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RESUMO 
 

A pesquisa aqui proposta tem como objetivo analisar o processo de adesão à Associação de Agrotu-
rismo Acolhida na Colônia - AAAC por algumas propriedades rurais da região de São Bonifácio – 

SC, observando como este processo pode influenciar na prática de turismo rural na região. A Asso-
ciação Acolhida na Colônia foi criada, no Brasil, em 1999. É uma associação composta por agricul-
tores, integrada à Rede Accueil Paysan, atuante na França desde 1987. Tem como proposta valori-
zar o modo de vida no campo através do agroturismo ecológico. A pesquisa visa analisar e refletir 
de que forma a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia poderá envolver moradores do 
Município de São Bonifácio – SC que já desenvolvem algum trabalho voltado ao turismo rural ou 
pretendem desenvolver. Neste contexto, o referencial teórico tem como conceito norteador o turis-
mo rural que surge diante da crise nas atividades agrícolas e vem como alternativa de renda, alter-
nativa de melhoria das condições para as famílias permanecerem no campo e valorização de espa-
ços naturais (proteção), procurando desmistificar a visão de que o campo (rural) serve apenas para 
atividades agropecuárias e extrativistas. Ainda se tratando de referencial teórico, será abordado, o 
agroturismo e turismo rural na agricultura familiar – TRAF e identidade cultural. Para obter os re-
sultados traçados pelas questões de pesquisa e objetivos, a pesquisa foi realizada dentro da aborda-
gem qualitativa, a partir de um estudo de caso. A coleta de dados foi feita por meio de técnicas de 
pesquisa, como: levantamento de dados secundários, pesquisa documental, instrumentos da etno-
grafia, observação participante e entrevistas semiestruturadas. O levantamento de dados secundá-
rios e documental foi iniciado primeiramente através de livros, artigos, reportagens e demais ele-
mentos que pudessem contribuir nesta etapa. Na sequência foi realizada a atividade de campo. Com 
a técnica de observação participante auxiliada por instrumentos da etnografia, foi possível coletar 
boa parte dos dados para produção desta pesquisa. Neste período foram realizadas as entrevistas se-
miestruturadas com alguns atores sociais envolvidos com turismo rural. Ao fim, esses dados foram 
organizados e posteriormente analisados. Conclui-se que a AAAC está se consolidando aos poucos 
no município de São Bonifácio. Os envolvidos projetam um melhor desenvolvimento com o passar 
do tempo e a comunidade sãobonifacense vê o turismo rural como forma de desenvolvimento local, 
criando novas formas de renda frente ao potencial: paisagístico, gastronômico e cultural que o mu-
nicípio tem. Os associados acreditam nesta nova fonte de renda como um meio de manter ou apro-
ximar os jovens do mundo rural, porém nem todos estão dispostos a esperar o processo de amadure-
cimento da atividade na região. Outro ponto que ainda é evidente é a necessidade que os associados 
têm de um acompanhamento de técnicas ou multiplicadoras da atividade. Para que as atividades 
possam ser desenvolvidas com sucesso, o apoio técnico ainda é necessário.  
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