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tradicional entre 

meios urbanos e rurais 
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A
, rea rural brasileira não se restringe mais 
aquelas atividades relacionadas à agrope
uária e agroindústria. Nas últimas déca

das, o meio rural vem ganhando novas 
unções- agrícolas e não-agrícolas- e ofe

recendo novas oportunidades de trabalho e renda para 
famílias. Agora, a agropecuária moderna e a agricultu
ra de subsistência dividem espaço com um conjunto 
de atividades ligadas ao lazer, prestação de serviços e 
até à indústria, reduzindo, cada vez mais, os limites en
tre o rural e o urbano no País. 

Esse é o cenário que está se delineando a partir dos 
resultados da pesquisa Caracterização do Novo Rural 
Brasileiro, 1992/98, batizada de Projeto Rurbano, coor
denada pelos professores José Graziano da Silva e Ro
dolfo Hoffmann, do Núcleo de Estudos Agrícolas, do 
Instituto de Economia da Universidade de Campinas 
(Unicamp ). O projeto, que inicia sua terceira fase, con
ta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP), do Programa de Nú
cleos de Excelência- Pronex/CNPq/Finep e da Secreta
ria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento(SDR/MAA), e reúne 35 
especialistas com doutorado, 17 pesquisadores, 11 uni
versidades federais e dois núcleos da Empresa Brasilei
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

"O mundo rural é maior do que o agrícola", consta
ta Graziano. O novo rural incorporou atividades até 
então consideradas como hobbies ou pequenos empre
endimentos, transformando-as em negócios rentáveis: 
multiplicam-se os "pesque-pague", os sítios de lazer, as 
casas de campo, fruticultura, floricultura, além de uma 
série de serviços, como restaurantes, clubes, hotéis-fa
zenda, etc. 

Trabalhador do campo: novos 
personagens substituem o antigo "caipira" 

.... ....__ ___ . 





Essas atividades têm 
se revelado, muitas ve
zes, mais lucrativas do 
que a produção agríco
la tradicional. Os mais 
de mil pesque-pague 
espalhados por cháca
ras e sítios em todo o 
Brasil, por exemplo, uti
lizados como lazer pela 
classe média urbana, já 
são responsáveis por 
90% do destino dos pei
xes de água doce cria
dos em cativeiro. "Mui
tas dessas propriedades 
trocaram a agricultura 
pela pescaria de lazer, 
que pode gerar alta re
ceita para os proprietá
rios", afirma Graziano. 

Os exemplos - Na re
gião de Ribeirão Preto, 
um fazendeiro substi
tuiu a produção de lei Muralha de cowboys: Barretes salta de I I O mil para I, 2 milhão de pessoas durante Festa do Peão 

te deficitária por uma 
bem-sucedida criação de aves nobres 
e exóticas, como faisões, perdizes e 
codornas, vendidas a supermercados, 
restaurantes e à agroindústria. Junto 
com a criação, está implantando um 
programa de turismo ecológico, que 
inclui aula de educação ambiental, 
com o qual pretende aumentar ainda 
mais a rentabilidade da área. 

Muitos agricultores igualmente 
têm tido sucesso com investimentos 
na criação de rãs, camarões de água 
doce, javalis ou escargots. E cresce, 
cada vez mais, o cultivo de verduras 
e legumes em estufas ou pelo méto
do hidropônico, atividades altamen
te intensivas em mão-de-obra. Só 
para ter uma idéia, a produção de le
gumes em São Paulo, apesar de ocu
par apenas 1% da área total cultivada 
no Estado, responde por cerca de 9% 
da demanda da força de trabalho 
agrícola. Também é significativa a 
expansão do mercado consumidor 
de flores e plantas ornamentais, cuja 
produção utiliza, em média, 50 pes
soas para cada hectare cultivado. 

O turismo rural, atividade em 
franca expansão nas áreas de repre-
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Musa country: inspiração americana 

sas formadas para a geração de ener
gia elétrica e ao longo dos rios, é 
apontado por Graziano como um 
importante vetar de desenvolvimen
to de novas atividades não-agríco
las, sobretudo das áreas rurais ribei
rinhas à Hidrovia Tietê-Paraná, que 

corta os Estados de São Paulo, Para
ná, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

Festas de rodeio - Nesse conjunto 
de atividades não-agrícolas que se 
proliferam na área rural, o pesqui
sador destaca as festas de rodeio 
como uma das mais dinâmicas, lu
crativas e expressivas do novo rural 
brasileiro. Anualmente, mais de 
1.200 festas de rodeio são realizadas 
em todo o País. "Em 1996, essas fes
tas atraíram um público de 26 mi
lhões de pessoas, três vezes mais do 
que o Campeonato Brasileiro de 
Futebol. E movimentaram algo em 
torno de US$ SOO milhões", conta
biliza Graziano. 

Durante a Festa do Peão de Boia
deiro de Barretos, considerada o 
maior rodeio do mundo, a popula
ção do município salta de 110 mil 
habitantes para 1,2 milhão. O fatu
ramento atinge a cifra de US$ 120 
milhões, bem mais do que os US$ 45 
milhões registrados no carnaval ca
rioca. "E esse é um gasto local, um 
dinheiro que gira no município e 
alavanca o desenvolvimento das lo-



temente o Brasil, a 
convite da FAPESP, 
quem demonstrou que 
essa perspectiva de 
análise, transposta à 
realidade brasileira, es
tava equivocada. 

Nos Estados Uni
dos, de acordo com a 
análise de Goodman, a 
modernização da so
ciedade levou à cons
tituição de três áreas 
distintas e comple
mentares: o urbano, 
o rural e o selvagem. 
"O urbano é enten
dido como sinônimo 
de metropolitano, o 
rural diz respeito às 
áreas não-metropoli
tanas e o selvagem en
globa os Parques de 
Conservação Nacio
nal", detalha. 

Salto duplo: durante as festas, faturamento da cidade supera em muito o do carnaval carioca Na Europa, o pro

calidades situadas fora do eixo me
tropolitano", afirma. 

O rodeio também é a galinha dos 
ovos de ouro de Americana. A sua 
Festa de Peão resulta num fatura
mento deUS$ 15 milhões e já repre
senta 10% da receita do município, 
além de ser um forte estímulo ao co
mércio local, que se recupera dos 
efeitos da crise da indústria têxtil. 

Um detalhe importante: as duas 
festas, assim como a maioria dos ro
deios do País, são realizadas sem 
qualquer apoio da Embratur, que, 
entre os seus 26 programas de in
centivo, não tem linha de crédito 
para o financiamento desse tipo de 
atividade, afirma Graziano. 

Esses exemplos, argumenta o pro
fessor, não deixam dúvidas de que o 
novo rural brasileiro, distinto do 
agrícola, precisa ser repensado. Caso 
contrário, ele diz, corremos o risco de 
chegar ao novo milênio "com as mes
mas políticas produtivistas inspira
das na Revolução Verde dos anos 50". 

Análise equivocada - "Durante dé
cadas, reduzimos o rural ao agrícola, 

De tirar o chapéu: sucesso sem a Embratur 

em função da mecanização da agri
cultura, e utilizamos o mesmo mo
delo do pensamento americano", 
admite Graziano. E foi exatamente 
um pesquisador norte-americano, 
David Goodman, da Universidade 
da Califórnia, que visitou recenten-

cesso é distinto. A or
ganização do espaço vai da metró
pole ao urbano (neste caso, definido 
como não-metrópole), passando 
pelo rural (já intensamente urbani
zado), até o country side, área desti
nada às fazendas de caça, pousadas, 
etc. "Na Europa, o rural convive com 
o não-agrícola", ressalva. "No Brasil, 
não temos preservação de áreas sel
vagens nem um country side, mas 
um rural reduzido ao agrícola", de
duz Graziano. 

O resultado dessa confusão é que, 
no Brasil, o rural travestido de agrí
cola acaba por se tornar "terra de 
ninguém". O município, responsável 
pelos serviços de água, coleta de es
goto, energia elétrica, etc., não aten
de a população rural e tampouco 
tem competência para legislar fora 
do perímetro urbano. O resultado é 
que, enquanto mais de 95% da po
pulação urbana tem acesso a esgotos 
sanitário e luz elétrica, de acordo 
com dados do PNAD de 1996, na 
área rural essa porcentagem é pouco 
maior do que 60%. 

Outro exemplo, ainda mais dra
mático, dá conta do preço pago pelas 

PESQUISA FAPESP · ABRIL DE 2000 • SI 



famílias rurais pela falta de políticas 
adequadas ao campo: o índice de 
analfabetismo na área rural, no mes
mo período, era de 29,3% contra 
10% registrado nas áreas urbanas. 

"Quem legisla sobre o rural é o 
Ministério da Agricultura e a legis
lação é estritamente agrícola, para 
favorecer a produção", afirma. "É 
preciso reformular a legislação fe
deral, estadual e municipal, ade
quando-as à realidade do novo ru
ral no Brasil." 

Parâmetros ultrapassados pela 
dinâmica do desenvolvimento do 
meio rural brasileiro estabelecem, 
por exemplo, que a área mínima au
torizada para o fracionamento da 
propriedade rural é de 1 hectare. 
"Uma fração menor do que 1 hecta
re é considerada ilegal; então, o rural 
brasileiro é ficção e ilegalidade to
tal", comenta Graziano. 

As mesmas regras restringem, 
ainda, os programas de assentamento 
de famílias, tanto no âmbito federal 
como estadual, às atividades agríco
las; limitam a concessão de benefíci
os permanentes, como pensões e 
aposentadorias a trabalha-
dores rurais, especialmente z 

quando J.á existe outro bene- ~ g 
ficiário na família; excluem 

" os domicílios rurais que não ~ 

são produtores agrícolas dos 
programas de eletrificação 
rural e impedem o desenvol
vimento de uma política ha
bitacional para o meio rural, 
apenas para citar alguns 
exemplos. 

E o mais grave: a velha 
leg.islação não reconhece as 
novas ocupações rurais. "A 
profissão de peão de boia
deiro, por exemplo, não é 

Gado, crisântemos 
e condomínios de luxo 

reconhecida ou regulamentada: o 
que acontece quando ele se aciden
ta? E o caseiro: é um trabalhador 
rural ou um empregado domésti
co?", indaga. E continua: "Quem 
cria escargot ainda é considerado 
pecuarista". 

A família Sato cultiva 8 mil mu
das de crisântemo nas 79 estufas 
que ocupam pouco mais de um oi
tavo da área de um sítio de 8 alquei
res localizado na Estrada do Guará, 
a pouco menos de 8 quilômetros do 
perímetro urbano de Campinas. 
"Essas terras já produziram de 
tudo, de legumes até café; hoje, so
mos cooperados de Holambra e 
está dando para viver': conta Wan
da Sato, 32 anos. 

No ano passado, a 
queda no preço do cri
sântemo obrigou a famí
lia Sato a recorrer a um 
empréstimo do Banespa. 
"O maço do crisântemo, 

Sem mentira: I 00 pessoas por dia nos pesque-pague 

A propriedade, dividida entre 
dois irmãos, fazia parte da antiga 
Colônia Tozan, formada por japo
neses que se instalaram em área lo
teada da fazenda Monte Desch, há 
mais de 40 anos. "Muitos colonos 
voltaram ao Japão e venderam suas 
terras para brasileiros, mas a nossa 
família permaneceu", diz Wanda. 

O sítio emprega entre 12 e 14 
empregados. "Os nossos filhos ain
da são pequenos, têm entre 8 e 10 
anos, logo, só ajudam quando leva
mos as flores para Holambra." 
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comprado pelo preço médio àe R$ 
10,00, caiu para R$ 2,50", conta. 
"Não teve jeito: tivemos que arran
jar dinheiro para não quebrar." 

A pouco mais de três quilôme
tros do sítio da família Sato, Dou
glas Montenegro Ferreira, 60 anos, 
funcionário aposentado da Rhodia, 
tenta a sorte num pesque-pague. 
"Venho aqui uma vez por mês. Eles 
cobram R$ 15 por pessoa. Preferia 
pescar no Mato Grosso, mas a pes
ca ficou restrita a 15 kg de peixe. 
Não vale a pena." Ele e um jovem 
ajudante observam atentamente as 
iscas dispostas em seis varas com 
carretilha. "O que a gente pesca, a 
gente consome em casa, e ainda dá 
para distribuir para os filhos e vizi
nhos", garante. 

A menos de 300 metros dali, em 
frente ao laboratório Síncrotron e 
ao lado de uma fazenda de gado, 
protegida por muros e guarita, ou
tro pesque-pague aguarda o pri
meiro cliente. A tabela de preços 
assusta o freguês : R$ 4,00 pelo qui
lo de traíra, R$ 5,00 pelo quilo da 
carpa e R$ 8,00 pelo quilo do pin
tado. "No final de semana, a fre
qüência é de cerca de 100 pessoas 
por dia", garante a proprietária. 

O caminho entre o sítio da famí
lia Sato e os dois pesque-pague é 
um exemplo inequívoco de que a 
área rural brasileira mudou: a estra
da ladeia o Residencial Sapucaí, três 
condomínios de luxo protegidos 
por guarita e muros de três metros 
de altura, corta pelo menos duas 



A indefinição e confusão nas re
gras também atrapalham o acesso 
ao crédito agrícola oficial e restrin
gem as atividades desses novos pro
dutores rurais. "Um criador de ca
nário, por exemplo, não tem crédito 
oficial", sublinha Graziano. 

Graziano sugere a execução de 
pelo menos cinco novas políticas pa
ra possibilitar o desenvolvimento do 
rural brasileiro. A primeira delas é a 
"desprivatização" do espaço rural, 
com o estímulo à criação de povoa
dos e vilas rurais urbanizadas, com 

Flores em Holambra, perto de Mogi-Mirim, São Paulo: investindo no turismo rural 

chácaras de aluguel para festas, dá 
acesso a uma escola infantil instala
da numa área arborizada, de cerca 
de 4 mil metros quadrados, e faz 
uma pausa no Centro Comercial 
Guará, que vende água, refrigeran
tes, carnes, verduras e jornais. 

Do pequeno bar instalado junto 
a essa área de comércio é possível 
contemplar os jardins e pomares da 
chácara Caraigá, cuidadosamente 
esculpidos numa área de 12 mil 
hectares. O caseiro, que prefere não 
se identificar, orgulha-se de seu tra
balho. "Mas o proprietário, que 
mora em Campinas, só vem aqui 
no final da tarde. Não passa sequer 
o final de semana': lamenta. 

A mesma estrada cruza a rodo
via Mogi-Mirim que leva a Holam-

bra. A cidade de colonização holan
desa, ainda famosa pela produção 
de flores, começa a investir no turis
mo rural ou, como eles preferem, 
no turismo alternativo. E o sítio 
Floriada é um exemplo disso. A fa
mília Wagemaker substituiu a área 
de viveiros de plantas por um mi
nissítio com pavões, passarinhos e 
coelhos, apropriado ao entreteni
mento infantil. Junto ao minissítio, 
funciona um restaurante típico e 
uma floricultura, administrados 
pela família. "Enquanto os pais al
moçam, os filhos podem brincar 
com os animais", explica Esther Wa
gemaker. O negócio cresce e se ex
pande. "Estamos investindo na am
pliação dos viveiros de animais para 
expandir o turismo alternativo': diz. 

economias locais dinâmicas, que en
fatizem o uso não-agrícola do solo. 

A segunda medida seria a imple
mentação de políticas de urbaniza
ção do meio rural para melhorar a 
qualidade de vida das famílias resi
dentes no campo, como, por exem

plo, a criação de um 
Programa Nacional de 
Cidadania do Meio 
Rural, que teria como 
principal objetivo co
ordenar as ações públi
cas e privadas que tra
tam da questão do 
social. Essa proposta 
foi encampada pelo 
Grupo Temático Edu
cação, Saúde e Habita
ção, do Fórum Nacio
nal de Agricultura, no 
ano passado. 

A terceira sugestão 
é o desenvolvimento 
de políticas de renda e 
ocupações não-agríco
las, com estímulo à 
criação de microem
presas industriais e co
merciais que fortale
cessem o trabalho por 
conta própria. 

É claro, ele reconhe
ce, que a geração de 
ocupações não-agríco

las nem sempre dará conta de propi
ciar um nível de renda satisfatório 
para todas as famílias rurais. Para es
ses casos, será preciso apoio de fun
dos públicos, seja na forma de apo
sentadoria e pensões, seja na forma 
de bolsa-escola para os mais jovens. 

Por último, Graziano aposta nas 
tentativas das prefeituras de munici
palizar o Imposto Territorial Rural 
(ITR), proposta que integra o proje
to da reforma tributária em debate 
no Congresso Nacional, na obriga
toriedade de ampliação dos Planos 
Diretores de Uso de Solo também 
para áreas rurais, nos programas de 
gestão de bacia hidrográfica e nas 
políticas de habitação rural. 

Ampliação do cré dito - As primeiras 
conclusões do Projeto Rurbano, de-
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batidas em diversos seminários com 
distintos interlocutores, e as suges
tões para a alteração de políticas pú
blicas formuladas a partir da pes
quisa já apresentam resultados, pelo 
menos no que se refere à concessão 
de crédito. O Banco do Brasil (BB), 
em parceria com o Sebrae, abriu 
uma linha de crédito para atividades 
rurais não-agrícolas. "Os emprésti
mos ainda são poucos e o dinheiro é 
caro, mas antes o Programa de Ge
ração de Emprego e Renda Rural 
(Proger Rural) só dava crédito para 
a agricultura", diz. 

Outra mudança diz respeito à le
gislação do Programa de Apoio à 
Agricultura Familiar (Pronaf), cujo 
crédito beneficiava apenas os pro
dutores rurais que comprovassem 
que 80% da renda era originária de 
produção agrícola e os emprega
dores agrícolas com até dois empre
gados permanentes. Esse critério, 
vigente até 1998, acabava por res
tringir o crédito a famílias agrícolas 
com mais de 100 hectares e excluía 
do programa as famílias pluriativas, 
ou seja, que combinavam atividades 
agrícolas e não-agrícolas. "Feliz
mente, o então diretor executivo da 
Secretaria de Desenvolvimento Ru
ral, Murilo Flores, por ocasião do se
minário final da Fase I do Projeto 
Rurbano, aceitou as sugestões pro
postas com base nos resultados da 
pesquisa das rendas familiares e al
terou as normas de acesso ao Pro
naf, já para o ano de 1999. Hoje, a 
receita agrícola é de mais ou menos 
20%; o resto é não-agrícola." 

A terceira vitória foi a autori
zação para a implementação de ati
vidades não-agrícolas nas áreas de 
assentamento do Programa de Re
forma Agrária. "A mulher do assen
tado, por exemplo, estava impedida 
de fazer doces para vender e ampliar 
a renda familiar", afirma. 

Apesar desses resultados, ainda 
há muito por fazer. Neste mês, Gra
ziano estará em Washington, a con
vite do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), defenden
do a tese de que as atividades não
agrícolas ajudam a combater a po-
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Graziano: rural é maior que agrícola 

na área rural, duas estavam vincula
das a atividades não-agrícolas. Em 
1997, a proporção já era de três para 
dez pessoas. 

O aumento das oportunidades 
de trabalho em atividades não-agrí
colas estancou a queda no tamanho 
da população rural no País. Nos 
anos 80, a população rural caiu, em 
média, 0,2% ao ano. Na década de 
90, essa tendência se inverteu e a po
pulação rural registrou crescimento 
de 0,5% ao ano. "É claro que ainda 
há o êxodo rural na direção dos cen
tro urbanos, mas muito menos in
tenso do que o registrado nas déca
das anteriores", ressalva Graziano. 

Evolução da renda total das pessoas residentes na zona 
rural, segundo o setor de ocupação, 1992-97 - Brasil 
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breza rural. Essa foi uma das princi
pais constatações da primeira fase 
do Projeto Rurbano, que iniciou em 
1997 com o objetivo de reconstruir 
séries históricas a partir de microda
dos das Pesquisas Nacionais por 
Amostra de Domicílios (PNADs), 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

Volta ao campo - Na primeira etapa 
de pesquisa, os dados demonstra
ram que, apesar de o emprego agrí
cola apresentar queda sistemática 
desde meados dos anos 80, a popu
lação rural ocupada, ao contrário, 
cresceu no mesmo período. Em 
1981, de cada dez pessoas ocupadas 

1995 1996 1997 

• Agríco la - Não-agríco la 

Graziano atribui essa mudança à 
estrutura de ocupação do campo, à 
mecanização da agricultura, que exi
ge cada vez menos mão-de-obra, à 
importação de alimentos e aos cor
tes no crédito agrícola. O desempre
go e custo de vida, por outro lado, 
tornaram as cidades menos atraen
tes. O resultado foi que a população 
rural buscou alternativas de traba
lho no meio rural, voltando-se para 
atividades não-agrícolas. 

Na segunda fase do Projeto Rur
bano, iniciada em março de 1999, a 
pesquisa tomou como unidade de 
análise as atividades dos 7,7 milhões 
de famílias residentes em áreas ru
rais que, em 1997, representavam 



aproximadamente 19% do total de 
famílias brasileiras. Constatou-se 
que metade dessas famílias trabalha
va por conta própria, ou seja, não 
contratava trabalhadores fora do 
núcleo familiar, sendo que 538 mil 
famílias já exerciam exclusivamente 
atividades não-agrícolas. 

A análise da pluriatividade per
mitiu explorar melhor o efeito des
sas ocupações não-agrícolas sobre o 
rendimento das famílias 
rurais e das famílias agrí-

no meio rural e ainda não regula
mentadas, a avaliação do impacto da 
expansão dos condomínios de luxo 
sobre o meio ambiente, a análise das 
condições da água disponível em 
cada região e um estudo sobre a 
evolução do turismo rural. 

O Projeto Rurbano é, atualmente, 
uma das mais importantes referên
cias para os estudiosos de economia 
rural no Brasil. Os resultados de 

inadequado. Há que se considerar o 
potencial da comunidade local e as 
diversidades geográficas, cultural e 
ambiental das áreas rurais. 

O turismo no meio rural, como 
ele conceitua, envolve atividades como 
os spas rurais, centros de convenções 
rurais, locais de treinamento de exe
cutivos, turismo ecológico ou ecotu
rismo, turismo de aventura, turismo 
cultural ou de negócios, turismo jo-

vem, de negócio e esportivo. 

colas com e sem acesso à 
terra. Graziano constatou 

Principais setores de atividade da PEA 
não-agrícola residente nas áreas rurais: 

Essa modalidade de ne
gócio constitui-se, ainda, 
numa forma de valoriza
ção do território, de prote
ção ao meio-ambiente e de 
conservação do patrimô
nio natural, histórico e cul
tural do meio rural. 

que, entre os residentes Brasil e São Paulo, 1995 

do meio rural, as rendas 
não-agrícolas são subs
tancialmente maiores que 
as agrícolas. Em alguns 

Setor Brasil São Paulo 

casos, essa diferença che
gava a ser quatro a cinco 
vezes mawr. 

As estimativas de
monstraram que a pluri
atividade era comum a 
35% das famílias ligadas 
às atividades agropecuá
rias no Brasil. 
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As famílias, ele sugere, 
poderiam oferecer produ
tos a "nichos" de turistas 
com interesses bastante es
pecífico que, pelo seu pe
queno número, desisti
mularia a participação de 
empresas de grande porte 
neste empreendimento. • 

PERFIS: 
Os resultados da se

gunda fase do projeto in
dicaram, ainda, o cresci
mento no número de 
desempregados e aposen
tados residentes no cam
po, deixando claro que a 
dissociação entre o local 

Fonte: N úcleo de Economia Agrícola do IEIUNICAMP. Projeto Rurbano, Tabulações Especiais 

• JOSÉ FRANCISCO GRAZIANO 
DA SILVA é graduado em En
genharia Agronômica pela 
Escola Superior de Agricul-* e ** - valores significativos ao nível de 20 e I 0%, respectivamente 

de residência e de traba-
lho, próprio das cidades, também já 
ocorre nas áreas rurais. 

A terceira fase do projeto, que 
agora se inicia, tem três grandes ob
jetivos: ampliar a base de dados das 
etapas anteriores, aprofundar alguns 
pontos da análise das famílias e pes
soas ocupadas e realizar estudos de 
caso para melhor qualificar as ten
dências registradas no que diz res
peito às ocupações e rendas das fa
mílias rurais e agrícolas de algumas 
regiões do País. "A questão que ago
ra se coloca é qual a identidade dessas 
pessoas e qual a sua ambição como 
sujeito social", esclarece Graziano. 

Essa fase inclui, ainda, a identifi
cação de atividades desenvolvidas 

cada uma das fases da pesquisa e te
mas estudados estão reunidos em 
quatro livros, já publicados, e inspi
raram oito teses de doutoramento, 
seis delas já defendidas. Isso sem fa
lar num sem-número de artigos pu
blicados em revistas especializadas e 
nos JOrnais. 

O Turismo rural pode se consti
tuir num importante vetor de de
senvolvimento regional, desde que o 
controle dos processos seja regional 
e as comunidades locais se apropri
em dos benefícios gerados, diferen
temente do que ocorre com o agro
turismo. Nesta nova perspectiva, o 
enfoque tradicional de trazer capital 
de fora para explorar negócios, é 
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