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Turismo, Educação e Sociedade: uma análise do Turismo Rural e suas 
implicações.  

 
Tourism, education and society: an analysis of Rural Tourism and its implications. 

 

Antonio Rafael Mesquita1 

 

RESUMO 
O seguinte artigo procura, diante do crescimento da atividade turística e das suas 

interferências na sociedade, analisar a introdução da educação no turismo como auxílio em 

novos aprendizados e respeito ao destino turístico, como também às diferenças culturais 

existentes, elucidadas com o turismo rural na dicotomia rural/urbano ou, em vias da nova 

ordem global, centro/periferia. 

 

Palavras-chave: Turismo Rural. Educação. Sociedade. Interferências. Costumes.   

 

ABSTRACT 
The following article tries to, due to the growth of the tourist activity and its interferences in 

society, analyze the introduction of education in tourism as aiding new learnings and respect 

to the tourist destination, as well as to the existing cultural differences, elucidated with rural 

tourism in the rural/urban dichotomy or, in ways of the new global order, center/periphery.  
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1 Aluno do curso de graduação em Turismo com Ênfase em Meio Ambiente da Universidade Estadual Paulista-
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Introdução 
  

Na atual sociedade de informação2 aparecem constantemente imagens efêmeras e 

contestadas quanto ao seu poder educativo, visões demasiadamente tecnicistas e fetichismos. 

Além disso, vemos a intensa urbanização, o êxodo rural e a globalização que atingem também 

o turismo. Nesse sentido, a educação turística pode vir a contribuir para a conscientização em 

diferentes âmbitos, pela incorporação de novos conhecimentos, troca de culturas de forma 

mais respeitosa, ou mesmo ao amenizar os impactos negativos da relação turismo-sociedade.  

A atividade turística, cada vez mais, ganha espaço no cotidiano da sociedade, porém 

muitos acreditam ainda na idéia dela se referir somente ao glamour das viagens e hotéis 

aconchegantes; outros, já com uma idéia de caráter mais pecuniário, empreendedor, vêem o 

setor como a “indústria” da atualidade, a panacéia que irá alavancar a economia, ou ainda a 

salvação para problemas ambientais. Diante disso, duas questões são instigantes para o debate 

acadêmico, e são elas: o que é o turismo? e para o que serve? 

O turismo vem passando por novas abordagens, referente: ao seu surgimento perante o 

capitalismo; aos seus fundamentos teóricos; à questão da virtualidade afetando a mobilidade, 

onde se discute se para “viajar” o indivíduo realmente precisa se deslocar ou poderá fazê-lo de 

forma virtual, “visitando” um local pela Internet; e o fetichismo.3  

Porém, muitos acadêmicos, e outros que estão ligados à área turística, questionam-se a 

respeito de sua serventia, e sua aplicabilidade. De fato, ele se relaciona com o deslocamento, 

acomodação e lazer, como também pode ajudar na geração de emprego e renda e no auxílio à 

proteção ambiental. Entretanto, o turismo pode exercer uma função diferente da lúdica, 

econômica e ambiental. Esse outro papel seria o educacional que se apresentaria em suas 

linhas mais diversas, como na ambiental, social e turística; principalmente, diante da 

complexidade do mundo em globalização. 

A educação inserida no turismo possibilita diversas aplicações, todavia dar-se-á 

ênfase, neste artigo, à educação para a viagem. Essa prática será uma preparação dos turistas, 
                                                
2 A sociedade de informação pode ser comparada à “Sociedade do Espetáculo”, conceito desenvolvido pelo 
teórico francês Guy Debord, década de 60, que ilustra uma sociedade constituída em função do consumismo de 
imagens instantâneas baseadas na mídia e se refere ao espetáculo como um instrumento de despolitização e 
também de pacificação. (KELLNER, 2003). 
3 Para uma análise de algumas dessas novas abordagens, ver: MOESCH, M. (2000); OURIQUES, H. (2005); 
GASTAL; CASTROGIOVANNI (2003) e artigos de SANTOS FILHO, João, podem ser consultados em: 
<http://www.espacoacademico.com.br>.     
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pois inúmeros casos de desrespeito entre pessoas acontecem na atividade turística, como 

também danos ambientais, mínimo aproveitamento educativo, entre outros fatos que poderiam 

ser evitados com uma melhor preparação dos atores sociais envolvidos.  

Certamente, o turismo não é o responsável isolado por todas as ações prejudiciais que 

ocorrem na sociedade e no meio natural; como também não deve ser visto como a solução 

para tais problemas, muito menos o da questão educacional e cultural. Desse modo, deve ser 

encarado como mero auxílio para tais questões.           

No presente trabalho o meio escolhido para tal simbiose, turismo e educação, foi o 

rural, e especificamente o segmento de Turismo Rural, que aparece como alternativa ao 

turismo sol e mar e como interiorização do turismo; mas a escolha se deu, principalmente, 

pelo potencial de mudanças no conteúdo das relações cidade/campo. 

   

 

Turismo Rural: uma aproximação 
 

O segmento turístico do Turismo Rural ainda não possui um consenso sobre suas 

definições cabendo aqui diversas demarcações. Contudo, para não entrar em uma discussão 

conceitual, que não é foco do artigo, será apresentada uma visão holística do que pode ser 

encontrado na literatura específica, como em Graziano da Silva (1998), Calvente (2000), 

Ministério do Turismo (2004), Rodrigues (2003), entre outros. Assim, o turismo rural 

relaciona-se às atividades turísticas executadas no universo camponês, excluindo praia ou 

meio urbanos; interage com os afazeres cotidianos do campo, agropecuária, pesca, que têm 

função acentuada no atrativo e os serviços são oferecidos pela população que mantém o 

domínio da renda (CALVENTE, 2000). 

O turismo rural permite um contato mais próximo do turista com o morador local, o 

que torna necessário um olhar cuidadoso em relação ao plano cultural e social de cada grupo, 

urbano e rural, visto que o conteúdo de suas relações de sociabilidade é diferente. 

Logo, com o constante crescimento desse segmento de turismo no país, engendram-se, 

conjuntamente, valores e costumes aos quais os processos de acomodação e assimilação4 se 

                                                
4 No âmbito sociológico, acomodação refere-se a um processo de ajustamento, dos indivíduos de diferentes 
culturas, que se dá diante de conflitos; pode ser bastante rápida e radical e, geralmente, o grupo está consciente 
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acentuam, o que pode fomentar a marcha rumo a nova ordem global de homogeneização 

cultural. 

 

 

Rural, urbano e a globalização 
 

É difícil, na atual conjuntura, estipular uma separação entre o urbano e o rural, sendo 

que em cada ambiente começam a aparecer realidades parecidas, pois vários trabalhadores 

que moram no campo trabalham na cidade e podem adquirir hábitos citadinos, como também 

a mídia exerce influências. Todavia, no turismo as noções de urbano e rural são ainda bastante 

vinculadas ao imaginário, como a vegetação no rural e as zonas comerciais no urbano – que é 

utilizado, constantemente, para despertar o interesse do turista. 

O camponês, geralmente, possui uma afinidade maior com seus vizinhos, já que a área 

de convivência costuma ser menor e o modo de vida, as opiniões, as atitudes são semelhantes, 

o que colabora para a construção de uma relação relativamente mais afetiva e próxima com 

um certo grau de solidariedade e respeito.  

Dessa maneira, seus habitantes têm o hábito de visitarem-se, de trocar alimentos e 

serviços; isto acaba incentivando a convivência, porque sabem que precisam do vizinho, da 

família para a realização de tarefas e trocas de utensílios ou até mesmo para a sobrevivência, o 

que também ajuda a manter mais fortes as tradições e o respeito.  

O habitante urbano, por diversas razões, mas também com a contribuição das 

mudanças nos valores e responsabilidades da família, tem perdido a noção de pertencer a um 

grupo “base” e pode fazer parte de diversos grupos simultaneamente. A crescente necessidade 

do trabalho, do dinheiro (subsistência), tem feito pais e mães (pela heterogeneização do 

trabalho) se afastarem da família e da educação dos filhos, tendo estes que, cada vez mais 

cedo, aprenderem a ter responsabilidades que antes eram incumbidas apenas aos seus entes 

familiares mais velhos.  

Entretanto, cabe lembrar que a classe média assume responsabilidades paternas e 

maternas mais prolongadas que em outras épocas ou em relação a outras classes. Nas classes 

                                                                                                                                                   
do processo.  Já a assimilação, é um método mais permanente de ajustar diferenças entre grupos, que estão 
geralmente inconscientes das mudanças em curso e são incorporado à outra cultura antes de tomar consciência 
disso e com pouco conhecimento das causas desse desfecho. (KOENIG, 1970, p. 322). 
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baixas o subemprego feminino e o desemprego masculino resultam em maior poder à mulher 

e aos filhos (FUKUI, 1986). Tais obrigações podem acelerar o individualismo, a competição, 

pois os indivíduos terão que se adequar à sociedade de alta competitividade, já que também a 

taxa de natalidade tem diminuído e muitos casais têm apenas um filho, o que de certa forma 

condiciona o jovem a conviver mais isolado afetivamente e preocupado com seus próprios 

interesses. 

Em razão destes fenômenos, a troca de informações entre diferentes características 

culturais, seja no trabalho, na escola e na sociedade em geral, torna-se intensa. Assim, para 

gerir conflitos e atenuar diferenças no comércio e na relação de pessoas, inicia-se um processo 

de padronização da língua, da moeda, dos meios de produção e até, numa visão mais ampla, 

da cultura; onde a comunidade dominante impõe seus modos e interesses promovendo a 

acomodação por métodos diversos.  

 Enfim, o ponto central com tais análises das diferenças entre o rural e o urbano, é que 

estes se diferenciam não apenas por seu espaço ou pela densidade demográfica, mas como 

coloca Carlos (2004, p.130) “pelo conteúdo das relações sociais neles contidas”. 

Justamente nesta questão, o turismo exercerá uma de suas interferências na sociedade 

e a educação será apresentada como auxílio na conciliação da troca entre culturas, respeito ao 

local e aquisição de novos conhecimentos, a fim de cultivar os diferentes costumes sociais e 

até de estimular a criatividade perante os problemas comunitários. 

Ao corroborar com essa idéia em um estudo sobre os efeitos culturais no turismo rural, 

Weissbach (2005, p.297) afirma que a Organização Mundial do Turismo (OMT) “aponta os 

conflitos gerados com os valores tradicionais e com a cultura local como perniciosos às 

iniciativas e à criatividade das populações residentes.”  

 

 

Turismo, sociedade e educação 
  

Os camponeses, como em qualquer outra comunidade, apresentam distinções pessoais, 

mas como já exemplificado, adquirem um grau de afetividade e união maior, pois suas 

relações são muitas vezes de dependência e similaridade, ao contrário do citadino. O 

camponês não está acostumado a conviver com características culturais tão diversas como o 
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morador da cidade, que por estar mais exposto a diferentes características culturais se 

acostuma com estas. Um exemplo disso pode ser constatado na própria convivência familiar, 

onde o pai pode pertencer a grupos distintos (no trabalho, no esporte, entre outros) e que 

podem ser totalmente diferentes aos do seu filho, mas possuem um grupo em comum (família) 

e convivem sem muitos problemas. 

    No momento atual constata-se um aumento do fluxo do turismo rural, o que implica 

mais pessoas em contato, e com isso se eleva também a possibilidade de ocorrer modificações 

nos seus costumes. 

A educação nesse sentido terá a função de preparar os indivíduos, tanto o turista 

quanto o receptor para os distintos tipos de comportamento com o intuito de diminuir o 

possível choque cultural e o respeito ao local receptor.  

Em razão disso, verifica-se uma das contradições da globalização, pois mesmo com 

inúmeras culturas em conexão para intercambiar conhecimentos e práticas que utilizam em 

seu cotidiano, o dominante acaba por eleger um método e homogeneíza-o; isto acelera o 

processo de assimilação. Dessa maneira, a educação no turismo é uma tentativa de estimular a 

compreensão intercultural e aproveitar a diversidade para o acumulo de técnicas e habilidades 

que auxiliem no trato dos problemas cotidianos, pois cada localidade apresenta suas 

particularidades. 

Obviamente não podemos generalizar este processo de homogeneização, pois várias 

culturas apresentam fortes resistências perante as racionalidades externas a ela. Podemos 

afirmar também que o intercâmbio global sempre existiu. Entretanto, este processo, nos 

últimos 30 anos, apresentou mudanças qualitativas que o torna mais abrangente e penetrante 

(ALBROW, 1996).  

Mecanismos sociais, econômicos, políticos além de “globalizar” alguns problemas, 

também salientam as distinções. Porém, estas são muitas vezes artifícios para novos produtos 

no mercado (como as diferenças do turismo rural e a própria educação no turismo podem se 

tornar). Assim, é possível depreender, em nosso atual contexto, como é frágil a fronteira entre 

a mercantilização e a valorização, entre o poder e a resistência (PELBART, 2003)5.    

                                                
5 A obra de Pelbart apresenta múltiplas questões sobre o poder e a resistência relacionadas à vida e para isso 
utiliza complexas abordagens, em sua maioria, filosóficas. Desse modo, a sua relação com o presente artigo se dá 
apenas para demonstrar a tenuidade entre a mercantilização e a valorização da vida na sociedade contemporânea 
e dessa forma tentar entender as questões que influenciam o turismo, já que este é inerente às questões societais.  
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Krippendorf, em Sociologia do Turismo, comenta que muitos turistas não conseguem 

se distanciar das atividades rotineiras e quando viajam não procuram ter um contato maior 

com o local, onde consomem os mesmos produtos, querem as mesmas coisas que estão 

habituados em casa; contudo, muitos passam a “colecionar” viagens apenas para promoverem 

seu status, não absorvendo nenhum conteúdo diferente, onde o que muda é só o local. 

(KRIPPENDORF, 2003). 

Em um trabalho intitulado Estudo do nível de satisfação dos turistas no espaço rural: 

caso das propriedades localizadas no raio de até 150 km de São Paulo6, os autores Chida, 

Hoshino e Sallum apresentam, entre os diversos dados, requisições dos turistas quanto à 

estrutura do local. Entre elas, salientam a requisição de piscina aquecida, quadra de tênis, 

playground.  

Nesse sentido, ao concluir o estudo, os autores destacam “...as ambigüidades e 

contradições dos turistas como desejando um ambiente rústico com todas as comodidades 

urbanas [...]” (CHIDA; HOSHINO; SALLUM, 2003, p.383). 

Esse é um tema complexo, pois na busca de ofertas que sejam diversificadas e ao 

mesmo tempo continuem a valorizar as práticas do local, encontra-se as sugestões e desejos 

dos turistas, que como mostrou o estudo supracitado geralmente requerem as mesmas coisas 

que possuem na cidade. Mesmo que o diferencial esteja na gastronomia, como trabalhar a 

desvalorização das comidas típicas, principalmente em um empreendimento em que a 

necessidade financeira, a necessidade da manutenção do negócio influencia pesadamente para 

que o empreendedor aceite as mudanças? 

Obviamente seria necessária, anteriormente, uma mudança no cotidiano do indivíduo, 

mas a educação turística poderia incitar o viajante a aproveitar a viagem para novos 

aprendizados, para a diversidade de atrações e costumes. Assim, viajar não só para status, mas 

para se educar, ou seja, o turista “aprenderá” a viajar visto que, o contato com outras culturas 

e suas formas diferentes de tratar as dinâmicas sociais pode ampliar o leque de alternativas 

que o indivíduo poderá usar para o trato da sua própria realidade e assim, aumentar sua 

capacidade inovadora, criativa.  

                                                
6 A amostragem da pesquisa constitui-se por unidades localizadas nos municípios de Santa Branca, Salesópolis, 
Piedade e Itu (CHIDA; HOSHINO; SALLUM, 2003, p.380).  



  
 

����������	��	
�����	 �����	 ��	�	 ��	�	 ��	�����	 ����	����	

�

���

� ����	�
���
������� �� ����	�
���
������� �� ����	�
���
������� �� ����	�
���
������� ��
������������������������������

�������������	�
�����	�����������������	�
�����	�����������������	�
�����	�����������������	�
�����	�������� �	����� ���������	�
����	����� ���������	�
����	����� ���������	�
����	����� ���������	�
�������

Uma observação importante é quanto às técnicas que serão utilizadas para promover 

essa inter-relação educação/turismo. São vários os meios que poderão propiciar tal educação7. 

Porém, cabe antes lembrar que o sucesso dessa inter-relação se deve em grande parte ao 

empenho e aceitação dos atores sociais envolvidos no turismo. 

Contudo, se pode aplicá-las nas agências de viagem com informações pré-viagem; 

através de uma mídia que preste informação educativa e de respeito entre diferenças culturais; 

nos locais turísticos com campanhas através dos órgãos responsáveis. Uma outra ferramenta 

que pode se destacar, se bem planejada e elaborada, é o “turismo da escola” com educação 

pré, durante e pós-viagem. 

A inserção do turismo na escola se refere a uma alternativa, ainda pouco abordada na 

academia, que pode consistir na visitação feita por crianças e adolescentes a uma determinada 

localidade, com preparação prévia. Essa prática visa relacionar a visita com as disciplinas 

lecionadas a fim de tornar o conhecimento teórico mais interessante e coerente com a sua 

realidade e, a partir daí, possibilitar diversas interações de conteúdos. 

  O preparo ao viajante pode acontecer como conseqüência do “turismo da escola”, visto 

que além de auxiliar no aprendizado, o aluno terá noções para um aproveitamento mais 

educativo do que uma simples visita a uma determinada localidade tem a oferecer.  Assim, o 

futuro turista, desde sua infância, terá maiores condições de realizar uma viagem mais 

educativa. 

A oferta de produtos típicos é predominante no turismo rural, porém se cada vez mais 

turistas começarem a requisitar novos produtos no espaço rural, mas já usuais no urbano, aos 

poucos pode ocorrer o esquecimento de receitas e alimentos tradicionais, uma vez que o 

receptor não quer perder a sua clientela e começará a inserir produtos artificiais e superficiais 

que potencializam a alteração da própria nutrição do camponês.  

O descanso do camponês também pode sofrer influências e serem modificados com o 

trabalho complementar no turismo, porque os visitantes, devido ao trabalho na cidade, 

poderão chegar em horários noturnos. 

                                                
7 É crescente o número de estudos que relacionam o turismo e a educação, principalmente no meio rural. Para 
uma visão holística, ver: MAIA; SILVA; VICENTE (2003); TIRADENTES (2003); ANDRADE; VIEIRA 
(2003); SOUSA; TEIXEIRA; WANDSCHEER (2006). 
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Além da nutrição e do descanso, o trabalho no turismo pode afetar na realização de 

ações conjuntas como o lazer com as cantigas, a gastronomia e outras atividades, pois estarão 

ocupados em suas propriedades. Assim, mais uma vez as ações começam a corroborar para a 

diminuição da diversidade dos hábitos e das relações dos que nele vivem e que caracterizam o 

espaço. Tal fato se compara com a análise de Calvente (2000) quando este escreve que “o 

comércio entre as coletividades introduziu novas lógicas, desejos e necessidades. A 

organização do espaço e da sociedade começa a ocorrer sem correspondência com as 

necessidades íntimas de cada grupo”.  

Mais uma vez afirmamos que se pode inserir a educação, visando que o viajante 

aprenda a se adequar, a se comportar e fique ciente que ele não pode fazer tudo que quiser, 

pois está no local de uma cultura diferente e, portanto, tem que respeitá-la.  

A generalização dos costumes, do lazer e do conteúdo das relações sociais engloba os 

espaços urbanos e rurais. Assim, ganham uma nova articulação e a contradição passa a não ser 

mais entre cidade/campo e sim entre “centro-periferia”. (CARLOS, 2004, p. 133-134). 

Por fim, o pré-conceito existente na atividade turística é um fator que também poderia 

ser diminuído se os envolvidos no movimento turístico tivessem um melhor conhecimento 

sobre suas realidades e motivações, uma vez que, o preconceito e a discriminação contra o 

indivíduo do destino turístico o forçam a adquirir uma forte resistência podendo acarretar até 

o fim da atividade turística em sua localidade.   

Há inúmeros casos de turistas e receptores que criam estereótipos entre si e que 

acarreta em pesados preconceitos, o que atrapalha a comunicação mais próxima e respeitada 

entre ambos. Ao tratar da questão sobre a resistência às mudanças de determinados 

trabalhadores no turismo, BARRETO (2003, p. 23) afirma que “embora não seja comum 

presenciar atos de xenofobia aberta contra os turistas [...] muitas vezes esta se apresenta sob a 

forma da negligência, do descaso e de um serviço prestado de má vontade.”  
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Considerações finais 
 

O turismo rural é uma alternativa para o campo e para o turismo, mas suas ações 

podem abarcar diversas interferências, tanto positivas quanto negativas. 

  Este segmento pode gerar renda e emprego através dos serviços prestados com a 

hospedagem, entretenimento e vendas de produtos do campo, que podem ser desde alimentos 

até peças de artesanato (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004).  

Nesse sentido, contribui-se para a diminuição do êxodo, pois se terá melhores 

oportunidades no campo e, além disso, existe a possibilidade para o camponês de valorizar 

seu espaço e seus costumes, contribuindo também com a interiorização da atividade que 

diversificaria a oferta turística.  

Contudo, os desejos e demandas dos turistas, exemplificados neste artigo, podem 

desvalorizar as práticas campesinas, além das possíveis interferências no cotidiano do 

camponês. 

Necessita-se também analisar que a dicotomia rural/urbano, assim como a relação 

turismo/sociedade não deve ser analisada somente pela quantidade de turistas, ou pela pressão 

antrópica, mas também pelo conteúdo das relações sociais e reprodução do sistema. 

Temos que considerar que a cultura possui um caráter dinâmico e já é em si uma 

hibridação. Dentro das comunidades certamente ocorrem resistências, mas até onde a 

necessidade econômica irá impedir que elas não adotem as requisições feitas pelo turista? 

Cabe ao planejamento abordar criticamente todas as interferências, e repensar questões que se 

acentuarão com o crescimento do turismo em geral e rural. 

A relação turismo/educação apresenta-se como um potencial auxílio para alguns 

problemas; entretanto, devem ser propostos e analisados os métodos para que tal aplicação 

ocorra de forma eficaz.  

 Por fim, vale lembrar, mais uma vez, que o turismo isolado não deve ser encarado 

como o responsável pela resolução e nem pelo agravamento dos problemas da sociedade.  
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