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RESUMO

O Turismo Rural é um fenômeno desenvolvido no mundo inteiro. As pequenas comunidades rurais encontram nesse segmento do turismo uma 
oportunidade de negócio e de renda. O turismo de base comunitária em comunidades tradicionais tem por essência a identidade cultural que se 
quer resgatar ou o pouco que delas se deseja conservar. A presente investigação levantou a seguinte problemática: De que forma o turismo rural 
contribui nos processos de geração de renda de origem não agrícola em comunidades locais em Brazlândia/DF?  O objetivo geral da presente 
investigação é analisar de que maneira o turismo rural auxilia no desenvolvimento das comunidades rurais de Brazlândia/DF. Os objetivos 
específicos são: a) elaborar um inventário turístico no meio rural em Brazlândia/DF; b) Mapear as comunidades que utilizam o turismo como 
fonte de renda e os tipos de turismo realizados; c) propor intervenções (palestras, minicursos ou capacitações) junto à comunidade através da 
sensibilização sobre as características do turismo; O estudo qualitativo pretende utilizar o estudo de caso nas comunidades de Brazlândia, 
utilizando como instrumentos de coleta de dados como questionários, entrevistas e observação participativa. A escolha do tema justifica-se pelo 
caráter descritivo-exploratório da pesquisa. Como resultados da pesquisa, constatou-se que o turismo rural movimenta vários setores do turismo 
em Brazlândia (hospedagem, gastronomia, patrimônio cultural, identidade local, etc.). Dessa maneira, há um retorno financeiro para os 
autóctones, consequentemente, contribui para o desenvolvimento da comunidade. A comunidade dos japoneses de Brazlândia possui forte 
relação de identidade cultural, gerando um interesse da visitação de turistas na região. Os alunos da graduação de turismo tiveram a 
oportunidade de integração com o poder público e privado, através da pesquisa. Eles promoveram também uma palestra sobre a hospitalidade 
no turismo. A experiência de campo com os alunos, mediante o presente projeto de iniciação científica, foi rica e desafiadora, pois segundo os 
alunos, Brazlândia possui vários atrativos para que o turismo aconteça, mas ainda necessita de incentivos governamentais para que o fenômeno 
do turismo ocorra gerando desenvolvimento para a comunidade.
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