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Resumo 
Este trabalho trata da Economia Criativa em relação direta ao Turismo Rural e Turismo 
Criativo, concomitantemente. Objetiva-se colaborar para a reflexão acerca das possibilidades 
de inovação do trabalho de Turismo Rural através de elementos de criatividade. Nesse sentido, 
o artigo questiona se há possibilidade de se trabalhar com o que há de genuíno do Turismo 
Rural, a partir do desenvolvimento agregado do Turismo Criativo, mediante ações e criações 
relacionadas à Economia Criativa. A relação é exposta através de metodologia qualitativa, 
concretizada a partir de um estudo de caso, qual seja, o estabelecimento de atividades de 
Turismo Rural da EMATER-RS/ASCAR durante as edições de 2016 e 2017 da Expodireto, 
realizada em Não-Me-Toque, RS. Os resultados indicam ser relevante considerar a 
criatividade, quando atrelada ao turismo, também no âmbito rural e não somente no urbano, 
levando-se em conta que os aspectos da ruralidade detêm elementos de cultura importantes 
para atratividade turística. 
 
Palavras-chave: Turismo Rural; Turismo Criativo; Economia Criativa; EMATER-
RS/ASCAR; Expodireto. 
 
 
Considerações iniciais 

Este trabalho aborda a Economia Criativa como relevante para promoção de dois 

segmentos turísticos, quais sejam Turismo Criativo e Turismo Rural. Mais 

especificamente, centra-se em tratar desta relação a partir da valorização de culturas 

locais rurais. Nesse sentido, a pesquisa suscita a seguinte questão: é possível trabalhar 

com o que há de genuíno do Turismo Rural, a partir do desenvolvimento agregado do 

Turismo Criativo, mediante ações e criações relacionadas à Economia Criativa? 

Como objetivo geral pretende-se colaborar para a reflexão acerca das possibilidades de 

inovação do trabalho voltado ao segmento de Turismo Rural na contemporaneidade, a 

partir do segmento de Turismo Criativo, comumente relacionado ao espaço urbano no 

                                                
1 Trabalho apresentado no I Simpósio Internacional de Gestão da Comunicação, Cultura e Turismo 
(SINCULT 2015), realizado em Salvador, Bahia, Brasil, dias 24 e 25 de julho de 2015. 
2 Mestre em Planejamento Urbano e Regional (UFRGS). Bacharel em Turismo (UFPel). Extensionista 
Rural de Nível Superior (EMATER-RS/ASCAR). Professora do Curso de Bacharelado em Turismo 
(Rede Metodista de Ensino – IPA). 
3 Extensionista Rural (EMATER-RS/ASCAR) Chefe de Escritório Municipal de Victor Graeff, RS. 



  
 

contexto brasileiro. Para tanto, os objetivos específicos desdobram-se em: a) evidenciar 

a importância da Economia Criativa também no contexto rural; e b) indicar 

possibilidade de promoção simultânea do Turismo Criativo e do Turismo Rural.  

O tratamento do tema justifica-se na medida em a Economia Criativa no Brasil tem 

apresentado cenário positivo, mesmo em momento de crise (SÁ et al., 2016), de acordo 

com dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). 

Contudo, os estudos e os índices relativos a tal setor voltam-se, expressivamente, ao 

contexto urbano (REIS; KAGEYAMA, 2011), de maneira que pouco há de medição 

para o cenário rural, principalmente àquele relacionado ao Turismo, visto que o 

segmento Rural ainda apresenta poucos estudos atuais no país e altos índices de 

informalidade (SEBRAE, 2013) 4. 

Nesse sentido, a seção seguinte do artigo apresenta as bases teóricas utilizadas para 

discussão do tema. Em seguida, haverá exposição de metodologia empregada, seguida 

pelos resultados e pelas considerações finais do trabalho. 

Referencial Teórico 

Para Barretto (2006), perceber o turismo apenas como atividade econômica, sem 

ponderar a grandeza das relações sociais, inviabiliza a compreensão de cultura como 

atributo, no que diz respeito à atração turística. Dessa forma, percebe-se a cultura como 

um elemento do turismo e como consequência da conexão da sociedade com o 

ambiente. 

Quando as reflexões turísticas que abarcam os aspectos econômicos e culturais 

emergem, é relevante aludir à Economia Criativa. Isso porque ela tem sido vista, 

internacionalmente, como uma força transformadora (UNITED NATIONS, 2013). No 

Brasil, sua relevância ganhou destaque na última década, com estudos e discussões 

(LEITÃO; MACHADO, 2016), bem como mediante sua relação com o Turismo 

(PINHEIRO; BARTH, 2016). Relativamente à Economia Criativa, é pertinente aludir 

ao que afirmam Reis e Kageyama (2011, p. 19): 
                                                
3 A última publicação nacional com dados de Turismo Rural foi feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE), em 2013, e não apura Economia Criativa e o Turismo Criativo, 
além de abranger amostra relativamente pequena do que existe de Turismo Rural no Brasil. 



  
 

Setores como turismo, cultura, artesanato, design, gastronomia, 
serviços de arquitetura, produção de software, por exemplo, estão 
diretamente ligados à economia criativa, e todos eles com presença 
marcante das micro e pequenas empresas. Inovação, uma das 
características que compõem o conceito de economia criativa, é hoje 
fator decisivo para as micro e pequenas empresas conquistarem e 
manterem seu espaço no mercado que se torna cada vez mais 
competitivo. Quando falamos em inovação, estamos falando não apenas 
de investimentos em alta tecnologia, mas também em inovação de 
métodos e processos, o que não exige necessariamente altos 
investimentos. 

 

A questão da inovação aludida pelos autores é fortemente relacionada ao turismo, 

especialmente no âmbito do segmento de Turismo Criativo. Isso porque a chave desta 

segmentação está na autenticidade relacionada ao desenvolvimento de aptidões junto a 

um consumidor participativo do processo turístico5. Contudo, embora o âmago do 

Turismo Criativo resida na produção/construção de algo, a partir da relação entre 

visitante-visitado, e que tal prática seja historicamente efetivada pelo segmento de 

Turismo Rural, contemporaneamente poucas são as abordagens aprofundadas acerca de 

tal relação – Economia Criativa/ Turismo Criativo/ Turismo Rural. 

A teoria referente à criatividade, quando atrelada a algum recorte espacial, é 

frequentemente explorada para o meio urbano, não sendo raras as analogias com as 

segmentações de Turismo Urbano e Cultural. Por exemplo, em uma abordagem 

contemporânea muito relacionada ao turismo, Fonseca (2011) faz alusão ao meio 

urbano na perspectiva da criatividade. Neste cenário, a autora esclarece que uma cidade 

criativa apresenta três particularidades fundamentais, que são: as inovações, sejam elas 

em nível social, na solução de problemas ou na efetividade da criatividade; a conexão, 

em diversas formas; e a cultura, que abrange os outros dois tópicos, pois permite a 

multiplicidade das manifestações dos indivíduos de uma sociedade. Pondera-se, 

portanto, se tais características relacionadas ao urbano não poderiam estar 

contempladas, igualmente, para o turismo desenvolvido a partir do recorte geográfico 

rural e de suas respectivas práticas socioculturais. 

                                                
5 A formulação teórica do Turismo Criativo (Creative Tourism) surgiu inicialmente por autoria do 
Professor Greg Richards, da área de Estudos e Lazer da Universidade de Tilburg, na Holanda. 



  
 

A esse respeito se estaria tratando, portanto, do Turismo Rural dotado de potencialidade 

para produções no âmbito da Economia Criativa e ações de Turismo Criativo. É 

pertinente esclarecer que neste estudo dota-se a definição e as características apontadas 

pelo Ministério do Turismo em relação ao Turismo Rural. Para tal órgão, o segmento é 

entendido como aquele no qual há contato direto do consumidor com o produtor, tendo 

como base a valorização da ruralidade, a conservação do meio ambiente, os aspectos 

socioeconômicos do setor, com destaque para a agricultura familiar. Em suma, o 

Turismo Rural é entendido como sendo:  

O conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a 
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 
natural da comunidade (BRASIL, 2010, p. 11). 

 

No Rio Grande do Sul, por exemplo, com a criação de um Grupo de Trabalho de 

Turismo Rural (em 2016), foram lançados dados atualizados, em 2017, que ilustram a 

relação entre as produções da Economia Criativa ao Turismo Rural e ao Turismo 

Criativo (CASA, 2017). Isso pode ser observado quando, por exemplo, as principais 

atividades agregadas ao turismo no meio rural deste estado centram-se na junção da 

oferta da alimentação e do artesanato6. Juntas, essas duas ofertas somam 23,64%, 

seguidas pelas atividades de Agroturismo, com 16,29%. O ineditismo de tal relação, até 

então nunca estudada e evidenciada com dados, consiste em um dos vários exemplos da 

relevância de se valorizar essas expressões atualmente, também no meio rural. 

Levando-se em conta haver expressiva extensão de terra rural, bem como número de 

famílias que se dedicam à atividade de Turismo Rural no RS, o objeto de estudo deste 

artigo centra-se no referido estado. Mais precisamente, centra-se em um evento voltado 

ao público rural, a Expodireto, como acontecimento propulsor da relação ora proposta – 

Economia Criativa/ Turismo Criativo/ Turismo Rural. Assim, na próxima seção haverá 

exposição da metodologia empregada, a qual possibilitou evidência dos resultados 

posteriormente apresentados. 

                                                
6 Os dados completos desta pesquisa podem ser adquiridos junto ao Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, na Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SEDACTEL). 



  
 

Metodologia 

Para obtenção dos resultados foi empregada metodologia qualitativa através de estudo 

de caso. Além da revisão da literatura em fontes secundárias e primárias, o trabalho 

abrangeu levantamento de campo mediante observação de campo participante e registro 

fotográfico (RHEIGANTZ, 2009). 

Propôs-se a prática da relação entre Economia Criativa/ Turismo Criativo/ Turismo 

Rural em um evento, como forma de motivação de empreendedores rurais adotarem o 

Turismo Criativo em suas propriedades. Em complemento, visou-se proporcionar 

aproximação desses empreendedores em relação aos turistas em potencial 

frequentadores de um evento de temática rural. 

O evento adotado para tanto foi a Expodireto, realizada anualmente em Não-Me-Toque, 

Rio Grande do Sul (FIGURA 1). Nos 84 hectares do Parque no qual a Feira ocorre há 

exposições de máquinas agrícolas, tecnologia e defensivos, bem como parcelas de 

instituições voltadas ao público frequentador do evento. Na edição de 2017 estavam 

presentes 511 expositores e o volume de negócios gerado foi de R$2.120.205.000,00. A 

Agricultura Familiar contabilizou R$1.045.000,00 e o público total foi de 240,6 mil 

pessoas7. 

Figura 1 – Localização de Não-Me-Toque, RS 

 
Fonte: adaptação de Google Earth (2011). 

                                                
7 Todos os dados relativos à Expodireto são disponibilizados no site da entidade promotora, Cotrijal, cujo 
acesso se dá pelo endereço http: http://www.expodireto.cotrijal.com.br/. 



  
 

 

Uma das instituições presentes no evento é a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Rio Grande do Sul (EMATER-RS/ASCAR)8, que participa do 

evento desde a primeira edição, em 2000. Ela ocupa uma área de aproximadamente 

20.000m2. Na última edição do evento as dezesseis parcelas e os temas trabalhados pela 

EMATER-RS/ASCAR foram: Causa Sustentável, Horticultura, Cozinha Didática, 

Horto de Plantas Medicinais, Florestas Comerciais, Psicultura, Bovinos de Leite, 

Tecnologia de Aplicação-MIP, Solos, Cooperativismo, Secagem de Grãos, Energia 

Fotovoltaica, Centros de Treinamento, Comunicação, Recanto Temático e Turismo 

Rural. 

A parcela de Turismo Rural foi introduzida na Feira em 2009, como atividade 

alternativa geradora de desenvolvimento social, econômico e ambiental, através da 

valorização do patrimônio cultural e natural por meio de práticas regionais como o 

folclore, costumes e tradições, o artesanato, a gastronomia. Além disso, visou-se 

mostrar a atividade como alternativa para aumento da qualidade de vida no meio rural, 

promotora da sucessão familiar e incentivadora de práticas e atividades que venham a 

contribuir no desenvolvimento de uma cultura voltada à sustentabilidade. Nesse sentido, 

a parcela sempre procurou enriquecer a experiência do visitante proporcionando um 

espaço voltado à cultura rural, valorizando a natureza, a gastronomia, as atividades e as 

tradições locais, assim como a hospitalidade em um ambiente rural. 

Como forma de atratividade da parcela, objetivando proporcionar uma participação 

mais ativa dos visitantes e a valorização dos saberes rurais, foram realizadas oficinas de 

Turismo Criativo em 2016 e 2017. Para desenvolvimento das oficinas foram convidados 

empreendedores rurais, na condição de oficineiros, e foi utilizado um espaço em 

formato de quiosque, com laterais abertas e disponibilização de cobertura e bancos 

(FIGURA 2). A sistemática das oficinas previu aplicação de duas edições por dia do 

evento (manhã e tarde). Aos participantes foi disponibilizado o material utilizado nas 

                                                
8 Os dados da EMATER-RS/ASCAR podem ser obtidos no site institucional, através do endereço 
http://www.emater.tche.br/site/. 



  
 

oficinas e um folder explicativo da técnica utilizada na confecção do objeto, com fotos, 

lista de materiais necessários e modo de fazer. 

Figura 2 – Espaço das oficinas de Turismo Criativo 

 
Fonte: acervo das autoras (2016). 

 

Em suma, a aplicabilidade de relação entre as teorias Economia Criativa/ Turismo 

Criativo/ Turismo Rural deu-se através de evento voltado à temática rural, envolvendo 

três tipos de atores, quais sejam: empreendedores rurais (artesãos, agricultores, povos 

tradicionais, etc., do município de realização do evento e de municípios próximos), 

extensionistas rurais (trabalhadores da EMATER-RS/ASCAR) e público visitante da 

parcela de Turismo Rural da EMATER-RS/ASCAR durante o evento referido. Os 

resultados obtidos seguem descritos na próxima seção. 

Resultados 

Em 2016 e 2017 o público foi de cerca de 60.000 pessoas/ano. Destas, estima-se que ao 

menos 50% passaram na parcela de Turismo Rural. Nas oficinas, a média de público foi 

de cem pessoas por dia (nos dois turnos), ou seja, cinquenta pessoas por oficina. 

Em 2016 as oficinas foram desenvolvidas a partir das seguintes temáticas: incensário de 

bambu (segunda-feira); trabalho em porongo (terça feira); entalhe em madeira (quarta-

feira); restauração de móveis (quinta-feira); trança de palha de trigo (sexta-feira) 

(FIGURA 3 e 4). Em 2017 as oficinas foram desenvolvidas a partir das temáticas: 

entalhe em cuias (segunda-feira); palha de milho (terça-feira); cultivo e manejo de 



  
 

orquídeas (quarta-feira); artesanato indígena com filtro dos sonhos (quinta-feira); 

afiação de facas (sexta-feira) (FIGURA 5 e FIGURA 6). 

Figura 3 – Oficina de trança de palha de trigo 

 
Fonte: acervo das autoras (2016). 

 

Figura 4 – Oficina de entalhe em madeira 

 
Fonte: acervo das autoras (2016). 

 



  
 

Figura 5 – Oficina de entalhe em cuia 

 
Fonte: acervo das autoras (2017). 

 

Figura 6 – Oficina de artesanato indígena – filtro dos sonhos 

 
Fonte: acervo das autoras (2017). 

 



  
 

A partir da alteração da dinâmica do espaço de Turismo Rural na parcela da EMATER-

RS/ASCAR (até então unicamente contemplativa e promocional dos produtos turísticos 

da região), durante as duas referidas edições da Expodireto foram observados impactos 

positivos para as três esferas de agentes envolvidos neste processo. A descrição 

sistematizada de tais resultados segue no Quadro 1: 

Quadro 1 – Resultados observados 

Atores 

Promotores/ animadores 
das atividades 

(extensionistas; espaço da 
EMATER-RS/ASCAR) 

Empreendedores rurais Visitantes 

Resultados 
observados 

Dinamicidade de uso do 
espaço. 
Tempo de permanência/ 
ocupação do espaço 
estendido. 
Repercussão positiva em 
meios de comunicação. 

Aproximação com visitantes. 
Relação direta com 
consumidor turístico em 
potencial. 
Promoção e valorização 
cultural/identitária. 
Divulgação de trabalhos 
ligados à Economia Criativa e 
dos atrativos turísticos, 
concomitantemente. 

Maior interesse em 
permanecer no espaço por 
mais tempo. 
Aprendizado. 
Interesse pelas culturas. 
Estabelecimento de relações 
sociais com demais visitantes 
e com oficineiros 
(empreendedores rurais). 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 
 

Além de terem sido observadas, as relações sociais construídas entre empreendedores 

rurais (oficineiros) e os visitantes foram registradas em material fotográfico (FIGURA 7 

e 8). Outro aspecto relevante a se evidenciar em material fotográfico é a alta procura 

pelo espaço, cuja estrutura, em dados momentos, foi insuficiente para o número de 

participantes interessados nas atividades propostas (FIGURA 9).  

Figura 7 – Oficina de trança de palha de trigo – aproximações entre empreendedores e visitantes 

 
Fonte: acervo das autoras (2016). 



  
 

 

Figura 8 – Oficina de porongo – relações sociais inclusivas (participantes de várias idades) 

 
Fonte: acervo das autoras (2017). 

 

Figura 9 – Registro de alta procura pelas atividades propostas (Oficina de orquídeas) 

 
Fonte: acervo das autoras (2017). 

 

Pelo exposto, percebe-se que a alteração da dinamicidade de uso de um espaço num 

evento voltado ao Turismo Rural, a partir de elementos da ruralidade atrelados à 

Economia Criativa e ao Turismo Criativo, foi responsável por resultados positivos para 



  
 

todos os campos de atores envolvidos no processo. Importa ressaltar que essa alteração 

foi amparada, eminentemente, pelos aspectos culturais, ratificando, então, a teoria de 

Barretto (2006). Em complemento, a alta procura e a permanência dos visitantes no 

espaço por um tempo prolongado, quando comparada às ações feitas nas edições 

anteriores do evento, evidencia a relevância da Economia Criativa e do Turismo 

Criativo também no contexto do Turismo Rural. 

Considerações finais 

Neste artigo, estabeleceu-se a Economia Criativa como relevante para o 

desenvolvimento e a promoção de dois segmentos turísticos, quais sejam Turismo 

Criativo e Turismo Rural. Objetivou-se contribuir para a reflexão acerca das 

possibilidades de inovação no trabalho voltado a este segmento, a partir da valorização 

de culturas locais rurais.  

Entende-se que o primeiro objetivo específico foi contemplado, posto ter sido 

evidenciada, através de um estudo de caso, a importância da Economia Criativa também 

no contexto rural. Em relação ao segundo objetivo específico, o qual buscava indicar 

possibilidade de promoção simultânea do Turismo Criativo e do Turismo Rural, 

igualmente entende-se ter havido contemplação.  

Em âmbito geral, o estudo de caso apresentado evidenciou ser possível trabalhar com o 

que há de genuíno do Turismo Rural, a partir do desenvolvimento agregado do Turismo 

Criativo, mediante criações relacionadas à Economia Criativa. Mais relevante é apontar 

para o fato de que a criatividade, quando atrelada ao turismo, também pode ser 

considerada no âmbito rural e não apenas no urbano. Nesse cenário, constata-se que os 

elementos de inovação, conexão e cultura, originalmente apontados por Fonseca (2011) 

para fazer alusão ao meio urbano, são passíveis de relação ao Turismo Rural, quando 

este se desenvolve concomitantemente ao segmento de Turismo Criativo, especialmente 

por conta de produções amparadas na Economia Criativa. 
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