

de atividades que poderão ser desenvolvidas no espaço rural, ressaltando a importância da 

sustentabilidade desses lugares. A fim de atingir o objetivo proposto foi realizada a pesquisa 

bibliográfica que possibilitou uma análise da tríade turismo – meio rural – sustentabilidade e 

as alternativas encontradas no estado de Sergipe. 

 

1. De espaço de contemplação à construção do espaço do turismo rural 

A relação do turismo com o meio ambiente é antiga, mas sua legitimidade nasce com 

o conceito de desenvolvimento sustentável. De fato, a busca pelo desenvolvimento 

sustentável, nos anos 80, em oposição ao turismo de massa, no chamado turismo pós-

industrial, o que Zaoual apud Barbosa (2009) chamou de crise do turismo fordista, gerou 

uma série de ações que buscavam minimizar os impactos ambientais gerados pelo modelo 

capitalista vigente. A grande procura em massa por destinações levaram muitas cidades a 

uma saturação na sua capacidade de carga causando declínio de seus destinos. Com isso, 

passou-se de um reinado de quantidade para qualidade. Era necessário planejar e buscar 

estratégias.  

 O planejamento do espaço a ser construído segundo Bourdieu (2003) é um 

processo socialmente produzido para a tomada do mundo tal como ele é sem contestação, 

em favor da essência social das percepções humanas acerca do mundo que compreende 

uma atividade bem mais complexa que uma constatação. Na visão de Tuan (1980), essa 

complexidade repousa justamente no caráter social da percepção proveniente de “um 

estender-se para o mundo” na qual o espaço é a base material por excelência. Para ele é 

“possível ter olhos e não ver; ouvidos e não ouvir”, o autor revela que as relações 

ambientais entre o homem e o ambiente constituem a atitude que ele define como uma 

postura cultural, sendo uma postura que se toma em relação ao mundo e aos lugares. 

Desta forma, Fontelles (2004) afirma que o espaço turístico que é construído 

positivamente pelo/para o turismo, valoriza os aspectos naturais tornando-se um novo 

ambiente, gerando uma paisagem turística, uma nova natureza, com qualidade e trazendo 

benefícios a curto, médio e longo prazo. Essa nova construção transforma o ambiente em 

um lugar turístico.  

Partindo desse pressuposto, o espaço rural tem sido palco de grandes 

transformações sociais, econômicas e culturais. De acordo com Santos (2009) afirmam que 
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entre as atividades centrais desse processo de transformação do espaço rural são 

encontrados alguns tipos de segmentos turísticos, como exemplos podemos citar: o turismo 

ecológico, ecoturismo, turismo de aventura ou esportivo, agroturismo e o turismo rural.   

O turismo rural surgiu como alternativa para o desenvolvimento local em muitos 

países da Europa, nos anos 50, passando a reconhecer as novas realidades sociais e 

ambientais. Caracterizado em áreas rurais, desenvolve atividades com base nos princípios 

de proteção ambiental, social, cultural e econômico. Impulsionado pela crescente 

heterogeneidade na diversificação da demanda da sociedade no campo, as chamadas 

atividades não agrícolas, possibilitam a geração de renda e emprego. A abertura de 

propriedades à visitação resultou em um processo de refuncionalização, em que as 

atividades relacionadas ao turismo ganharam prioridade e espaço, uma vez que têm sido 

utilizadas como estratégias de desenvolvimento que permitem revitalizar áreas que se 

encontram deprimidas economicamente, potencializando o seu uso pelos habitantes das 

cidades.  

Como exemplo, podemos citar o que ocorre na Espanha, em que a atividade turística 

em espaços rurais passou a se organizar a partir do funcionamento do plano de gestão 

Leader3 da Comunidade Europeia. Tal plano tem ajudado a diversificar a economia de 

algumas regiões, uma vez que gera oportunidades de atrair e inovar outros setores 

vinculados à produção do espaço rural. Assim sendo, podemos dizer que no caso espanhol 

podemos listar numerosas experiências positivas não somente em termos de crescimento 

econômico da atividade turística em si mesma, mas em todos os setores vinculados, como o 

comércio, o artesanato, a ampliação dos produtos agro-alimentícios em geral. Santos (2009) 

ressalta que associado ao incremento em vários setores de atividades há uma incidência de 

melhorias nas infraestruturas locais, além da criação de novas estruturas, equipamentos e 

serviços que beneficiam o conjunto da população e seus visitantes. 

De fato, podemos afirmar que o espaço rural traz possibilidade para este novo olhar 

à natureza, uma vez que não se trata somente de um local de produções de alimentos e 

matérias primas, mas de um local que pode oferecer qualidade de vida. Essa revalorização 

dinamiza as regiões e potencializa a geração de sinergias para promover o desenvolvimento 
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local. A mudança que pode vir a gerar na vida das pessoas é considerada riscos positivos, 

se bem planejado, já que a coexistência das atividades agrícolas e não agrícolas, possibilita 

aprender a conhecer, fazer e conviver que são entendidas como habilidades e competências 

principais no mercado competitivo. De acordo com Dias (2000, p. 523), a educação 

ambiental é “um processo permanente nos quais os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, 

experiências e determinação que os tornam aptos a agir e resolver problemas ambientais, 

presentes e futuros”.  

Dentro desta abordagem, podemos entender que a educação ambiental (EA) ganha 

uma conotação importante para promover esta nova percepção do cenário rural no turismo, 

devendo ser identificada e entendida como um processo de mudança, que vem a orientar o 

desenvolvimento turístico nesses espaços para que este alcance seus objetivos, através de 

estratégias, monitoramento, ações de políticas públicas, ambientais e outros.  

Trabalhar a Educação Ambiental como ferramenta para constituição de novas 

ruralidades contribui para em um novo paradigma educacional, defendida entre os 

ambientalistas onde tais, otimistamente a veem como um instrumento que pode favorecer a 

comunhão do ser humano com o meio ambiente, contribuindo nos anseios da humanidade 

sem prejudicar a natureza. 

De fato, a crise ambiental vivenciada na atualidade tem obrigado o homem a rever e 

reavaliar as suas práticas ambientais, a partir da análise dos seus valores e condutas, a fim 

de assegurar a sobrevivência humana. Desta forma, muitos autores trabalham com a ideia 

de formulação de um sistema de valores ecológicos mundiais baseados em alguns 

princípios básicos, entre eles podemos destacar: a) Todo ser humano tem o direito a viver e 

satisfazer as suas necessidades básicas; b) Todo ser humano deverá viver em harmonia 

com a natureza e atuar como um responsável pelo meio ambiente; c) Garantir um futuro 

ecologicamente saudável para as gerações futuras.  

Para Capra (2006) seria promover uma Alfabetização Ecológica, um processo do 

desenvolvimento da capacidade de se perceber as conexões presentes na teia da vida, 

didaticamente manifestadas nas relações ecológicas. Uma pessoa ecologicamente 

alfabetizada, portanto, teria o conhecimento necessário para compreender as relações, além 

da competência prática necessária para agir baseado tanto no conhecimento, como na 

intuição.   
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Desta forma, a EA contribuiria para o fortalecimento do saber tradicional, 

constituindo-se num ponto de partida para o desenvolvimento sustentável no campo.  Poder 

criar condições para que os seres humanos desenvolvam uma sensibilização de pertença e 

integração no mundo natural e no campo, que o sintam como um local do qual fazem parte e 

não apenas como o palco onde se desenrolam as suas vidas, desenvolvendo um respeito e 

uma reverência pela natureza, idênticas às que possuíam populações humanas que se 

inspiravam nos modelos e histórias do mundo natural para reger a sua vida. 

Assim sendo, quando nos remetemos às práticas voltadas para a educação 

ambiental torna-se de suma importância que as ações sejam bem pensadas, pois a 

educação ambiental deve ser entendida como um processo, ou seja, não se faz a educação 

ambiental com ações isoladas e pontuais. 

 

2. Cenário Rural em Sergipe 

A Organização Mundial do Turismo (2010), identifica o turismo rural como sendo um 

dos segmentos com maior crescimento anual de até 6%, gerando nova tendência global, 

desenvolvendo o protagonismo turístico, através da vivência com o campo e da retomada da 

contemplação a natureza.   

Segundo Almeida; Rield (2000), o Turismo Rural pode ser entendido como sendo uma 

atividade que ocorre na zona rural, integrando a atividade agrícola pecuária à atividade 

turística, surgindo como alternativas para proprietários rurais na atual crise fundiária, 

atrelada a falta de incentivos ao homem do campo.  Ademais, esse segmento apresenta 

potencial para desenvolvimento de vastas modalidades, incrementando opções produtivas à 

produção tradicional como complemento de renda dentro da agricultura familiar.  

O Instituto Brasileiro de Turismo trabalha o conceito de turismo rural como um 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 (EMBRATUR, 2009). 

Estas definições são corroboradas nos estudos de Graziano da Silva (1998), que 

definem o turismo rural como aquele que desenvolve atividades que se identificam com a 

vida rural, ou seja, atividades que valorizam o ambiente rural, a economia e a cultura local. 

Vale ressaltar que estes autores diferenciam o turismo rural do turismo em áreas rurais, uma 

vez que a conceituação de turismo em áreas rurais é muito ampla e engloba vários tipos de 
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segmentos turísticos: turismo rural, ecológico, turismo de aventura, cultural, turismo de 

negócios, turismo jovem, social, turismo de saúde e turismo esportivo. 

As chamadas "novas ruralidades" aproveitaram este crescimento no setor e 

propuseram expandir novas funções e atividades no campo, integrando e envolvendo as 

famílias rurais com o poder público e a iniciativa privada. Graziano Silva (1999) chama de 

“novo rural", quando as atividades desenvolvidas são equivalentes no sentido de apresentar 

uma constante e crescente diversificação de atividades não-agrícolas, além das tradicionais 

atividades agrícolas, no espaço rural. Podendo também ser conhecida como pluriatividade 

ou multifuncionalidade do campo. Dessa maneira, a discussão da pluriatividade se amplia 

no meio rural com a finalidade de incentivar a combinação de atividades agrícolas e não-

agrícolas como forma de garantir níveis de renda compatíveis, bem como a ocupação de 

força de trabalho familiar e de certa maneira, como uma forma de resistência do 

campesinato. 

As atividades turísticas no campo diagnosticaram as dificuldades enfrentadas pelas 

famílias rurais, o que aumentou a responsabilidade do setor gerando um desafio às famílias 

em promover a extensão de suas atividades agrárias. O fortalecimento desses atores 

sociais, com capacidade de incentivo e boas propostas que identifiquem as potencialidades 

locais só veio a reforçar a ideia de que estado, mercado e sociedade civil devem andar 

juntas na mesma direção, interagindo e promovendo o bem estar da coletividade. 

Entender o cenário rural no Brasil é algo complexo visto tantas dificuldades de 

regulamentação e usos do solo, brigas e lutas marcaram várias fases deste cenário, que 

não cabe discutir neste artigo, mas que possibilitaram abertura para novas práticas, dentre 

elas o prático do turismo.  

Para isso é fundamental o senso social, a comunidade deve se apropriar do turismo 

como atividade que promova não só desenvolvimento econômico, mas social e ambiental. 

Para Coriolano (2007) essa construção é um investimento em longo prazo, já que a 

sustentabilidade e o capitalismo estão sempre em contradição, mas, como polo dialético, 

torna-se possível apontar caminhos, já que se trata de um conceito e uma realidade em 

construção. 

Maldonado (apud Bartholo, 2009) faz uma análise da interação que deve haver entre o 

turismo e população local, como saída estratégica no desenvolvimento da localidade, 
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propondo uma autogestão do turismo, na qual a comunidade deve assumir um importante 

papel de planejamento, operação, fiscalização e desenvolvimento (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 – Diferença entre o Turismo Tradicional e Turismo Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tenório; Barbosa, 2008. 

 

Embora não consolidado enquanto destino turístico, o turismo em Sergipe cresce a 

cada ano e as ações desenvolvidas no campo de promoção e divulgação tem feito Sergipe 

despertar os interesses de investidores. O aumento de investimentos no parque hoteleiro, 

construção de pontes (ligando a capital ao litoral e demais localidades), reforma de rodovias, 

ações de marketing, capacitação de mão de obra, sensibilização e monitoramento da 

atividade, são algumas das ações desenvolvidas no estado que tendem a transformá-lo em 

um dos novos destinos com grande potencial de desenvolvimento local. 

Em 2011, o turismo no estado teve saldos bem positivos, se comparados a anos 

anteriores, com uma movimentação de passageiros de 9,75% maior que em 2008, isso 

significa a visita de 30.593 turistas visitando o estado. O tempo de permanência no estado 

também aumentou, de 2,66 dias para 3,05 dias. Uma das causas apontadas é o aumento do 

turismo de lazer, o número subiu de 37,78% para 43,10% quando observado o quesito 

motivo da viagem. A maioria dos visitantes ainda são oriundos do estado da Bahia com 

35,10%, seguido de Paulistas com 13,46%, pernambucanos (8,8%), cariocas (7,8%), 

alagoanos (7,32%), brasilienses (4,67%), mineiros (4,02%) e demais estados (18,83%) 

(EMSETUR, 2011).  

TURISMO TRADICIONAL TURISMO SOCIAL 

Turista se isola O turista se integra 

Concentração de benefícios Distribuição de benefícios 

Receita Riqueza 

Objetivo do desenvolvimento 

macroeconômico 

Objetivo do desenvolvimento 

integral 

Comunidade a serviço do turismo 
Turismo a serviço da 

comunidade 

O turista consome O turista aprende 

Expansionismo Científico Ordenamento programático 

Crescimento sem limites Limites em prol do bem estar 
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A divisão político-administrativa do Estado de Sergipe compreende 75 municípios, 

agrupados em 13 microrregiões, segundo critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. Acredita-se na potencialidade de 24 fazendas que poderiam desenvolver 

potencialidade para o segmento rural. (TOSCANO, 2010) 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe 2009-2014 (PDTIS, 

2009) prevê melhorar a qualidade de vida da comunidade, assim como tornar o estado 

consolidado e competitivo com os demais destinos. Por isso, tem como objetivo, a 

consolidação do turismo no estado de Sergipe como estratégia para o desenvolvimento 

sustentável. Seus objetivos específicos são: consolidar ou fortalecer a estrutura da gestão 

pública do turismo; fortalecer as instâncias de governança estadual e regional; garantir o 

aumento de postos de trabalho no setor; consolidar a imagem de Sergipe no cenário 

turístico nacional; fortalecer as relações da cadeia produtiva do turismo; diversificar, 

qualificar, estruturar e promover a oferta de segmentos e roteiros turísticos; e promover a 

interiorização das operações turísticas, com consequente impacto econômico.  

Como metas a serem alcançadas pelo Plano estão: aumento de 20% nas divisas 

geradas pelo turismo, criar condições de trabalho gerando 5000 empregos, aumento da a 

participação do turismo no PIB Sergipano de 0,6 a 1,5 %, aumentar a taxa de permanência 

do turista de 2,6 para 04 dias e aumentar o fluxo de turistas de 117mil para 160 mil 

turista/mês que visitam o Estado (EMSETUR, 2009). 

O Plano faz parte do Programa de Regionalização do Turismo Roteiros do Brasil4, 

que por sua fez é um dos programas do Plano Nacional de Turismo – PNT, que tem como 

meta a diminuição das desigualdades sociais, geração e distribuição de renda e emprego. 

Desta forma, que o Programa de Regionalização promove a demarcação de regiões 

turísticas em potencial, como em Sergipe, com a finalidade de planejar, administrar e 

construir a integração e cooperação entre os participantes das atividades turísticas da 

região. Assim, aponta para o novo desafio da sustentabilidade turística já abordada neste 

trabalho. 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Sergipe 2009-

2014 (BRASIL, 2009a), tem como objetivo geral a consolidação do turismo no Estado de 

                                            
4
 É um programa de gestão pública descentralizada e integrada, que propõe a estruturação, 

ordenamento e diversificação da oferta turística no país, contempla atividades de articulação, 
sensibilização e mobilização, e até elaboração de planos estratégicos nas 27 unidades federativas 
que contemplam o programa (BRASIL, 2010). 
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Sergipe como estratégico para o desenvolvimento sustentável. Diante deste objetivo, o 

estudo acredita que caso o princípio da responsabilidade (JONAS, 2006) esteja apropriado 

aos gestores como fonte e objeto de conhecimento, como material para contribuição com o 

aumento da eficiência das resistências culturais na sociedade, os resultados qualitativos a 

serem alcançados “Excelência na Gestão do Turismo”; “Inclusão Social pelo Turismo”; 

“Satisfação do Turista” garantirão a integridade e a perenidade das gerações futuras. 

Contudo, caso os gestores do trade turístico não incluam o princípio da ética da previsão e 

da responsabilidade como novas dimensões do agir, a visão de transformar Sergipe em um 

destino que mantém a qualidade de vida dos seus cidadãos estará muito longe de se existir. 

Neste novo cenário, a responsabilidade social das empresas do trade passa a assumir uma 

relevância crescente quanto ao diálogo das relações existentes entre os diferentes 

integrantes dos ecossistemas que compõem a cadeia produtiva do turismo em Sergipe, e, 

nesse contexto, as agências de viagens têm um papel de relevância crucial a ser cumprido 

com as metas do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Sergipe 

2009-2014. (GRAZIANO SILVA, 1999) 

 Segundo Lopes (2008), o cenário rural em Sergipe apesar das transformações 

ocorridas na economia e no campo sergipano nos últimos 30 anos, são incompletas e 

incipientes no sentido que se tenha um panorama mais amplo sobre as atividades no meio 

rural, em participar na agricultura familiar em razão da dificuldade de acesso à essas 

propriedades para práticas e visitações.  Segundo o autor, a pesquisa denominada “A 

pequena produção não agrícola e as intervenções para o desenvolvimento na região 

semiárido Sergipano” aponta que as atividades não agrícolas desenvolvidas estão ligadas a 

educação, artesanato, pequenos comércios e outros. No turismo as atividades ainda são 

poucas.  

Alguns municípios já apresentam grandes potencialidades ao turismo rural nas 

perspectivas das novas ruralidades. Em pesquisa desenvolvida em 2010, foram coletados 

dados acerca de 24 fazendas compreendidas entre os municípios de Santa Luzia do Itanhy, 

localizada no sul do estado, produtora de cachaça artesanal; Simão Dias, Salgado - Parque 

Aquático de Timbó; Estância, Itaporanga D’Ajuda, São Cristóvão, Maruim, Divina Pastora, 

Santa Rosa de Lima, Laranjeiras – onde se localiza o complexo da Fazenda Boa Luz – Eco 

resort que produz queijos e cachaças artesanais e Riachuelo.  
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Vale ressaltar que a instalação e execução da atividade turística no meio rural 

nesses empreendimentos têm gerado diversos impactos tanto na comunidade, como no 

meio ambiente e na cultura. Dentre esses impactos podemos citar: a desvalorização cultural 

rural, a compostagem realizada pelo Parque Aquático Timbó que gera uma degradação ao 

solo, a utilização de profissionais não especializados neste segmento, “criação” e 

manipulação de ambientes e espaços rurais, dentre outros. 

Desse modo, para que o estado de Sergipe venha desenvolver a atividade turística 

rural é preciso que realizem e desenvolvam atividades ligadas de fato ao modo rural, 

levando a demanda a vivenciar e experimentar o que o modo de vida rural pode lhes 

oferecer, ou seja, atividades agropecuárias desenvolvidas no espaço rural com intuito de 

lazer ou aprendizado, além de incluir a oferta de produtos naturais de origem local ou 

regional. Ademais, devemos destacar a importância da gastronomia típica e o conhecimento 

da cultura local utilizando-se de recursos artísticos, históricos, costumes e tradições do meio 

rural que são elementos que valorizam a experiência do visitante. 

 

Conclusões 

Levando em consideração uma análise atual sobre a atividade turística nos espaços 

rurais brasileiros, sua organização espacial denota a necessidade de adoção de políticas 

descentralizadas de gestão, capazes de minimizar os impactos sociais e ambientais. De 

fato, os gestores públicos, as lideranças e comunidades locais conjuntamente devem 

elaborar planejamentos adequados às realidades específicas, fundamentadas, sobretudo, 

nos critérios de promoção de desenvolvimento sócio - espacial das próprias comunidades, 

uma vez que o turismo se coloca muitas vezes como um vetor de transformação 

contraditório e emblemático, acentuando a produção de lugares de consumo e o consumo 

de lugares, não de experiências de vida. 

Neste sentido, o plano local se apresenta como palco de ação de estratégias de 

desenvolvimento territorial, uma vez que se trata de iniciativas identitárias locais que se dão 

a partir da inserção do patrimônio cultural local como objetos de mercados singulares. 

A chave para gerar um processo evolutivo na gestão dos espaços rurais baseados 

na capitalização do patrimônio cultural fundamenta-se na concepção educativa presente no 

próprio processo, em que o conjunto de informações sobre o ambiente e o modo de vida 

seja concebido como recursos educacionais capazes de criar comportamentos que 
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aproximam o homem ao meio. Desta forma responderá as necessidades de um turismo 

passivo, ativo e criativo nos espaços rurais. 

Desta forma, para a elaboração de uma ou de várias estratégias de desenvolvimento 

do turismo em áreas rurais, a participação ativa da população em seu processo de 

desenvolvimento se constitui em uma questão central, já que sem ela, o lugar passa a ser 

simplesmente um depósito de estratégias externas desterritorializadas. 
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