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RESUMO: As cidades se constituíram, nas civilizações antigas, em áreas onde se tinha maior produção 

agrícola, nos espaços em que as terras eram mais férteis, e assim, o crescimento econômico dessas áreas 

urbanas dependia da produção do campo. Com o advento da revolução industrial, especificamente na 

terceira fase do processo de industrialização, as cidades passaram por um significativo processo de 

crescimento populacional, motivado pela mecanização da agricultura que tem como uma das principais 

consequências, o desemprego no campo e da demanda por mão de obra mais especializada na cidade, o 

que favoreceu o deslocamento das pessoas para a cidade. Assim, o campo passa a ser visto como lugar 

inferior à cidade, sinônimo de atraso e subdesenvolvimento, enquanto à cidade é atribuída a condição de 

desenvolvimento e qualidade de vida. Nas últimas décadas do século XX a discussão acerca da relação 

campo-cidade vem se intensificando e adquirindo cada vez mais significado, quando estudiosos 

argumentam a incompatibilidade em separar as relações nos dois espaços, e defendem que sempre houve 

uma relação de complementaridade /interdependência entre o campo e a cidade. O turismo pode ser uma 

possibilidade de ressignificação do espaço rural. A condição de atraso e miséria atribuída ao rural de 

antes, vem sendo substituída por espaço de descanso, de vida saudável, de lugar bucólico, de lazer, de 

relação com a natureza e de vivência com modos de vida tradicionais. Nesse sentido o espaço rural 

assume uma multifuncionalidade, onde novas possibilidades de geração de renda, fortalecimento da 

identidade podem surgir, porém, deve-se considerar a importância da inserção da comunidade local nesse 

processo. O estudo em questão tem por objetivo fazer uma discussão teórica acerca da relação campo-

cidade e do desenvolvimento do turismo como uma expressão das novas possibilidades do e no espaço 

rural. Trata-se de uma discussão que versa sobre uma modalidade recente de Turismo que vem se 

desenvolvendo no Brasil, apenas a partir da segunda metade da década de 1980 e que tem sido alvo de 

conturbados debates no tocante à sua caracterização conceitual. Como resultado conclui-se a 

interdependência rural-urbano e a necessidade de repensar o desenvolvimento do turismo em áreas rurais, 

que critérios de inclusão das comunidades e preservação ambiental.  

 

Palavras-chave: Turismo no espaço rural. Relação urbano-rural. Desenvolvimento local. 



INTRODUÇÃO  

 

O surgimento das primeiras cidades teve inicio em áreas de produção agrícola, 

visando facilitar a troca de mercadorias, assim como as primeiras fábricas na Inglaterra, 

também se instalaram em áreas rurais, tendo em vista a disponibilidade de mão de obra, 

de grandes áreas de terra disponíveis, além do acesso mais fácil às fontes de energia 

existentes na época, evidenciando a interdependência na relação cidade-campo. Veiga 

comenta que, nos séculos X ao XII as cidades passaram por constantes processos de 

mudança nas relações urbano-rurais, rompendo-se as marcas da dicotomia cultural nessa 

relação. 

Todavia, com o aprimoramento da técnica e o avanço da indústria, as áreas 

urbanas passaram a gozar de uma situação de “privilégio” em relação ao campo. A este 

era concebido a condição de atraso, miséria, precariedade e mesmo inferioridade, 

enquanto à cidade era dada a condição de privilégio social, lugar de produção intelectual 

e de pessoas com capacidade de prestar serviços especializados e, portanto de promover 

o desenvolvimento social e mesmo econômico do urbano. 

Veiga (2007) argumenta que nas duas últimas décadas do século XX e primeira 

década do século seguinte, a relação urbano-rural está se alterando e, cada vez mais se 

busca vivenciar as condições que o rural oferece em relação ao urbano. Ou seja, busca-

se no espaço rural usufruir de ar puro, clima ameno, silêncio e encontro com a natureza.  

 Nessa direção, o rural assume novas condições, tanto do ponto de vista 

econômico, como social com o surgimento de novas atividades. E, atribui-se ao espaço 

rural a possibilidade de novas atividades e com isso o turismo surge como forma de 

agregar valor ao rural, visto que pode favorecer a valorização da cultura, a preservação 

ambiental e o fortalecimento da economia com novos negócios que por sua vez 

impactam na geração de emprego e renda.  

O rural que tinha como característica marcante a possibilidade de desenvolver 

apenas a agricultura para garantir a sobrevivência, hoje é lugar de múltiplas funções, 

onde se desenvolvem várias atividades econômicas e sociais. As possibilidades que 

estão surgindo nesse “novo rural” vêm fomentando, cada vez mais o fluxo cidade-

campo, e ainda estimulado aos jovens a permanecerem mais tempo no espaço rural e 

mesmo fazerem a opção por morar no campo. 

O presente trabalho objetiva fazer uma discussão teórica acerca da relação rural-

urbano, o surgimento e evolução das cidades e sua relação com o rural. Como se 



classificam as áreas urbanas; o que distingue uma área rural e uma área urbana e, que 

critérios se utilizam no Brasil para definir essas áreas e, o papel do IBGE, frente a 

posição dos municípios na definição dos critérios para o estabelecimento dessas áreas.  

 

 

RURAL E URBANO: UMA RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA 

 

A discussão acerca dos temas, urbano- rural tem sido intensa, tanto no meio 

político como no meio acadêmico, nos últimos anos. Conforme aponta a literatura 

quanto mais se discute o tema, maior a divergência de conceitos entre os autores sobre a 

questão em pauta. Veiga, (2007) argumenta que a posição dos diversos autores que 

discutem essa relação está vinculada, inconscientemente à influência de conceitos 

extremos sobre o “fim da ruralidade” ou a completa urbanização, postulada por 

Lefebvre, em sua obra publicada em 1970, que se contrapõe ao argumento de Bernard 

Kayser em 1972, que defende o “renascimento do rural”.  

Segundo Veiga, (2007) para além do que defendem os autores, o rural não está 

renascendo e sim nascendo, e que o processo de urbanização em que se vive na 

contemporaneidade vem contribuindo para a valorização do espaço rural, dada as 

condições que a dinâmica urbana impõe, e reforça que após trinta anos de publicação 

dessas teorias o rural não desapareceu, mesmo com o desenvolvimento das sociedades, 

impulsionado pela industrialização e sugere que outra “hipótese” superando as que estão 

postas precisa surgir. Para ele o fenômeno de urbanização que se vive no período pós-

industrial proporciona, nas sociedades mais desenvolvidas, a necessidade de espaços 

diferentes, o que se tem como conseqüência desse movimento a valorização do rural. 

Ressalta ainda o autor, que “esse fenômeno foi vislumbrado tanto por Lefebvre, quanto 

por Kayser, muito embora de maneiras obscuras” (VEIGA, 2007). Nessa relação, 

defende o autor que se pode atribuir às cidades espaços de trabalho e lazer, e ao campo 

espaço de liberdade e de beleza, o que fortalece e evidencia a interdependência do rural 

com o urbano. 

Nessa perspectiva, o propósito deste trabalho é discutir o surgimento e evolução 

dos primeiros núcleos urbanos, que de acordo com a literatura, se constituíram 

próximos as áreas rurais, nos terrenos mais férteis. 

De acordo com Favareto, (2007) as possibilidades dos núcleos urbanos surgirem 

longe dos espaços onde se desenvolviam as atividades primárias, ou seja, de produção 



agrícola, eram mínimas ou nulas, já que as cidades favoreciam as trocas de mercadorias 

excedentes produzidas em áreas rurais, pois não se contava com meios de transportes 

para realizar deslocamento, tampouco técnicas de conservação dos alimentos. 

Considerando a interdependência dos espaços, rural e urbano, para a realização das 

trocas de mercadorias nas sociedades antigas, e para a comercialização de produtos e 

prestação de serviços nas sociedades modernas, o rural e o urbano se complementam 

mutuamente, desde épocas remotas, argumenta o autor.  

Assim, as primeiras cidades se constituíram após a indicação das práticas 

agrícolas. Favareto (2007) cita Bairoch, e este destaca que a concentração populacional 

em 1600 a.C. se encontrava em Roma e, com o declínio do império romano, a 

concentração populacional se deslocou para a China e o mundo mulçumano. 

Apoiando-se em Duby e Bairoch, (FAVARETO, 2007) afirma a importância do 

meio rural, mesmo no processo de revolução industrial e consequente intensificação das 

cidades, em que argumentam que as primeiras fábricas, na Inglaterra foram instaladas 

no meio rural, considerando a abundância de espaço para sua instalação, as facilidades 

com as fontes de energia, que na época contava com o carvão e o moinho d’água, a mão 

de obra barata, dado o excedente populacional existente em áreas rurais na época, além 

de não se contar, no meio rural, com leis que regulamentassem a instalação e 

funcionamento das fábricas. Os autores argumentam que esses fatores causaram, de 

certa forma, uma dependência das cidades em relação à dinâmica econômica vinda do 

campo. 

Porém, defende que com o aperfeiçoamento da técnica, ao longo dos anos a 

cidade assume uma posição “privilegiada” em relação ao campo, e destaca:  

 

As cidades vão gradativamente se tornar o lugar de monetarização das 

relações, da mobilidade social, da adequação entre oferta e demanda 

de mão-de-obra qualificada, da concentração da renda. [...] O rural, 

por outro lado, vai sendo mais e mais associado ao passado, ao rústico 

e ao idílico, à tradição, quando não ao irracional (FAVARETO, 2007, 

p. 96). 

 

Conforme o argumento do autor é possível compreender a posição que os 

espaços urbano e rural ocupam, em períodos diferentes da história. No primeiro 

momento constata-se a interdependência entre campo e cidade e a importância da 

produção do campo para abastecer a cidade, e ainda a relevância da cidade na realização 

das trocas do excedente produzido no campo.  



Com o passar do tempo, seguindo o curso da história verifica-se, que o avanço 

da tecnologia alterou por diversas razões o modo de vida das pessoas, tanto no campo 

como na cidade, assim, a cidade demandou por mão de obra qualificada e, com a 

diminuição de trabalho no campo ocasionado pela mecanização de agricultura, grande 

contingente de pessoas migrou do campo na busca de uma renda, e qualidade de vida, 

ou mesmo garantir a própria sobrevivência na cidade. Com a introdução de produtos e 

serviços no mercado, auxiliados pelo suporte de marketing, as pessoas passaram a 

adotar novas formas de consumo e assim, com o passar dos anos, o campo foi 

concebido, por um longo período, como lugar secundário, sem muita importância, lugar 

de atraso ou mesmo de abandono, que se reforça em (FAVARETO, 2007, p.96) ao 

destacar que  

 

Com o passar do tempo a variável técnica assume maior peso e, com 

isso, a situação inicial se inverte quase que por completo. As cidades 

vão gradativamente se tornar o lugar da monetarização das relações, 

da mobilidade social, da adequação entre oferta e demanda de mão-

de-obra qualificada, da concentração da renda. [...] [e destaca que] no 

século XVIII as cidades vão aparecer no imaginário da época 

associadas à riqueza e ao luxo [...] no século XX, ainda a mobilidade, 

ao futuro, mas agora em situações de estranhamento típicas dos 

grandes e massificados ambientes urbanos.  

 
 

Nessa direção o rural passa a assumir uma posição de certa dependência da 

cidade, e há teóricos que defendem a corrente de o rural é lugar de miséria, inferior, 

onde habitam pessoas sem condição de fazer crescer e mesmo desenvolver uma região. 

 

Origem e Evolução do Processo de Urbanização no Brasil 

 

As cidades brasileiras, no período da colonização, não tiveram a mesma 

importância que as cidades nos demais países da América Latina. A evolução do urbano 

no Brasil teve forte interferência, do ponto de vista prático da colonização portuguesa, 

já que Portugal tinha por objetivo explorar “as riquezas”, ou seja, buscava riquezas na 

“América” (FAVARETO, 2007). Essa exploração teve inicio na zona rural, com os 

diversos ciclos econômicos que garantiram aos senhores grandes áreas de terra, e assim 

a produção econômica das fazendas assegurava certa condição soberana do meio rural 

sobre o urbano. Essa situação se manteve até final do século XIX, porém a partir de 

então, conforme aponta o autor “a ‘rede de latifúndios’ vai sendo substituída por uma 



‘rede de cidades’[...]. Assim, a posição inicial das cidades no Brasil colônia foi 

esboçada pelos senhores de engenho, enquanto isso, os artesões, o clero, pequenos 

funcionários e comerciantes que habitavam as cidades da época, foram “ofuscados” 

pelos ares rurais e senhoriais das fazendas (FAVARETO, 2007, p. 100). 

Enquanto a colonização feita pela Espanha tomou uma posição diferente no 

processo de colonização da América espanhola, pois idealizava constituir seu império 

na colônia com uma rede de cidades “fortes” a fim de fortalecer a cultura e preservar a 

“genética humana” daquele país, que havia sido ameaçado pelas invasões mulçumanas 

na Península Ibérica, por muitos anos. Dessa forma constituiu-se no território 

conquistado, o que (FAVARETO, 2007) denomina cidades “racionais” e organizadas, e 

estas tinham também função militar.  

Com o tempo, porém esse propósito foi superado pela expansão urbana 

prevalecendo, somente até final do século XX, quando o capitalismo industrial requer a 

evolução dos centros urbanos, local onde se concentra a mão de obra especializada, 

novas formas de consumo, novos padrões de comportamento favorecendo ao aumento 

na produção e diversificação de mercadorias industrializadas (FAVARETO, 2007). 

Três são as características que este autor considera marcantes na evolução da 

urbanização no Brasil, mas, também nos países da América Latina. A primeira a 

destacar como forte influência nesse processo é a herança “agrária, patriarcal e 

escravista” o que constitui a condição de dominação, subordinação e de pobreza em 

contraponto a concentração de renda e poder nas mãos dos poucos senhores, 

proprietários de grandes áreas de terras. A segunda característica refere-se ao formato e 

a velocidade com que as cidades se constituíram. Estudiosos afirmam que “na década de 

1930 as cidades no terceiro mundo já abrigavam cento e cinqüenta milhões de pessoas 

e, após pouco mais de meio século esse número se multiplicou por dez”. Fato que não 

se reproduziu na Europa na mesma época (FAVARETO, 2007, p.102). 

A urbanização dos países do chamado terceiro mundo, com ênfase para o caso 

brasileiro, é marcada por uma significativa fragilidade econômica e debilidade 

industrial, que influenciou o aumento da população nas áreas urbanas e com isso a 

introdução de novos produtos no mercado para atender a demanda. Na época, a 

industrialização brasileira não se desenvolveu no mesmo ritmo da urbanização, tendo-se 

que recorrer a importações em mercados externos, fato que favoreceu o “desequilíbrio” 

na balança comercial. Nesse contexto, destaca-se que o grau de complexidade da técnica 

e a interdependência da economia mundial fizeram com que o intercâmbio entre países 



e regiões fosse mais forte e mais praticado, que entre cidade e campo como se dava 

antes desse advento, e isso colocou o rural numa posição desvantagem em relação ao 

inicio do processo urbano, ou seja, menos favorecido que a cidade, (FAVARETO, 

2007). 

E finalmente, a terceira característica que o autor destaca é a grande 

concentração de pessoas nas grandes cidades, um movimento de causa e efeito. Em 

1990 oito cidades já abrigavam entre sete a dez milhões de habitantes, o autor classifica 

esse fenômeno como “inflação urbana”, o que levou a um déficit de empregos urbanos e 

a hipertrofia do setor terciário, (FAVARETO, 2007, p. 103).  

Diante do exposto e, voltando os olhares mais atentos para a nossa realidade é 

possível compreender que essa situação não é nova, e que, o contraste percebido nos 

centros urbanos, em especial no Brasil, é um processo histórico. É possível verificar nos 

principais centros urbanos do país, áreas “privilegiadas”, ocupadas por pessoas com 

sólidas condições econômicas, onde se registram favoráveis condições de urbanização 

(saneamento, vias de acesso, transporte e serviços). Contrapondo a essas condições, no 

entorno/periferias das cidades encontram-se construções e formações urbanas precárias 

com moradias sem a mínima condição de higiene e conforto e total omissão de 

planejamento. Lugares/bairros em que não se registram serviços públicos básicos de 

transporte, saneamento, coleta de lixo, espaços de relações sociais, pavimentação, 

serviços de saúde, falta de condições de habitar. Sem falar nos bairros que se formaram 

e continuam crescendo em áreas periféricas das cidades, em que não se configuram 

ações e mesmo políticas no sentido de evitar que a situação aumente a proporção.  

 

Critérios de Distinção entre o Rural e o Urbano no Brasil  

 

A discussão sobre a definição de espaço rural e urbano no Brasil é recorrente e, 

nem sempre consensual entre os diversos autores que estudam o tema. Para o (IBGE, 

1999) as áreas urbanas são aquelas constituídas, a partir de uma lei e, se caracterizam 

pela formação de ruas e ocupações humanas intensas, apresentam considerável processo 

de desenvolvimento, ou seja, serviços públicos e infraestrutura para atender as 

necessidades da população.  

O Brasil, diferentemente dos países da Europa e dos Estados Unidos, adota 

critérios, até certo ponto questionáveis, para definir áreas urbana e rural. Trata-se do 

critério político-administrativo o que “concebe” como urbanas áreas com pouco mais de 



dois mil habitantes e ainda permite que vilas e lugarejos sejam considerados sedes de 

municípios (VEIGA, 2002).  

Estas definições muitas vezes, são impostas pelo poder público, favorecendo ao 

que Veiga denomina de “superestimação” de país urbano. O autor defende que para se 

definir uma área urbana, o critério mais coerente a ser adotado é o da “densidade 

demográfica”. Para ele é o que melhor exprime a “pressão antrópica” e as conseqüentes 

modificações, resultantes das atividades humanas, no meio ambiente, já que esta é uma 

das características que mais se dá ênfase no espaço rural, e que vem motivando o fluxo 

cidade-campo nos últimos anos. Defende o autor, que esse critério é o que melhor 

identificaria “um mundo povoado” no Brasil, próprio de dinamismo social e econômico 

em que são complementares o campo e as pequenas cidades.  

Nessa direção (ABROMOVAY, 2003) aponta que as definições para o que seja 

rural no Brasil, obedecem a certo “vício de raciocínio”, pois são concebidas como áreas 

atrasadas, carentes de serviços e ainda, as pessoas que residem no campo são 

desprovidas de cidadania, e reforça que para o IBGE a definição de áreas rurais são as 

que estão fora dos limites da cidade, no entanto, e assim, o estabelecimento desses 

limites é prerrogativa das prefeituras municipais. 

Ressaltando o que destacam os autores acima citados, Wanderley (2011), 

também reforça a tese de que para o IBGE não há definição própria para o que seriam as 

áreas rurais e assim, estas se dão por exclusão, ou seja, aquelas que não são urbanas o 

órgão público classifica como rural.  

No bojo da discussão urbano-rural, estudiosos argumentam, e mesmo 

questionam sobre o peso da agricultura no rural contemporâneo, face ao processo de 

industrialização e a influência da globalização nos modos de produção e consumo da 

sociedade. Nesta direção, (MARQUES, 2002) argumenta que a população brasileira 

reside, em sua maioria, em áreas urbanas, porém ressalta que grande parte do território 

nacional permanece rural e apresenta forte potencial agrícola. Para (VEIGA, 2001), 

ainda que a agropecuária não represente mais a dimensão dominante do meio rural, os 

agricultores seriam os responsáveis por manter viva a cultura e garantir a permanência 

do espaço social e econômico do meio rural.  

Nessa perspectiva o autor  aponta que 

 

O que está ocorrendo hoje nos países do primeiro mundo é que o 

espaço rural tende a ser cada vez mais valorizado por tudo o que ele 



opõe à artificialização ecossistêmica provocada pelas cidades: 

paisagens silvestres ou cultivadas, água limpa, ar puro e silêncio. O 

desenvolvimento leva a uma forte revalorização do ambiente natural, 

em vez [de] suprimir a diferença entre cidade e campo por obra e 

graça da organização conjunta da agricultura e da indústria. (VEIGA, 

2001, p. 12) 

 

Conforme a proposição entende-se que, para Veiga não há dicotomia entre 

urbano e rural, e que, essa interdependência entre os dois espaços existe desde o 

surgimento dos primeiro núcleos urbanos. Nos dias atuais constata-se a relevância e 

dinâmica do meio rural que não necessariamente deve ser agrícola. Ainda, de acordo 

com Veiga (2001) o desenvolvimento do espaço rural não pode ser pensado de forma 

setorial, isso causaria a super especialização e a exclusão de muitos, ao passo que pensar 

o desenvolvimento rural na perspectiva territorial prevalecem a multifuncionalidade e a 

pluriatividade no espaço rural. Nessa direção, o turismo surge como novas 

possibilidades de dinamizar o espaço rural, diversificar as atividades no campo e 

contribuir para melhoria da renda e promover o desenvolvimento endógeno. 

 

TURISMO NO ESPAÇO RURAL: NOVAS POSSIBILIDADES DE GERAÇÃO 

DE RENDA E DINÂMICA SOCIAL 

O desenvolvimento do turismo rural, considerando os fatores positivos e o 

planejamento adequado, propicia o contato direto com o meio natural e cultural do 

campo e a participação nas atividades, nos usos e nos costumes e tradições da população 

local, visto ser  o homem o elemento central e a essência da ruralidade, conforme 

Almeida e Riedl (2000). 

Para Tulik (2010) os empreendimentos de turismo em áreas rurais no Brasil tem 

uma forte influência do “modelo europeu”. Destaca a autora, que é importante discutir o 

conceito dessa atividade, embora este seja um tema ainda nebuloso e divergente no 

meio acadêmico e mercadológico. Porém, afirma que baseado em conceitos adotados 

nos diversos países da Europa, as expressões Turismo no Espaço Rural (TER) e 

Turismo em Áreas Rurais (TAR) são utilizadas com frequência para se referir a 

Turismo Rural (TR). Chama a atenção da dificuldade de se categorizar o turismo rural, e 

relaciona com a mesma dificuldade que se tem, no Brasil em definir e mesmo distinguir 

o que é rural  e o é urbano. 



Assim, registram-se divergências conceituais que acabam dificultando, 

sobremaneira, uma aproximação mais acurada em termos de conceitos. O que se 

observa no contexto nacional, portanto é um amálgama de definições, umas mais 

restritas ao tipo de atividade desenvolvida, outras mais amplas, mais solidárias, em 

termos de práticas, e outras ainda mais complexas que abarcam o contexto, a prática e o 

cenário no qual são desenvolvidas. Tal variedade corrobora com as diferentes 

denominações relacionadas à atividade como Turismo Rural, Turismo Verde, Turismo 

Ecológico, Agroturismo, entre outros. Nesse contexto, é imperativo dizer que essas 

imprecisões se justificam pelo fato de muitas vezes tomarem como pressuposto o que já 

vem sendo discutido na Europa. Contudo, as modalidades se diferenciam dificultando a 

uma afinidade de critérios que possam ser aplicados à realidade brasileira. 

Consenso ou discenso de conceito a parte, vale destacar neste trabalho, que o 

turismo, como atividade econômica e social, surge como possibilidade de valorização 

do espaço rural, e novas alternativas de geração de ocupação e renda. Estudiosos vem 

discutido as possibilidades de benefícios e mesmo novas dinâmicas que essa atividade 

vem proporcionando, desde as últimas duas décadas do século XX. Portanto, para 

reflexão neste trabalho, define-se por turismo rural o conjunto de atividades 

desenvolvidas no meio rural, abarcando atividades de lazer, entretenimento, esportes, 

gastronomia, contemplação da natureza, dentre outras atividades capazes de se 

harmonizar com o meio ambiente e com a cultura local, respeitando os modos de vida 

dos residentes e que favoreçam o desenvolvimento local e a participação da comunidade 

(ALMEIDA, 2010). 

O turismo rural, “em muitas ocasiões”, favorece a tranferência do consumo 

urbano para o rural, fomentando altenativas diversas para a população local, defendem 

(WANDSCHEER et al, 2010, p.53). Considerando a pressão vivida nas grandes 

cidades, nos últimos anos é cada vez mais comum às pessoas buscarem uma fuga em 

espaços em que a rotina e dinâmica sejam diferentes do vivido no cotidiano das grandes 

concentrações urbanas. Nesse contexto, o turismo surje como uma alternativa de “novas 

formas” de lazer e descontração. Para atender as necessidade dessa atividade, uma gama 

de novos serviços e ocupações vão surgindo, fomentando o comércio, a agricultura 

familiar, o artesanato, a gastronomia e uma infinidade de outras atividades para darem 

suporte a uma atividade bastante dinâmica. O espaço rural abriga uma pluralidade de 

novas atividades e ocupações que vai cada vez mais transferindo mão de obra da 



agricultura e dinamizando a economia e as relações no espaço rural (SCHNEIDER 

2010).  

Segundo Rodrigues, (2003) os principais elementos que motivam e favorecem a 

prática dessa atividade no Brasil é a grande extensão geográfica e as distintas fases do 

processo histórico, motivado pelos chamados ciclos econômicos que deixaram na 

paisagem aspectos marcantes, constituindo-se desse modo, um diversificado patrimônio 

histórico-cultural, são eles: o ciclo da cana-de-açúcar, cenário da zona da mata 

nordestina, que guarda um patrimônio arquitetônico, materializado nas casas de 

engenho e casa dos senhores; o ciclo do gado, que delimitou as fronteiras do Brasil de 

norte a sul, e deixou como legado grandes rotas sendo que, parte dessas rotas são hoje já 

utilizadas pelo turismo rural, através de roteiros integrados; o ciclo do café na região 

sudeste do Brasil deixou como legado cultural e material, propriedades de relevante 

valor arquitetônico e cultural, e, por fim, o ciclo da mineração e das pedras preciosas 

que teve maior reflexo em áreas urbanas, porém foverece à atividade de turismo rural 

em municipios do estado de Minas Gerais, dado o patrimônio arquitetônico deixado 

como legado para a nação. 

Para Benevides (2002, p. 25), o turismo rural como fator de desenvolvimento, na 

abrangência em que implica a atividade, deveria compatibilizar cinco objetivos, a saber: 

preservação/conservação ambiental, identidade cultural, geração de ocupações 

produtivas e de renda, desenvolvimento participativo e qualidade de vida o que deve ser 

considerado dentro de uma política de desenvolvimento do turismo nos territórios 

rurais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A título de conclusão é importante destacar a interdependência entre o rural e o 

urbano desde o surgimento das primeiras áreas urbanas no mundo. Conforme (VEIGA, 

2007), as cidades dependem do campo, por questões econômicas, sociais e comerciais 

desde épocas remotas e, recorrendo à literatura constata-se que na atualidade é cada vez 

mais intenso o fluxo cidade campo, haja vista a necessidade que as pessoas residentes 

em áreas urbanas têm de interagir e desfrutar das condições ambientais, climáticas e 

sociais que o campo oferece e ainda, o fator identidade assume papel importante nessa 

opção da cidade pelo campo. 



É relevante destacar também, que ao rural não cabe apenas e somente o 

desenvolvimento da agricultura, (VEIGA, 2007) aponta que nos países desenvolvidos é 

cada vez mais evidente a preferência das pessoas por viver, interagir no ambiente rural. 

Inúmeras são as possibilidades de novas formas de ocupação e renda que se 

desenvolvem nesse espaço. Para além das atividades agrícolas, o autor destaca 

atividades como turismo, lazer, pedreiro, servente, carpinteiro, jardineiro, empregada 

doméstica, dado o surgimento de condomínios residenciais e casas de veraneio no meio 

rural e a preferência de aposentados que abandonam a meio urbano e buscam no meio 

rural uma vida tranqüila e com melhor qualidade do ar.  

O turismo rural é uma atividade que, embora ainda recente no Brasil, demonstra 

crescimento e, para dá suporte a essa atividade, uma série de outras atividades precisam 

se desenvolver, sendo que nem sempre as famílias rurais podem dá conta de todas as 

atividades e, portanto precisam contratar mão de obra para algumas tarefas, fomentando 

o emprego e a renda no meio rural. Autores como (WANDERLEY, VEIGA, 

CARNEIRO, MALUF, SCHNEIDER) apontam o turismo no meio rural como 

consequência desse processo de revalorização do espaço rural. No sul do Brasil essa 

modalidade de turismo encontra-se, de certa forma “consolidada”, ou seja, registra uma 

demanda expressiva para o potencial das propriedades.  Porém, diante de perspectiva 

dos estudiosos em relação ao crescimento do turismo rural coloque-se para reflexão o 

seguinte: De que forma essa atividade vem se desenvolvendo no meio rural? Em que 

medida o crescimento do turismo rural se compromete a preservar as características 

ambientais, culturais e da identidade local?  Até que ponto suas peculiaridades serão 

valorizadas e mantidas? Em que medida a comunidade local está inserida nesse 

processo de desenvolvimento? Destaque-se que o turismo rural, diferente do segmento, 

dito de “sol e praia” requer controle de carga, considerando a fragilidade ou limitação 

do meio “natural/ambiental” no qual ele se desenvolve, e sua preservação é vital para 

manter a qualidade e a continuidade desse segmento, ou seja, sua sustentabilidade.  
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