
 Caracterizado por um conjunto de dades realizadas no âmbito da propriedade rural, u lizando os recursos 
naturais, as a vidades agrícolas e pecuárias desenvolvidas como ferramenta de ensino, o Turismo Rural Pedagógico 
apresenta-se como uma inicia a inovadora.
 No contexto brasileiro as discussões em torno deste tema são rel ente recentes, havendo poucas experiências 
relacionadas a ele em desenvolvimento. Assim, esta pesquisa teve como enfoque analisar as funções desempenhadas pela 
pr ca do Turismo Rural Pedagógico, a par r de três experiências que estão em desenvolvimento nos estados de Santa 
Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.

 A pesquisa foi realizada através de uma abordagem qu va, de caráter descri vo. 
 Os procedimentos técnico-metodológicos u dos na realização do presente estudo foram a 
pesquisa bibliográfica acerca da literatura existente, a pesquisa documental de fontes primárias em 
arquivos públicos e também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os donos das 
propriedades pesquisadas.

 Ficou evidenciado que as  de turismo rural pedagógico possibilitam ganhos em vários aspectos: econômicos, pois 
aumentam a renda das famílias; sociais, tendo em vista o reconhecimento conferido pela comunidade aos trabalhos 
desenvolvidos na propriedade;     , pela troca de conhecimentos  entre os alunos visitantes e os produtores 
visitados; ambientais, pela promoção da educação ambiental junto aos jovens; e de  , a  do momento 
que é apresentada aos visitantes a origem dos alimentos.

 Descrever e analisar as idades, que tenham caráter pedagógico, desenvolvidas nas propriedades selecionadas 
(função-socioeduc ); 
 Iden ficar os pos de conhecimento trabalhados pelos empreendedores nas vidades pedagógicas, bem como sua 
relação com questões ambientais (função ambiental e cultural);
 Es r a renda proveniente das idades (função econômica) e a eventual reintegração dos agricultores com a 
comunidade (função social);
 Conhecer o perfil dos proprietários e dos trabalhadores rurais  e verificar o que os mo va a con nuar no segmento 
(função econômica e social);
 Averiguar a forma como as questões de educação alimentar e nutricional são apresentadas nas vidades propostas 
(função de segurança alimentar e saúde);
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