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INTRODUÇÃO 
 
            O processo de implantação do turismo no espaço rural denota um complexo 
sistema de desenvolvimento operacional. Portanto, para que este processo seja 
implantado de forma efetiva e positiva, se faz necessária a criação e o estabelecimento 
de uma parceria público privada, a fim de capacitar e orientar os agricultores neste 
empreendimento. 
          Implantar o turismo rural no município gerará mais uma forma de ganho para as 
propriedades e os munícipes. “O Turismo Rural, além do comprometimento com as 
atividades agropecuárias, caracteriza-se pela valorização do patrimônio cultural e 
natural como elementos da oferta turística” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, 
p.19).Com o intuito de promover o desenvolvimento econômico local, e agregar renda 
aos pequenos produtores rurais, o poder público municipal de Paraí, demonstra 
interesse em apoiar iniciativas que promovam o turismo rural.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
              O processo de implantação do turismo no espaço rural denota um complexo 
sistema de desenvolvimento operacional, portanto, para que este processo seja 
implantado de forma efetiva e positiva, se faz necessária a criação e o estabelecimento 
de uma parceria público privada, a fim de capacitar e orientar os agricultores neste 
empreendimento, evitando desta forma a inoperância do mesmo.  Sendo assim este 
estudo traz o seguinte tema: Administração Pública e Turismo Rural. Levando em 



 

conta a implantação do turismo no espaço rural no município de Paraí: uma parceria 
com a administração pública municipal, como uma forma de diversificação e geração 
de renda para as propriedades deste município.  
                A pesquisa busca, de forma qualitativa e por meio de entrevistas, desenvolver 
um estudo acerca de parcerias público-privado para a implantação do turismo no 
espaço rural, no município de Paraí-RS, levando em conta os incentivos que a 
administração pública municipal pode oferecer aos produtores. A coleta de dados foi 
realizada no mês de abril de 2018, através de entrevistas semiestruturadas, para 
identificar a opinião dos mesmos e seu posicionamento a respeito de um possível 
Processo de Implantação do Turismo Rural e Turismo no Espaço Rural no município de 
Paraí – RS. No município foram visitadas 5 propriedades com potenciais diferentes. 
Todos os agricultores aceitaram fazer parte de um possível projeto de implantação do 
turismo no espaço rural, bem como afirmam que é imprescindível o apoio da 
administração publica municipal de Paraí para fazer investimentos nas propriedades. 
               As propriedades contem diversos atrativos como cultura da imigração italiana, 
contato direto com o meio rural na criação de bovinos em confinamento e 
suinocultura, tecnologia de ponta na ordenha do gado leiteiro, propriedade para lazer 
com espécies de animais exóticos e também agroindústria com produtos produzidos 
em solo paraiense. Quando a pesquisa foi realizada com a Estencionista da EMATER e 
a Secretária De Educação e Cultura do município, ambas responderam que é 
imprescindível o apoio do poder público municipal em um possível projeto de 
implantação do turismo no espaço rural no município de Paraí, sem este apoio maior é 
impossível dar continuidade a um projeto. Ambas acreditam que o município possui 
potencial e é possível desenvolver um projeto com parceria entre propriedades e o 
poder público municipal. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
         Portanto, percebe-se que a agricultura familiar está passando por um constante 
processo de transformações, e o turismo no espaço rural se tornou uma opção de 
geração de renda, e trabalho. A administração pública municipal de Paraí se torna uma 
aliada aos pequenos agricultores rurais, no que se refere às parcerias que ela pode 
estabelecer. Então, foi possível constatar que a totalidade das propriedades 
pesquisadas demostraram interesse em participar do processo de implantação do 
turismo. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


