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Resumo: A importância do meio rural para a humanidade e sua influência no modo de vida do 
planeta nos últimos milênios demonstra já de princípio sua relação com a questão da valorização do 
patrimônio. Um dos elos que mais frequentemente une essas duas realidades é o turismo, que, visto 
como alternativa produtiva é frequentemente incentivado para sanear financeiramente regiões, 
convertendo tanto o meio rural quanto o patrimônio em atrativos. O intuito neste estudo foi tratar do 
turismo não somente como a possibilidade de diversificação, mas como uma opção que exclui outras 
possibilidades e que apresenta um custo de oportunidade pouco discutido, mas determinante para 
atividades conjuntas. A principal conclusão é que o desenvolvimento da atividade turística no meio 
rural deve ser resultado não sé de políticas de desenvolvimento, mas de uma opção consciente dos 
benefícios advindos, mas também dos custos que serão percebidos. 
Palavras-chave: Turismo Rural. Patrimônio. Custo de Oportunidade.  

 

 

Introdução 

 

A relação proposta entre Turismo Rural e Patrimônio enseja, desde o primeiro 

momento, discussões teóricas e implicações práticas em termos de desenvolvimento, a 

começar pelas possíveis delimitações das áreas de aderência a esses temas. 

Existe uma inclinação a reduzir fenômenos e estudos a fim de encaixá-los em áreas, 

o que é uma característica que acompanha o turismo desde os primeiro ensaios teóricos 

acerca do tema. A principal área a pleitear sua propriedade costuma ser a economia. Com 
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muita frequência se vinculam os termos turismo e economia como se o binômio fosse óbvio 

e terminal. Reduzir a atividade humana de se deslocar intencionalmente (pelos mais 

variados motivos) à transferência de capital entre origem e destino, ou ao consumo de 

serviços e seus impactos econômicos seria simplificar perigosamente o fenômeno.  

O meio rural comunga dessa adoção conceitual também por parte da economia, 

sendo frequentemente tratado como um setor muito mais do que como um espaço onde 

pessoas convivem e cultivam outras formas de vida. Pela lógica desenvolvimentista, 

Turismo Rural é, portanto, uma combinação de atividades voltadas ao desenvolvimento de 

determinada região.  

Sabe-se, entretanto, que a participação do meio rural na cultura humana tem os mais 

longevos reflexos no seio das sociedades. Pode-se dizer que o estabelecimento agrícola, 

transformou a sociedade no que hoje se conhece, constituindo, segundo Blainey (2008) a 

primeira revolução verde, tratada, por De Masi (2000), como o marco do planejamento 

humano, que diferenciou humanos de animais. O que se seguiu desses assentamentos, e 

foi repassado de geração em geração, possui tamanho valor que se torna impossível sua 

conversão pecuniária. Representa uma multiplicidade de legados que configuram uma 

grande fatia do que se considera patrimônio da humanidade, o que, por si só, já seria 

suficientemente atraente para o turismo. 

O que se pretende descrever, porém, é a pressão que o patrimônio e o meio rural 

sofrem (separadamente ou em conjunto) das atividades econômicas que justificariam sua 

conversão em espaços de produção mais intensa ou mais industrializados, pagando o preço 

da descaracterização; e o papel imposto ao turismo de salvar esses lugares e fazeres. 

Inicia-se por questões conceituais, a fim de cruzar os termos básicos, i.e., turismo, 

patrimônio e meio rural, para em seguida discutir as relações desses entre si e com outras 

áreas e com os custos de oportunidade. 

Em seguida, busca-se tratar de exemplos do uso combinado do turismo, atividades 

rurais e conservação do patrimônio, a fim de contextualizar o uso combinado do meio rural e 

do patrimônio como atrativos turísticos e os impactos dessa expectativa nas comunidades 

rurais. 
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O artigo tem um caráter eminentemente exploratório, buscando em fontes 

secundárias e na teoria, subsídios para debater, por meio de estudos de caso, o papel do 

turismo no contexto rural. 

 

Definindo questões iniciais 

 

Uma vez que a proposta deste estudo é comparar conceitos e relacioná-los, torna-se 

fundamental determinar as bases do que se tenciona discutir, ainda que conceitos sejam 

terrenos bastante perigosos de se percorrer, já que tendem a ser influenciados por pré-

conceitos ou por ideologias (muitas vezes derivadas do senso comum ou da normalidade), 

definidos pelas maiorias ou por grupos de interessados. Contudo, tratar de conceitos é, 

também, uma tentação inevitável no meio acadêmico, ainda que muitas vezes definições 

não recebam o devido acolhimento na sociedade como um todo – exemplos disso são a 

displicência com que, no mundo real, se usam como sinônimos termos como guia de 

turismo e guia turístico, turismo ecológico e ecoturismo, ou até agroturismo e turismo (no 

meio) rural. A distinção e diferenciação desses termos, feita no meio acadêmico é uma 

forma de ideologia ou no mínimo representa interesses de consolidar, se não uma ciência, 

um campo de estudo (ou vários) que possua objetos definidos, mesmo que esses não sejam 

de suma importância para a sociedade ou para o mercado. Existe uma separação 

perceptível entre a sociedade e o meio acadêmico, especialmente em um país como o Brasil 

em que áreas menos ‘nobres’, como o caso do turismo, não costumam influenciar o 

desenvolvimento de políticas públicas. Essa falta de interferência resulta na baixa incidência 

de políticas que direcionem o mercado para caminhos sustentáveis, impondo à atividade 

turística uma lógica de consumo desenfreado, preferencialmente ao menor preço possível.  

É também interessante notar que muitas definições são baseadas no desvio da 

normalidade, como, por exemplo, o turismo rural, ou do rural puramente. A definição do que 

é urbano é muito mais simples do que definir o que é rural, ainda que a influência da vida 

rural tenha sido muito mais longa na história da humanidade do que ‘as polis e as urbes’. O 

urbano é delimitado, atual e normal. Dentro de uma sociedade de consumo, turismo urbano, 



 
 
 

4 

por exemplo, é uma definição possível, mas não comercializável. Costuma-se tratar do 

turismo realizado em cidades sempre de alguma outra forma, como cultural, de férias, de 

compras, considerando nas entrelinhas que o urbano é o normal e o seu contraponto é o 

exótico, representado pelo turismo no meio rural, o ecoturismo ou outras formas 

‘alternativas’ de turismo, ou de nichos de mercado.  

Nesse sentido, mesmo considerando que há 10.000 anos já se cultivava trigo e 

cevada e que ainda hoje metade das calorias do mundo ainda vêm de uma pequena 

variedade de cerais que já eram produzidos nessa época no Oriente Médio (BLAINEY, 

2008), nos dias atuais, como menciona Portuguez (2006, p.1) “as cidades passaram a 

centralizar o capital, as decisões e a força de trabalho”. Isso quer dizer que, apesar do meio 

rural ser o berço da atividade humana, na atualidade é o urbano que define o que é rural, e 

não o contrário.  

No que tange às definições de turismo rural, propriamente dito, houve nas últimas 

décadas uma ampla discussão do que seja realizado em meio rural, ou efetivamente ligado 

a atividades tipicamente realizadas pelas comunidades que vivem em área rural.  

A abrangência em que isso acontece é apresentada no diagrama abaixo no qual se 

representa por meio de esferas, o conceito mais amplo, de Turismo no Espaço Rural, que 

abarca os níveis mais restritos do Turismo Rural, passando para o Agroturismo até chegar 

no Turismo Rural na Agricultura Familiar – TRAF. 

Figura 1 – Representação dos Conceitos de Turismo no Território 

Rural
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Fonte: Ministério do Turismo, adaptado de LOTTICI KRAHL, 2002.  

 

Tem-se, portanto, que há uma série de atividades turísticas que podem ocorrer no 

meio rural, mas que o “Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no 

meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e 

serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural da comunidade (BRASIL, 2006, 

p.49 como citado em Ministério do Turismo, 2009, p. 313). Esse conceito apresenta alguns 

elementos importantes para o que se pretende argumentar. Inicialmente o fato de se 

comprometer com a produção agropecuária, o que dá o tom de produtividade econômica 

mas não exclusivamente turística do núcleo receptor desse tipo de atividade. Além disso, e, 

em especial, menciona a preservação do patrimônio cultural da comunidade. O patrimônio 

comunitário, segundo Maldonado, é: 

 

Formado por um conjunto de valores e crenças, conhecimentos e práticas, 
técnicas e habilidades, instrumentos e artefatos, lugares e representações, 
terras e territórios, assim como todos os tipos de manifestações tangíveis e 
intangíveis existentes em um povo. [...] Com apoio nessas premissas o 
turismo abre vastas perspectivas para a valorização do acervo do 
patrimônio comunitário. (MALDONADO, 2009, p. 29)  

 

Entende-se que essa relação entremeia conceitos de patrimônio e meio rural, 

aproximando-as por meio do turismo, que acaba representando alternativa de amparo para 

ambos. O interesse nos impactos econômicos do turismo costuma ser facilmente justificável 

e bastante presente na literatura, quando se trata de atividade alternativa que ajude a 

preservar, tanto a ruralidade quanto o patrimônio a ela vinculado. Contudo, há um outro 

ponto de vista comungado por órgãos como a própria Unesco que encara o turismo como 

um importante aliado na conservação dos bens (COSTA, 2009). Sejam motivados por 

natureza ou cultura, são várias as necessidades ou desejos que impelem pessoas a viajar, 

e, dentro do contexto do Patrimônio, há especial destaque às motivações culturais, em 

virtude da própria classificação do patrimônio.  



 
 
 

6 

Segundo a UNESCO “patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no 

presente e transmitimos às futuras gerações”3. Pode-se considerar que o patrimônio cultural 

e natural é referência de determinado grupo de pessoas e representa sua identidade sendo 

facilmente perceptível a aplicação desse conceito à tradição rural, passada como um legado 

de geração em geração. Habitualmente, esse legado quando apresenta singularidade, risco 

ou importância elevada, passa por algum tipo de proteção ou tombamento (este último 

termo usado no caso de órgãos brasileiros e lusófonos em geral). O turismo é normalmente 

entendido como uma atividade rentável que pode ajudar a preservar esses bens sem 

comprometer-lhes no que diz respeito às características que os tornam únicos.  

Contudo, quando se trata de hábitos, costumes e modos de vida, especialmente em 

pequenas comunidades, a interferência de visitantes pode alterar muito a dinâmica das 

atividades locais. Há diversos estudos acerca dos impactos socioculturais do turismo sobre 

as comunidades receptoras. O mais célebre entre eles continua sendo o que Doxey (1975) 

realizou nos anos 1970 e que ficou conhecido internacionalmente como Irridex. Esse estudo 

trata de quatro estágios de interação entre turistas e as comunidades receptoras, iniciando 

com a euforia pela novidade, passando, com o tempo, para a apatia, quando o 

encantamento pela novidade desacelera, evoluindo para a irritação com tudo o que esteja 

relacionado aos turistas, e, por fim o antagonismo, quando se culpa os turistas por todos os 

males da localidade. Ruschmann (1997) reforça o estágio posterior a esses quatro, quando 

o núcleo receptor se dá conta que nunca mais retornará a ser o que era antes do 

desenvolvimento do turismo. E este é um dos aspectos do turismo menos alardeados 

quando se sugere sua adoção em determinada localidade – o fato de que se trata, muitas 

vezes, de uma decisão definitiva, e que muitas vezes custará abrir mão de outras atividades 

que não se encaixam num destino turístico. 

 

Oportunidades e (ir)reversibilidade  
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Outro texto clássico da área do turismo indaga se turismo é bênção ou maldição 

(YOUNG, 1973), pois da mesma forma que a atividade causa impactos positivos, os 

negativos são inegáveis e muitas vezes irreversíveis. A decisão de desenvolver a atividade 

turística em determinado destino resulta na necessidade de adequar os espaços não só à 

comunidade local, mas também aos visitantes que, especialmente em destinações que 

sejam patrimônio, passam a ter uma participação de (co)proprietário. Nesse sentido as 

decisões antes pautadas no bem estar de um grupo de cidadãos amplia-se em termo de 

abrangência e limita-se em opções. Muitas dessas decisões tendem a restringir atividades 

em favor do turismo, já que muitos tipos de produção destoam do convívio social, 

especialmente dos que não estejam acostumados com seus sons ou odores - abatedouros, 

curtumes, criação de suínos são bons exemplos dessa limitação. 

Entra aí o conceito de custo de oportunidade, teoria elaborada por Frederich Von 

Wieser (como citado em PEREIRA et al, 1990), segundo quem o valor de um fator de 

produção em qualquer outro uso que lhe fosse dado, resulta no valor do uso que se optou. 

Em uma citação mais didática, Samuleson (1979, p. 500 como citado por MILANI FILHO, p. 

38) explica:  

 

Assim, Robinson Crusoe não paga dinheiro a ninguém, mas percebe que o 
custo de colher morangos pode ser considerado como sendo a quantidade 
de framboesas que ele poderia ter colhido ao mesmo tempo e com o 
mesmo esforço, ou como sendo do lazer sacrificado em troca dos 
morangos. Esse sacrifício de fazer outra coisa qualquer é chamado de 
“custo de oportunidade”. 
  

Ou seja, qual o benefício (especialmente financeiro) que seria gerado pelo uso dos 

recursos em alguma outra atividade. Essa dúvida é bastante frequente no turismo, mas os 

questionamentos não são tão frequentemente divulgados. 

De fato, o próprio universo do patrimônio enfrenta esse tipo de cenário. A pleitear um 

título de patrimônio da humanidade, para uma cidade por exemplo, há que se considerar a 

necessidade de abrir mão de uma série de facilidades que lugares comuns sequer 

consideram relevantes, como antenas de televisão, materiais construtivos (sobretudo em 

fachadas e telhados), meios de transporte público, locais de estacionamento, ou tantas 
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outras questões que são consequências dessa decisão. Saber se só o incremento no 

número de visitantes valerá a pena é o que determinará o custo das oportunidades 

desprezadas em favor do título.  

Recentemente a cidade de Dresden na Alemanha abriu mão do título de patrimônio da 

Humanidade conquistado cinco anos antes, por considerar que a construção de uma ponte 

que descaracterizaria a paisagem que lhe valeu o título, era mais importante para seus 

habitantes do que o título da Unesco. Quantas destinações turísticas se dão esse direito? 

Quantos destinos já pararam para avaliar quais oportunidades poderiam abraçar se 

abandonassem o turismo? 

O contrário também é verdadeiro – quantos locais onde a produção intensa e poluente 

poderiam melhorar a qualidade da vida de sua população caso abraçassem o turismo como 

parte de sua produção, abrindo mão do que não combina com a atividade? A quem compete 

essa decisão? Esta última é a pergunta crucial. 

  Com especial ênfase ao meio rural, muitas das oportunidades de abraçar a atividade 

turística foram trazidas de fora, por consultores, políticas ou programas de incentivo. Várias 

dessas iniciativas, como o recente programa Turismo Solidário4 ou o antigo Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, representam políticas públicas voltadas 

ao turismo que apoiam ou apoiaram o desenvolvimento do turismo de base comunitária, 

com participação popular, e com apoio governamental. Ainda que tenham sido exemplos de 

programas bem sucedidos, qual o motivo de terem gerado tanta frustração nas 

comunidades receptoras? 

Pode-se iniciar uma tentativa de elucidar a questão por meio de questões ligadas a 

autoestima da população do meio rural, tratadas por Guzzatti et al (2006), segundo quem 

agricultores da região da Serra Geral em Santa Catarina custavam a crer que alguém 

poderia querer visitar essa região. Considerando-se que, segundo Maldonado (2009, p. 27) 

“a incidência da pobreza na América Latina tem sido historicamente alta [...] há mais de uma 

década, a pobreza na região manteve-se em torno de 45% da população, e a indigência em 
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20%; os índices para o setor rural representam 65% e 39%”, percebe-se que a simplicidade 

do campo, possui um viés de problema social. 

Em regiões carentes, as oportunidades que são levadas por arautos do progresso, 

muitas vezes são encaradas como tábuas de salvação e muitas famílias desdobram-se para 

fazer jus ao que está sendo oferecido. Em muitos casos, localidades que passaram a 

compor algum roteiro ou que se integraram a programas, presenciaram mutirões para 

reformas e embelezamentos já que muitas das propriedades e prestadores de serviços 

teriam dificuldade em atrair demanda, segundo Tomio e Dreher (2006). Ocorre que mesmo 

baixos investimentos em localidades menos abastadas, representam um grande esforço e a 

fragilidade dos produtos, competitividade com outros mercados e distância dos emissores, 

fizeram com que muitos desses não tivessem retorno. 

Essa falta de retorno gerou em muitas regiões do país uma defasagem nos custos de 

oportunidade de produtores rurais, que apostaram em potencialidades alvissareiras mas 

que, ao final, tiveram que se deparar com a realidade de um país em que, se já há grandes 

gargalos no turismo mesmo em grandes centros, o que se dizer de destinos remotos.  

Mormente, muitos dos programas e políticas inspirados em experiências 

internacionais, não levam em conta a realidade do meio rural brasileiro, inclusive em sua 

capacidade de optar pelo tipo de desenvolvimento que lhe seja adequado. Enquanto em 

destinos rurais de países desenvolvidos os habitantes possuem as mesmas facilidades e 

condições de vida, de infraestrutura, de acesso à educação e informação que seus 

compatriotas citadinos, no Brasil ainda se apregoa o gap de desenvolvimento a fim de 

valorizar paisagens bucólicas, privando conterrâneos de direitos básicos como acesso 

pavimentado a suas localidades, por exemplo. Nenhuma comunidade no entorno de 

Stonehenge, no Reino Unido, cogitaria a possibilidade de não ter acesso garantido por vias 

pavimentadas a suas residências pelo fato de viverem próximas de um Patrimônio da 

Humanidade pré-histórico. Dar condições distintas a cidadãos do mesmo país não é 

justificável, seja qual for o intuito, e por mais revestido de nobreza que pareça estar. 
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As políticas públicas não deveriam levar alternativas de desenvolvimento ao meio 

rural, mas sim igualdade de condições para que sua população pudesse optar pelo tipo de 

desenvolvimento que lhe convém, conscientes dos custos e das vantagens advindas. 

 

Conclusões 

 

O estudo apresentado buscou tratar da relação entre o desenvolvimento do turismo no 

meio rural e os desafios relacionados à tomada de decisão relativa ao tipo de 

desenvolvimento desejável 

Buscou-se na literatura e em casos reais o vínculo entre a decisão de desenvolver a 

atividade turística e os custos de oportunidade relativos à opção pelo turismo em detrimento 

a outras atividades ou investimentos. 

Destacou-se que a pressão que o patrimônio e o meio rural sofrem de atividades que 

muitas vezes justificariam economicamente alterações de atividade ou de aspecto, pagando 

o preço da descaracterização, deixando, entretanto, ao turismo a tarefa de salvar esses 

lugares e fazeres, sem saber que, muitas vezes, o próprio turismo é um caminho sem volta. 

Por fim defendeu-se a necessidade de equiparação de condições de tomada de 

decisão entre habitantes do meio urbano e rural, e que estes possam definir quais atividades 

pretendem abraçar e quais as formas de valorizar seu modo de vida e sua cultura, e de 

conservar seu patrimônio. 

Longe de propor-se a esgotar o tema, este estudo teve como intuito destacar pontos 

de convergência entre o turismo e o patrimônio no meio rural, abrindo oportunidade para 

futuros desdobramentos.  

 

Referências  

 

Blainey, G (2004). Uma breve história do mundo. São Paulo: Fundamento. 

Ministério do Turismo (2009). Programa de qualificação a distância para o Desenvolvimento 

do Turismo: Curso de Segmentação do Turismo. Florianópolis: SEAD/UFSC. 



 
 
 

11 

Costa, F. (2009) Turismo e Patrimônio Cultural: interpretação e qualificação. São Paulo, 

Senac. 

De Masi, D (2000). O ócio criativo. Rio de Janeiro: Sextante. 

Doxey, G. (1975) A causation theory of visitor-resident irritants: methodology and research 

inferences, pp. 195-8 in The Impact of Tourism, Sixth Annual Conference Proceedings, 

Travel Research Association: San Diego.  

Tomio, D.; dreher, M. (2006) Captação da Demanda: fator essencial para a sustentabilidade 

econômica dos empreendimentos de Turismo Rural. IN Portuguez, A.; Tamanini, E.; Santil, 

J.; Corrêa, M.; Ferrett, O.; Niehues, V. Turismo no Espaço Rural: enfoques e perspectivas. 

São Paulo: Roca. 

Guzzatti, T.; Schmidt, W.; Parente, M. (2006) Associação Acolhida na Colônia: organização 

e solidariedade no desenvolvimento do agroturismo. IN Portuguez, A.; Tamanini, E.; Santil, 

J.; Corrêa, M.; Ferrett, O.; Niehues, V. Turismo no Espaço Rural: enfoques e perspectivas. 

São Paulo: Roca. 

Maldonado, C. (2009) O turismo rural comunitário na América Latina. IN Bartholo, R; 

Sansolo, D; Burszyn, I (org). Turismo de base comunitária: diversidade de olhares e 

expectativas brasileiras. Rio de Janeiro: Letra e Imagem. 

Millani Filho, M. (2009) Resultado econômico em organizações do terceiro setor: um estudo 

exploratório sobre a avaliação de desempenho. RC&C – Revista de Contabilidade e 

Controladoria. Curitiba: v. 1 n. 1 p. 35-44 jan./abr. 2009  

Pereira, A.; Souza, B.; Redaelli, D.; Imoniana, J. (1990) Custo de oportunidade: conceitos e 

contabilização. Caderno de Estudos, 2 São Paulo: Apr. 1990.  

Portuguez, A. (2006) Aspectos Culturais do Turismo no Espaço Rural. IN Portuguez, A.; 

Tamanini, E.; Santil, J.; Corrêa, M.; Ferrett, O.; Niehues, V. Turismo no Espaço Rural: 

enfoques e perspectivas. São Paulo: Roca. 

Ruschmann, D. (1997) Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente. 

Campinas: Papirus,. 

Young, B. (1973) Tourism: Blessing or Blight. New York: Penguin. 


