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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar e problematizar as potencialidades e os desafios do turismo rural 
no município de Apodi (RN), considerando as possíveis interfaces entre a agricultura familiar e o turismo, à 
luz do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (PRONAF). Para tanto, além da coleta e análise de dados, foram realizadas entrevistas se-
miestruturadas com interlocutores envolvidos com o desenvolvimento do turismo e da agricultura familiar. 
Verificou-se que o PRONAF tem contribuído com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da 
população rural do município, sobretudo para assentados da Reforma Agrária. Com relação às iniciativas do 
PRT, verificou-se que o programa não é adotado como uma estratégia para o desenvolvimento do turismo 
no município, tampouco foram registradas ações de turismo integradas a outros municípios da região. Foi 
observado também que a mobilização das instituições da sociedade civil organizada no município de Apodi 
(RN) é um fator relevante que pode influenciar positivamente as iniciativas conjuntas entre as políticas de 
turismo e de agricultura familiar. Por essa via, acredita-se que o turismo rural em Apodi (RN) poderia ser 
incentivado com base na experiência dos assentamentos de reforma agrária, na perspectiva de troca entre vi-
sitantes e visitados, tendo o conhecimento e a valorização cultural do campo como elementos que mobilizam 
o fluxo de visitantes.                                                     

Palavras-chave: : Turismo Rural; Políticas Públicas de Turismo; Agricultura Familiar.  

Abstract: This article aims to explore the opportunities and challenges of rural tourism in the municipality 
of Apodi (RN) with regard to possible interfaces between family farming and tourism, under the aegis of the 
PRT (Programme for the Regionalization of Tourism) and PRONAF (National Programme to Support Family 
Farming). This involved , besides collecting and analysing this data, semi-structured interviews were carried 
out with interlocutors involved in the development of tourism and family farming. The results showed that 
PRONAF has contributed to the development of the rural population and improved quality of life, especially 
for those in receipt of land grants through Agrarian Reform. On the other hand, the PRT’s initiatives have 
not been adopted as a strategy to develop local tourism, nor were regionally integrated tourism programmes 
involving Apodi (RN) in evidence. It was also noted that the mobilization of local civil society organisations 
has the potential to exercise a favourable influence on joint policy initiatives for tourism and family farming. 
Therefore there are grounds to believe that rural tourism in Apodi (RN) could be promoted on the basis of the 
experience of agrarian reform land grants, with a view to exchanges between locals and vistors, who would 
come in greater numbers in order to gain knowledge and cultural appreciation of the countryside.

Keywords: Rural Tourism; Public Tourism Policy; Family Farming. 

Resumen:  La finalidad de este artigo es analizar y cuestionar las potencialidades y los desafíos de turismo 
rural en el municipio de Apodi (RN), considerando las posibles interfaces entre la agricultura familiar y el tu-
rismo, a la luz del Programa de Regionalización de Turismo (PRT) y del Programa Nacional de Fortalecimien-
to de la Agricultura Familiar (PRONAF). Para tanto,  además de coleta y análisis de datos, fueron realizadas 
entrevistas semi-estructuradas con interlocutores envueltos con el desarrollo del turismo y da la agricultura 
familiar. Se ha averiguado que el PRONAF há contribuido con el desarrollo y la mejora de calidad de vida 
de la población rural del municipio, sobre todo para los asentados en la Reforma Agraria. Con respecto a las 
iniciativas del PRT no se ha averiguado que como estrategia para el desarrollo del turismo en el municipio, 
tampoco hay acciones de turismo compartido a otros municipios de la región. Se ha dado cuenta de que la 
movilización de las instituciones de la sociedad civil organizada en el municipio de Apodi (RN) es un factor 
distintivo que puede influenciar positivamente las iniciativas conjuntas de las políticas de turismo y de agri-
cultura familiar. Por lo tanto, se crer que el turismo rural en Apodi (RN) podria ser incentivado con base en la 
experiência de los asentamientos de la reforma agrária, con la perspectiva de un cambio entre los visitantes y 
los que viven en el campo, teniendo el conocimiento y la valoración cultural del campo como elementos que 
movilizam la afluencia de visitantes.

Palavras clave: Turismo Rural; Políticas Públicas de Turismo; Agricultura Familiar. 
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Introdução

O turismo rural tem sido promovido pelas esferas pública e privada como uma possibilidade para 
ampliar as diferentes funções no espaço rural, na perspectiva de descentralizar a renda e gerar no-
vos empreendimentos. Considerando a dimensão territorial e a diversidade cultural e paisagística 
do país é possível registrar, nas diversas regiões brasileiras, diferentes formas de turismo praticado 
em áreas rurais. Com o intuito de fortalecer a atividade e promover o desenvolvimento em regiões 
menos favorecidas socioeconomicamente, o governo federal vem implantando políticas e progra-
mas de incentivo ao turismo e à agricultura familiar em áreas rurais, favorecendo iniciativas locais 
e fortalecendo a identidade cultural. 

Com relação às políticas de turismo, até a década de 1990, não se registrava, no Brasil, iniciativas 
estruturantes no planejamento e na gestão do setor. A partir de 1990, em virtude da crescente im-
portância dos indicadores econômicos do turismo, o governo iniciou as primeiras ações no sentido 
de elaborar programas e políticas visando dotar o país de infraestrutura básica e de apoio ao turismo.

O Plano Nacional do Turismo (PNT), referente aos anos 2003 a 2007, foi implantado com o 
desafio de contribuir para a diminuição das desigualdades regionais, em um processo dinâmico e 
contínuo, visando ampliar o crescimento e desconcentrar a renda advinda do turismo, por meio da 
regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística. Nesse Plano, foram estabeleci-
dos sete macroprogramas como estratégias para alcançar as metas estabelecidas até 2010. Dentre 
eles, destaca-se o macroprogama 4- Estruturação e Diversificação da Oferta Turística que deu ori-
gem ao Programa de Regionalização do Turismo (PRT).

O PRT é uma estratégia que visa favorecer a descentralização e o desenvolvimento nas regiões 
turísticas, ampliar e diversificar o produto turístico contemplando a diversidade cultural e as parti-
cularidades das distintas regiões. O Ministério do Turismo (MTur) adotou como unidade de análise 
para o planejamento e implementação de ações a região (turística), considerando critérios relacio-
nados às potencialidades (sociais, naturais, econômicas e culturais) e proximidade de municípios 
que permitem elaborar propostas e ações integradas e em consonância com a política. 

Com referência à área selecionada para ilustrar a temática deste artigo, o Estado do Rio Grande 
do Norte, no que concerne às políticas de turismo, o estado foi dividido em cinco polos, dentre os 
quais se destaca o polo Costa Branca, formado por dezessete municípios, dentre eles o município 
de Apodi. 

Em se tratando das políticas públicas voltadas para o meio rural, estudos apontam que o rural 
brasileiro foi, historicamente, estimulado a se ajustar à modernização da agricultura, e a prioridade 
sempre esteve direcionada para a produção em larga escala com o objetivo de atender, principal-
mente, ao mercado externo.

Quanto à agricultura familiar no Brasil, somente a partir da década de 1990 é que este segmento 
foi contemplado de maneira institucionalizada nas políticas de governo. Nessa perspectiva, em 1996, 
foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) com o ob-
jetivo de fortalecer a agricultura familiar, mediante apoio técnico e financeiro, e promover o desen-
volvimento rural. Este conceito, para Wanderley e Favareto (2013, p. 459), é uma oposição à visão 
dominante que prevaleceu no Brasil até o fim do Regime Militar. Os autores reforçam o argumento 
de que o desenvolvimento rural não deve se esgotar, nem se confundir, com crescimento econômico 
e defendem “um modelo que tenha como foco central a superação da pobreza [e] uma distribuição 
mais equitativa da renda”. 
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Com o objetivo de compreender as possíveis interfaces entre a agricultura familiar e o turismo, o 
presente artigo apresenta uma análise das potencialidades e dos desafios do turismo rural no muni-
cípio de Apodi (RN), à luz do PRT e do PRONAF. 

A escolha do referido município se justifica pela proximidade com o município de Mossoró, se-
gunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, selecionada como destino indutor do turis-
mo na região pelo Ministério do Turismo. Além disso, Apodi conta com um nível de organização 
social que se expressa no desempenho das cooperativas, no número de associações comunitárias, na 
atuação do sindicato dos trabalhadores rurais e na organização dos assentamentos rurais. 

Programa de Regionalização do Turismo e a valorização dos 
destinos turísticos

O Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil” – ou PRT – foi criado em abril de 
2004 e surgiu a partir do desdobramento do Macroprograma 4 “Estruturação e Diversificação da 
Oferta Turística”, no âmbito do Plano Nacional de Turismo (2003/2007). O PRT visa descentralizar o 
turismo do litoral para o interior com o objetivo de ordenar e diversificar a oferta turística do Brasil. 
Este programa, dada sua importância para a suposta descentralização do turismo, se convencionou 
em uma iniciativa transversal aos demais programas contidos no PNT. Na perspectiva do Ministério 
do Turismo (MTur), com o lançamento do “PNT 2007/2010 - Uma Viagem de Inclusão”, o PRT se 
consolida como um instrumento que visa alcançar as metas estabelecidas até 2010 o que favorece a 
geração de renda e o lançamento de novos destinos/produtos no mercado (BRASIL, 2007). 

A proposta do PRT visa desenvolver o turismo de forma regionalizada a partir de um planeja-
mento coordenado e participativo, com o objetivo de descentralizar a atividade turística e deslocar a 
demanda para o interior, pois a oferta e a demanda predominam essencialmente no litoral (que são 
áreas urbanas, e nas capitais dos estados brasileiros e adjacências). Nessa proposta para desenvolver 
o turismo, o MTur contempla como referência espacial o conceito de região turística  onde estão 
inseridos os produtos turísticos (BRASIL, 2007).

O MTur, com o apoio de órgãos e conselhos estaduais, em uma análise criteriosa (realizada em 
três etapas, entre 2004 a 2006), selecionou 65 “destinos indutores” do turismo que devem servir de 
modelo para induzir a atividade turística em outras regiões do país que seriam trabalhadas até o ano 
de 2010 (BRASIL, 2003). Para Fratucci (2008, p. 175), a estratégia do governo é prover os roteiros 
escolhidos de “[...] condições modelares para as demandas do mercado externo”, para atender de 
maneira satisfatória a necessidade de um público mais exigente e, também de padrão internacional; 
com isso, amplia-se o número de chegadas de turistas internacionais no país, aumenta a receita ori-
ginária do turismo e gera emprego e renda que serão estendidas ao interior dos estados. 

Para o Ministério do Turismo, os destinos indutores de desenvolvimento são aqueles que pos-
suem infraestrutura básica e turística e atrativos qualificados, que se caracterizam como núcleo 
receptor e/ou distribuidor de fluxos turísticos e que possuem o potencial de dinamizar a economia 
do território em que está inserido (BRASIL, 2007).

Dentre os critérios considerados pelo MTur para se escolher um “destino indutor” destacam-se: 
investimentos dos governos (federal, estadual e/ou municipal) em infraestrutura; maior número 
possível de regiões turísticas organizadas e institucionalizadas; número de empresas de turismo  
cadastradas no MTur (BRASIL, 2007, p. 52). 
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As experiências e práticas exitosas desses “destinos” devem ser multiplicadas para outros locais 
que integram as regiões turísticas do país, a fim de influenciar nas ações para induzir o turismo, 
melhorar a qualidade do produto, ampliar o potencial turístico do Brasil e descentralizar a atividade 
(BRASIL, 2007). Com a implantação do PRT, o governo espera que o turismo se fortaleça no interior 
e favoreça a geração de renda, emprego e a participação de atores locais, com o surgimento de novas 
formas de turismo, a exemplo do turismo rural. 
A influência do PRONAF na dinâmica do meio rural: abordagem conceitual e implicações socio-
culturais O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi a pri-
meira política voltada prioritariamente ao agricultor familiar.  Conforme aponta Perico (2010), o 
PRONAF se constitui em um programa estruturante das ações públicas que vem favorecendo o 
desenvolvimento rural do Brasil que, interligado a outros programas, repercute na qualidade de vida 
de pequenos agricultores. A partir do acesso ao crédito, o agricultor passou a desenvolver suas ati-
vidades no campo de forma mais articulada, diversificando as atividades produtivas no meio rural, 
tais como a criação de pequenos animais, o cultivo de frutas e hortaliças, além de iniciativas como 
o turismo em áreas rurais. 

É cada vez mais frequente o relato de experiências exitosas sobre a atividade agrícola e, por sua 
vez o desenvolvimento do turismo rural, respeitando as características e peculiaridades da vida no 
campo, que vem favorecendo e fortalecendo a agricultura de base familiar, que se expressa na diver-
sidade da produção agrícola e na qualidade de vida no meio rural (SCHNEIDER, 2004).

Contudo, as políticas públicas para o meio rural no Brasil sempre priorizaram a modernização 
da agricultura , que historicamente contou com abundantes linhas de créditos e amplo apoio do go-
verno, culminando, em 1965, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que teve 
papel fundamental na garantia de financiamento para a modernização agrícola (DELGADO, 2009). 

Saron e Hespanhol (2012) argumentam que essa política se caracterizou como excludente, con-
servadora e seletiva, pois não favoreceu melhorias na estrutura social e fundiária do país. Ao con-
trário, as estratégias de distribuição de crédito dessa política priorizaram o grande e o médio agri-
cultor concentrados, basicamente na Região Centro-Sul do país e gerou significativas desigualdades 
regionais. 

Duncan (2010) salienta que a configuração social do Brasil passou por mudanças significativas a 
partir da Constituição de 1988, que influenciou a composição de atores sociais no processo de par-
ticipação e reivindicações sociais, ampliando espaços de discussão e de participação, tanto no meio 
urbano quanto no rural. Com relação à política de apoio ao pequeno agricultor, o autor argumenta 
que o meio rural sempre foi pensado dentro do contexto setorial que permitiria pensar a agricultura 
apenas como segmento econômico voltado à produção em grande escala.

Foi somente no governo de Itamar Franco, em 1994, por força dos movimentos sindicais rurais 
(década de 1980), que se criou o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP), 
que tinha por objetivo prover crédito agrícola ao pequeno agricultor. O PRONAF foi criado em 
1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1994 - 1998) e resultou da ampliação e da 
adaptação do PROVAP, vinculado, atualmente ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
(SCHNEIDER, 2004; SILVA, 2012).

O Programa foi institucionalizado através do Decreto nº 1.946, de 28 de julho de 1996, com 
os objetivos de: ampliar e fortalecer a capacidade de produção da agricultura familiar; favorecer a 
geração de emprego e gerar renda nas áreas rurais; e melhorar a qualidade de vida dos agricultores 
familiares (BRASIL, 1996). 
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As atividades desenvolvidas no meio rural brasileiro, respaldadas pela atual política de governo, 
favorecem a diversificação da produção e o fortalecimento da cultura rural, que pode resultar na 
conservação dos recursos naturais, considerando o nível de mecanização utilizado por esta catego-
ria que é relativamente baixo, com forte tendência à transição para a produção agrícola sem uso de 
agrotóxico no processo de produção agrícola familiar (agroecológica) (WANDERLEY; FAVARETO, 
2013).

Veiga (2000) aponta outros aspectos que caracterizam a agricultura familiar, tais como: o es-
tímulo ao empreendedorismo local, principalmente para a formação de arranjos institucionais; a 
diversificação das economias dos territórios, dentre outros elementos que o mesmo considera fun-
damentais no processo de desenvolvimento rural.

A oferta do crédito para o agricultor familiar está organizada em grupos/linhas de crédito que 
compreendem custeio e investimento. Conforme Schneider (2004), o PRONAF, desde o início do 
segundo mandato do presidente FHC (1999 - 2002) até os dias atuais, vem passando por modifica-
ções que, considerando a dinâmica do mercado, visam ampliar o atendimento e facilitar o acesso 
ao crédito. Considerando todas essas mudanças, é relevante destacar que o Programa, a princípio, 
foi estruturado em grupos/linhas classificados em A, B, C, D e E, que vem sendo adaptados a cada 
Plano Safra. 

Contudo, é relevante sublinhar que essa adaptação também tem dado possibilidades de abertura 
para investimentos no segmento do turismo rural. As linhas de crédito Pronaf Mulher e Pronaf 
Agroindústria contemplam investimentos para diversas atividades produtivas, incluindo a explora-
ção do turismo rural (SCHNEIDER, 2004).

O PRONAF articulado com outras políticas setoriais vem reforçar ainda mais a possibilidade de 
prover as famílias rurais de produzir e comercializar, melhorando a qualidade de vida no campo.  
Nesse sentido, destaca-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) como Programas que, integrados ao PRONAF, asseguram mercado 
para a produção da agricultura familiar, segurança alimentar e nutricional para estudantes de esco-
las públicas e para grupos sociais vulneráveis e em situação de pobreza absoluta, assim, os benefícios 
dos Programas (PNAE e PAA) são repartidos com a sociedade de forma igualitária.

Além disso, a integração do Programa a outras políticas setoriais favorece o desenvolvimento do 
turismo rural. Este segmento vem se constituindo em uma importante atividade econômica e social 
com possibilidades de geração de renda, capaz de favorecer outras atividades (comércio, agroindús-
tria, criação de animais de pequeno e médio porte), dinamizando o meio rural brasileiro e favore-
cendo o desenvolvimento de base local.  

Segundo o MTur Turismo Rural é “o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio 
rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resga-
tando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade” (BRASIL, 2008, p. 19). Por-
tanto, deve-se considerar uma forma de turismo que envolva a agricultura familiar, o artesanato, a 
pecuária, as diversas formas de “saber e fazer” do campo como forma de valorização do homem e de 
conservação dos recursos naturais e culturais do ambiente rural.

No Brasil, conforme Schneider e Fialho (2000), as atividades não agrícolas em áreas rurais, ao 
final da década de 1990, vem envolvendo um número significativo da população economicamente 
ativa (PEA) e a indústria de transformação, nas pequenas unidades semi-industriais, tem gerado no-
vas possibilidades de renda, sendo considerado um importante fator na geração de novos negócios. 
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Em seus estudos sobre turismo rural, Blos (2000) aponta que na Europa, essa atividade se consti-
tui em um elemento capaz de criar oportunidades de novos empreendimentos, promover a infraes-
trutura, se convertendo em um instrumento de intercâmbio entre o rural e o urbano. 

Rodrigues (2003) indica que o turismo rural no Brasil tem seus primeiros registros na década 
de 1980, na região Sul do Brasil (no estado de Santa Catarina), motivado pela necessidade de gerar 
novos negócios com possibilidade de ampliar a renda, em função do declínio na agropecuária. Res-
salta que as iniciativas dessa modalidade de turismo se espalharam por todo o território nacional, 
com destaque para as regiões Sul e Sudeste e, mais recentemente, a região Centro-Oeste, com maior 
evidência para o estado de Mato Grosso do Sul. 

O turismo rural, conforme Page e Getz, citados por Tulik (2010, p. 7), “[...] requer [as] considera-
ções de lugar, estrutura econômica e interação entre turistas e anfitriões”, isso favorece a participação 
da comunidade que tem como resultado o desenvolvimento local. É relevante destacar a importân-
cia do turismo rural enquanto atividade complementar às atividades tradicionais (em pequenas 
comunidades brasileiras) como a pesca artesanal, a agricultura familiar e o extrativismo. 

Em seus estudos, Blanco (2004) ressalta a relevância do turismo rural no município de Dois Ir-
mãos, Rio Grande do Sul. Faz referência a Rota Colonial de Baumschneis, que integra a rota român-
tica  dentro do programa de turismo do estado. O roteiro favorece a difusão e o fortalecimento das 
tradições camponesas, com base no sistema agroalimentar (familiar) em que pequenas proprieda-
des vem se transformando em empreendimentos rurais familiares fortalecendo o desenvolvimento 
socioeconômico da região.

Além disso, estudos apontam experiências exitosas e promissoras de atividades de turismo rural 
envolvendo a agricultura familiar em assentamentos da reforma agrária no estado de Mato Grosso 
do Sul que pode também ser uma realidade no semiárido nordestino, inclusive no estado do Rio 
Grande do Norte (MORETTI, 2012). 

Caracterização da área de estudo: o município de Apodi (RN)

O município de Apodi está localizado na mesorregião do Oeste potiguar, na Chapada do Apodi, no 
estado do Rio Grande do Norte. Limita-se com os municípios de Felipe Guerra, Governador Dix-

-Sept Rosado, Umarizal, Itaú, Severiano Melo, Caraúbas e com o Estado do Ceará (à leste). Com-
preende uma extensão territorial equivalente a 1.602 quilômetros quadrados, com uma população 
de 34.763 habitantes, sendo que deste total, 17.531 residem em área urbana e 17.232 residem em 
área rural. Essas características tornam Apodi o município menos urbanizado e mais populoso da 
Chapada (IBGE, 2010).

Com relação ao clima, o município se caracteriza por um clima semiárido, quente e seco, com 
temperaturas variando entre 21ºC (mínima) e 37ºC (máxima), com período chuvoso variando de 
janeiro a junho e precipitação média entre 600 e 700 mm. Apresenta, conforme dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), índice de desenvolvimento humano médio/IDHM 
equivalente a 0,639 e o Produto Interno Bruto equivalente a 10.809,08 reais; tem na agropecuária e 
no comércio as principais atividades que impulsionam o desenvolvimento socioeconômico. 

O município de Apodi é banhado pelo rio Apodi, o mais importante recurso hídrico da região 
Oeste Potiguar. Destaca-se, também a barragem de Santa Cruz, um importante reservatório artifi-
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cial de água, com capacidade de armazenar um volume correspondente a 599.712.000 de água que 
favorece o desenvolvimento da agricultura e da pecuária na região (PINTO FILHO, 2008).

No que diz respeito à economia local é relevante destacar o papel da caprinocultura e da apicul-
tura, duas importantes cadeias produtivas que vem se destacado nos últimos anos na economia do 
município. Segundo Nunes (2011), essas cadeias são cultivadas principalmente, por agricultores 
familiares. A cajucultura é outra atividade que vem se consolidando como uma importante cadeia 
produtiva para os agricultores, principalmente para as famílias assentadas no Programa de Reforma 
Agrária (NUNES, 2011).  

No aspecto da organização social o município de Apodi conta com o apoio de Associações, orga-
nizações não-governamentais (ONG) e Cooperativas de produção, de comercialização e de crédito 
que dão suporte aos agricultores, tanto no aspecto da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 
como no suprimento de crédito fortalecendo a agricultura familiar. 

Além das cooperativas e da ONG, é válido ressaltar o apoio de programas que têm por objetivo 
atender às demandas do homem do campo. Dentre eles, destaca-se o programa ligado à Igreja Ca-
tólica, como o Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários (SEAPAC), o Projeto Dom 
Helder Câmara (PDHDC) e outras organizações sociais existentes no município, a exemplo do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais, da Colônia de Pescadores Z-48, além de associações comunitárias 
espalhadas por todo o município (ibidem, 2011). 

Procedimentos metodológicos

Os caminhos metodológicos percorridos para a elaboração deste trabalho se constituíram de três 
etapas: 1) levantamento e análise de referencial teórico e de dados secundários; 2) pesquisa de cam-
po, incluindo o levantamento e a análise de dados primários e interlocuções com atores envolvidos, 
direta e indiretamente, com o turismo e a agricultura familiar e entrevistas semiestruturadas e; 3) 
análise e discussão dos dados levantados.

A abordagem da pesquisa é qualitativa, considerando que o significado das interlocuções com os 
atores e a compreensão do processo são os principais focos desse tipo de pesquisa (SILVA, MENE-
ZES, 2001). Foi elaborado um roteiro contendo perguntas para a realização de 13 entrevistas, envol-
vendo: interlocutores das organizações não governamentais; representantes de associações de base; 
representantes do poder público (Secretarias de Turismo e de Agricultura e EMATER); representan-
tes de associações comunitárias; interlocutores do sindicato dos trabalhadores rurais; representantes 
de cooperativas existentes no município; e representante do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC); 
além de diálogo com representantes do turismo de Mossoró e com comerciantes de Apodi. 

Resultados e discussões

Ao se buscar compreender a percepção dos interlocutores entrevistados sobre as perspectivas e con-
dições de se desenvolver o turismo rural no município de Apodi, foram abordadas questões sobre 
as características que o município reúne e que poderiam ser favoráveis ao desenvolvimento do tu-
rismo rural, além de aspectos sobre a inserção das esferas pública e privada no desenvolvimento da 
atividade. 
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De acordo com o depoimento dos interlocutores, os atrativos naturais (Barragem de Santa Cruz, 
Lagoa de Apodi, Lajedo de Soledade) do município representam um aspecto importantes para o 
desenvolvimento do turismo. Outros aspectos como o relevo, a vegetação, o modo de vida e a diver-
sidade cultural presentes nas quatro regiões do município (Chapada, Vale, Areia e Pedra) são ele-
mentos que apresentam um potencial para o desenvolvimento do turismo rural local. Reforçaram, 
também, que a diversidade na produção agrícola deve ser tratada como um diferencial para essa 
atividade. Essas questões são ressaltadas na fala do primeiro entrevistado, ao afirmar que “Deus foi 
generoso quando criou Apodi, um município bem interessante, temos água em abundância e [...] 
outros potenciais que podem favorecer o turismo rural.” (informação verbal) .

Questões relacionadas à organização social da população rural do município, também foram 
destacadas como elementos que podem favorecer o desenvolvimento do turismo rural, além de 
repercutir em questões sociais mais amplas no município. De acordo com relatos de entrevistados, 

“o município é organizado e conta com setenta (70) associações legalizadas que se reúnem mensal-
mente no fórum do sindicato (informação verbal) .

Aspectos relacionados à cultura também foram apontados por todos os entrevistados como um 
potencial que Apodi conserva e que pode contribuir com o desenvolvimento do turismo rural. Des-
taques foram dados para as manifestações populares (festas juninas e artesanato), a diversidade das 
cadeias produtivas, a criação de pequenos animais (em especial, o caprino que tem bastante repre-
sentatividade em todo o município), o arroz vermelho, a produção de frutas, produção de leite e 
seus derivados (informação verbal) . Além disso, o patrimônio arqueológico do Lajedo de Soledade 
, também foi apontado pelos atores como um aspecto importante para viabilizar o turismo rural de 
Apodi; no entanto, foi destacada a relevância de se trabalhar o turismo na perspectiva de envolver a 
comunidade.

Em se tratando do turismo como atividade social e econômica no meio rural de Apodi, um dos 
interlocutores defende que tudo “(...) depende da lógica como você trabalha cada atividade, se você 
trabalha o turismo voltado para a realidade [de] um contexto local para valorizar as pessoas pode 
ser atrativo e sustentável” (informação verbal) . Conforme exposto, apesar da sintonia na visão dos 
atores, sobre a possibilidade de Apodi agregar condições para desenvolver o turismo rural é consen-
sual, também, o reconhecimento de que o município necessita ainda de ações de planejamento da 
atividade turística, de implantação de infraestrutura, além da capacitação dos atores/empreendedo-
res locais.

Também buscou-se compreender a relevância do PRT e a contribuição desta política para o tu-
rismo rural no município de Apodi, e de que forma se integra com outras políticas setoriais. Com 
exceção do Secretário de Turismo do município, todos os demais atores entrevistados afirmaram 
não ter conhecimento do Programa. Argumentaram que nunca participaram de nenhuma discus-
são acerca dessa temática e, portanto, não sabiam opinar sobre a mesma. Já o Secretário de Turis-
mo do município apontou que no município “[...] o PRT ainda não é uma realidade, que não vem 
acontecendo”, reforçando que não há integração do município com a política de regionalização nem 
com os municípios vizinhos. Também, enfatizou que a política federal é macro e, desta feita, não se 
enquadra nas possibilidades e necessidades do município (informação verbal) . 

Os entrevistados também salientaram que desconhecem projetos ou iniciativas que visem inte-
grar o desenvolvimento do turismo no Sertão do Apodi. No entanto, foram ressaltadas caracterís-
ticas e potencialidades (naturais e culturais) de municípios vizinhos à Apodi, como Felipe Guerra 
e Caraúbas, que poderiam favorecer atividades de roteiros integrados, mas não há nenhuma ação 
nesse sentido, até a realização da presente pesquisa. Como se pode verificar, as premissas contidas 
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no PNT, planejamento participativo, gestão compartilhada favorecendo a descentralização da renda, 
na prática não vem ocorrendo no município de Apodi, tampouco na região (Costa Branca).

No que diz respeito à dinâmica de turismo na região, os interlocutores se queixaram de ações 
isoladas que rotineiramente vem acontecendo. Grupos organizados, por meio de agência de turismo 
de Mossoró que seguem com destino a outros municípios da região (Portalegre e Martins), passam 
por Soledade no município de Apodi, mas não fazem nenhuma pausa no centro da cidade de Apodi 
(informação verbal)  .  

Outro aspecto que se buscou verificar nas entrevistas foi quanto às possibilidades e/ou limita-
ções que os interlocutores apontariam para o desenvolvimento do turismo rural em Apodi. Como 
facilidades para o turismo no município foram enfatizados os recursos e atrativos naturais, além do 
aspecto social que se faz referência no número de associações comunitárias, dada a importância da 
atuação e desempenho social dessas instituições no município, principalmente nos Assentamentos 
da Reforma Agrária, na organização e atuação das cooperativas. 

Já em relação às dificuldades apontadas para o desenvolvimento da atividade, foram destacadas: 
a ausência de políticas mais incisivas, tanto a nível local como nas escalas maiores (estado e União); 
a falta de (re)conhecimento, por parte da população local das potencialidades do município que, 
aliado ao pouco conhecimento sobre o setor de turismo, não acreditam no potencial da atividade; 
a inexistência de ações de divulgação e marketing da região, que dificulta a promoção do turismo. 

Além dessas questões, foi citada também a ausência de políticas voltadas, prioritariamente, aos 
jovens capazes de favorecer a geração de emprego advinda da atividade turística na zona rural. Para 
a representante da rede XiqueXique , “[...] turismo não é só você andar, [turismo] é você participar”. 

O turismo rural, na visão desse ator , é “[...] uma troca de experiência da realidade de quem estar 
vindo visitar, adquirindo experiência com quem já mora ali [...]. É um aprendizado muito importan-
te que o agricultor tem [nessa dinâmica]. “[...] é fazer com que o município seja conhecido, aquela 
atividade que você está fazendo seja reconhecida, ou seja, são vários os ganhos [com o turismo 
rural]”. Conforme aponta o interlocutor verifica-se que há um entendimento sobre a essência da 
atividade de turismo no meio rural que vai além da questão financeira, ou seja, a possibilidade de 
trocar experiências e de novos aprendizados. 

No diálogo com representantes da Gerência de Turismo do município de Mossoró, o turismo é 
encarado como uma das estratégias para o desenvolvimento da região. Com relação ao PRT, ressal-
taram que não há ação concreta com os demais municípios próximos à Mossoró, que integram o 
Polo Costa Branca.  Contudo, enfatizaram que as ações de planejamento desenvolvidas no âmbito 
da gerência de turismo (Mossoró) são apresentadas nas reuniões do Fórum de Turismo, a fim de 
incentivar os secretários municipais de turismo e/ou prefeitos, se motivarem a realizarem ações se-
melhantes às que estão sendo desenvolvidas em Mossoró (informação verbal) . 

No depoimento dos interlocutores (Mossoró) percebeu-se uma visão mercadológica do turismo, 
apoiada no potencial dos empreendimentos e na geração de emprego e renda. Ou seja, um olhar 
voltado especialmente aos benefícios econômicos do turismo, evidenciando iniciativas de grande 
porte, conforme salientado em entrevista por um dos interlocutores, que destacou um projeto de 
instalação de equipamentos de meios de hospedagem e de lazer nas margens do rio Apodi, no muni-
cípio de Mossoró. Nesse projeto não se identificou a possibilidade de inserção da agricultura familiar, 
tampouco se verificou a possibilidade de incentivo à criação de roteiros integrados na região.

Além disso, a partir da interpretação da forma como se coloca em relação às possibilidades para o 
turismo rural e à inclusão do agricultor familiar, é demonstrada uma visão pessimista e equivocada 
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sobre as funções e possibilidades de inserção socioeconômica do agricultor familiar.  Nesse sentido, 
percebe-se que as iniciativas em desenvolvimento no município de Mossoró ainda não expressam 
claramente as diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), que visam promover o 
turismo de forma integrada, participativa e descentralizada, valorizando os insumos regionais.

Em se tratando da integração entre Apodi e Mossoró, foi possível perceber uma tensão nos de-
poimentos. Os interlocutores de Mossoró afirmam buscar uma integração e compartilhar as experi-
ências do município, mas os interlocutores de Apodi salientam a falta de um planejamento integra-
do do desenvolvimento do turismo no município.

Verificou-se, também, que as iniciativas do PRT, segundo o que aponta um dos interlocutores da 
pasta do turismo de Mossoró, visam resultados imediatos. Isso ficou claro quando argumenta que a 
agricultura familiar ainda não pode ser contemplada nas ações, que seria necessário um trabalho de 
qualificação. Além do mais, no seu ponto de vista, entende-se que o fato dos agricultores familiares 
trabalharem em cooperativas pode dificultar a inserção no turismo, pois crer que a qualificação 
necessária deveria seguir no sentido da implantação de empreendimentos e negócios no turismo. 
Novamente, esse entendimento tende a limitar a inserção do agricultor familiar em atividades de 
desenvolvimento do turismo. 

Com relação às implicações do PRONAF no meio rural de Apodi, buscou-se compreender como 
essa política tem influenciado o desenvolvimento da agricultura familiar e a qualidade de vida da 
população rural do município, além de apontar elementos para se pensar as possíveis interfaces en-
tre a agricultura familiar e o turismo. 

De acordo com todos os interlocutores entrevistados, o PRONAF vem se constituindo em um 
programa de relevada importância para o meio rural de Apodi, no apoio às atividades agropecuárias 
e outras atividades no campo. As colocações dos entrevistados quanto aos benefícios dessa política 
para os agricultores familiares foram unânimes. Apontaram melhorias em aspectos diversos, dentre 
os quais destacam a questão da infraestrutura nas propriedades rurais, sobretudo nos assentamentos 
da Reforma Agrária como, por exemplo, a construção de poços, de cerca de arame farpado, currais 
para criação bovina. Além do aspecto de infraestrutura, apontaram que as famílias vêm adquirindo 
meios de transporte, o que facilita não somente o deslocamento das pessoas, mas também possibilita 
o escoamento da produção para a comercialização.

Conforme defende o interlocutor, o meio rural historicamente foi esquecido e “as pessoas viviam 
com muita dificuldade, [...] até se chegar a um nível que se pudesse, coletivamente buscar melhorias. 
[Foi] uma longa trajetória, as pessoas foram despertando para isso e os governos também” (infor-
mação verbal) . Argumentou que a partir dessas condições e da constatação da ausência de políticas 
efetivas que favorecessem melhores condições de vida no campo, o governo começou a pensar es-
tratégias para desenvolver o meio rural favorecendo ao homem, “[...] a permanência no meio rural, 
é lá onde ele gosta de viver e é o que ele sabe fazer, é trabalhar a terra, buscar [n]dela o seu sustento”, 
destacou que isso vem “coibindo” o êxodo rural, que considera que ainda hoje é um movimento 
(campo-cidade) preocupante (ibidem) . 

Além desses aspectos, o PRONAF tem possibilitado o fortalecimento e a diversificação das ca-
deias produtivas que antes, por falta de recursos para investir, eram limitadas e com baixo rendimen-
to, poucos agricultores tinham possibilidades de desenvolver a agricultura fora do ciclo de chuva. 
Dentre as atividades produtivas apontadas, destacam-se a caprinocultura que é bastante forte no 
município; a apicultura também foi destacada como uma importante cadeia produtiva, com consi-
derável crescimento anual, graças ao PRONAF.
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Além das cadeias produtivas citadas, outras culturas foram apontadas como destaque na região 
de Apodi. Nas suas falas os atores destacaram a cultura do caju que apresenta um bom mercado, 
tanto a nível nacional, como internacional. Registra-se, em algumas comunidades do município, 
mini-indústria de beneficiamento da castanha, implantada com recurso do PRONAF, e se constitui 
em mais uma fonte de renda para a população local.

Essas cadeias produtivas repercutem, tanto na geração de renda, que favorece melhor qualidade 
de vida no campo – pois possibilita a aquisição de bens de consumo, melhoria na infraestrutura 
das propriedades rurais (cercas, currais, poços, cisternas) e das residências – como, também, vem 
repercutindo na segurança alimentar e nutricional – uma vez que favorece o consumo de alimentos, 
diversificados e de melhor qualidade. 

O representante da SEAPAC salienta que o PRONAF é uma política de grande importância para 
o desenvolvimento do meio rural. Porém, no seu ponto de vista, Apodi tem um diferencial em re-
lação a outros municípios do território (Sertão do Apodi) e de outros territórios de estado do Rio 
Grande do Norte, em relação ao nível de organização social.  Reforça que essa capacidade (aprovei-
tar as oportunidades) é processual e, para tanto, é imprescindível contar com o suporte de organiza-
ções  com atenção voltada para um “[...] processo de capacitação, de sensibilização, de envolvimento 
das famílias” (informação verbal) . Entretanto, afirma que ainda não é possível prestar esse acompa-
nhamento e assessoria a todas as famílias rurais do município e, sem isso, a política não produz os 
mesmos benefícios. 

Destaca na sua fala que o PRONAF, sem o aporte técnico, vem prejudicando muitas famílias 
também em Apodi. Salienta que antes as pessoas não tinham dívidas e, a partir dessa política, muitas 
famílias tiveram acesso ao crédito sem a devida assistência técnica e sem um planejamento adequa-
do, o que tem levado ao endividamento, sem condições de saná-lo. 

Ressaltaram que o PRONAF também tem favorecido a autonomia dos agricultores de Apodi. 
Com o acesso ao crédito, os agricultores podem direcionar sua produção para mercados com preço 
mais justo, já que antes eram condicionados a pedir dinheiro emprestado a agiotas ou atravessadores 
e essa situação os condicionava a vender sua produção a preço abaixo do praticado no mercado. 

Além das questões apontadas destacaram ainda, aspectos relacionados à compra governamen-
tal, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), são compreendidos como fatores relevantes para essa mudança, pois é uma segurança para 
o mercado de produtos da agricultura familiar. 

Buscou-se também identificar a percepção dos atores quanto à influência dessa política no desen-
volvimento do turismo rural no município e se essa atividade seria viável e aceita pelos agricultores 
como forma de incrementar a renda das famílias e dinamizar a economia do meio rural. Dos treze 
entrevistados, onze foram enfáticos em apontar que o PRONAF vem criando condições favoráveis 
ao desenvolvimento do turismo rural no município e acreditam na possibilidade do turismo surgir 
como mais uma fonte de renda e de dinamização socioeconômica no município. 

Os entrevistados também destacaram que vem ocorrendo no munícipio de Apodi um fato inte-
ressante, que é o processo de transição da agricultura convencional para a produção orgânica, com 
uso de uma metodologia participativa. Tal dinâmica tem despertado o interesse tanto de instituições 
de ensino (superior e médio), como de pessoas ligadas a cooperativas agrícolas. Apontaram que o 
turismo rural também pode estar pautado na curiosidade/necessidade, por parte dos turistas, de 
conhecer a forma de vida em assentamentos rurais, além das questões sociais e a inserção socioeco-
nômica estimulada pelas políticas públicas (PRONAF, PAA, PNAE etc.).
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Considerações finais

A partir da análise das entrevistas e dos depoimentos de empreendedores e atores locais foi pos-
sível verificar que o PRONAF, na região de Apodi, tem promovido o desenvolvimento da agricul-
tura familiar e melhores condições de vida no campo. Tais condições, se articuladas às diversas 
políticas setoriais, poderiam favorecer o desenvolvimento do turismo na região de Apodi. Contudo, 
verificou-se que a integração entre as políticas setoriais, principalmente de turismo e de agricultura 
familiar, é limitada. Tal fato tende a enfraquecer as iniciativas conduzidas de forma isolada, além de 
comprometer o modelo de desenvolvimento que se deseja para a região. 

Destaca-se também que, em Apodi, não foi identificada qualquer ação que favoreça o desenvol-
vimento do turismo, em consonância com o Programa de Regionalização (PRT), nem mesmo um 
plano de desenvolvimento da Secretaria de Turismo do município, com ações planejadas em nível 
local e integradas a outros municípios do entorno, como a Gerência de Turismo em Mossoró. Tal 
situação decorre da ausência de articulação e de diálogo entre as instâncias municipal e estadual, no 
sentido da promoção do turismo. Da mesma forma, não foi destacado pelos interlocutores qualquer 
diálogo ou iniciativa conjunta com a Secretaria de Turismo do Estado.  

Porém, ainda que de forma incipiente, as iniciativas de turismo na região de Apodi, estão sendo 
promovidas de duas maneiras diferentes: 

i) de maneira isolada, por empresas de Mossoró que incluem em seus roteiros o sítio arqueoló-
gico do Lajedo de Soledade, localizado em Apodi. Contudo, de acordo com observação em campo 
e depoimentos de interlocutores locais, os turistas que visitam o Lajedo de Soledade não interagem 
com a comunidade local e não utilizam de serviços de apoio ao turismo como alimentação, ou ou-
tros produtos agrícolas no município e; 

ii) por meio de cooperativas, ONGs e associações do município de Apodi, que recebem grupos 
interessados em conhecer o modo de vida nos assentamentos de Reforma Agrária (a produção agro-
ecológica e as cadeias produtivas), e das famílias nas comunidades rurais, além das experiências 
das cooperativas, a partir de “intercâmbios rurais”. Essas visitas vêm repercutindo no cotidiano dos 
agricultores, na troca de experiências e de aprendizado com o visitante, como também na comer-
cialização de produtos do campo, fortalecendo, assim, as relações sociais entre os atores, produtores 
e visitantes no município. A mobilização das instituições da sociedade civil organizada (sindicato, 
cooperativas, ONGs, associações) no município de Apodi é um fator relevante que pode influenciar 
positivamente as iniciativas conjuntas entre as políticas de turismo e de agricultura familiar. 

Por esta via, acredita-se que o turismo rural em Apodi deve-se pautar na experiência dos assen-
tamentos de Reforma Agrária, na perspectiva de troca entre visitantes e visitados, tendo o conheci-
mento e a valorização cultural do campo como elementos que mobilizam o fluxo de visitantes. Nessa 
direção, é possível ampliar a participação dos atores locais e promover a integração entre agricultura 
familiar e turismo. 
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