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RESUMO: 
O presente trabalho teve como objetivo investigar a temática do turismo rural e
suas  vinculações  às  potencialidades  do  patrimônio  cultural  e  da  agricultura
familiar.  Buscou-se  compreender  como  tem  se  constituído  essa  atividade
enquanto  alternativa  socioeconômica;  levantando-se  as  potencialidades  e  as
dificuldades para sua consolidação, bem como as expectativas e motivações de
quem oferece e de quem usufrui dos serviços turísticos no meio rural. Tomou-se
como ponto de partida a análise de três experiências, na Região Sul do Brasil,
que já tinham sido objeto de estudo mais aprofundado em outras pesquisas.
Utilizaram-se  como  referenciais  as  publicações  da  Série  Dissertações  em
Turismo Rural,  dentre as quais estão o “Roteiro de turismo rural  e ecológico
colonização germânica”, do distrito de Rio Pardinho, em Santa Cruz do Sul/ RS,
o roteiro histórico-cultural da imigração italiana “Caminhos de Pedra”, do Distrito
de São Pedro, em Bento Gonçalves/RS e, também, um roteiro de peregrinação
místico-cultural  que  envolve  municípios  da  Região  Missioneira  Gaúcha,  o
“Caminho  das  Missões.  Empregou-se  a  pesquisa  bibliográfica  em  fontes
secundárias para levantar conceitos pertinentes ao segmento do turismo rural; à
trajetória dos empreendimentos envolvidos na prática dessa atividade; às formas
de  aproveitamento  do  patrimônio  cultural  rural.  As  experiências  analisadas
tinham em comum o legado cultural  remanescente  como atrativo  turístico  e,
ainda,  as  manifestações  populares,  o  artesanato  tradicional,  a  gastronomia
típica,  além  de  vestígios  de  cultura  material  tangível,  como  patrimônios
tombados  que  integram  os  roteiros  do  qual  fazem  parte  mais  de  um
empreendimento rural. A visita aos roteiros pode ser usufruída integralmente na
condição de haver o agendamento prévio, evitando interferir sobre a rotina de
trabalho dos agricultores familiares.  Diante da possibilidade de aproveitamento
dos  recursos  naturais,  culturais,  históricos  e  patrimônios  arquitetônicos,  tais
valores tiveram maior relevância na vida das famílias e da comunidade local.
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Dessa forma, pode-se promover o turismo rural de maneira sustentável e com
responsabilidade,  capaz  de  contemplar  a  conservação  e  a  manutenção  do
patrimônio  de recursos das propriedades  rurais.  Este  modelo,  que propõe  o
desenvolvimento  de  atividades  econômicas  a  partir  da  complementação  de
renda existente,  viabiliza  condições  para  melhoria  da  qualidade  de vida  das
comunidades envolvidas direta ou indiretamente com a atividade turística. Cabe
aí destacar o papel relevante dos profissionais da agronomia, cuja orientação
técnica pode conduzir a uma boa utilização das terras, dos potenciais culturais e
produtivos de cada propriedade e ao estudo de alternativas que possam gerar
renda  não  agrícola,  garantindo  uma  maior  estabilidade  econômica  aos
agricultores familiares, dentre as quais há muitas associadas às atividades de
turismo no meio rural, como pôde ser observado a partir deste trabalho.
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