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Esta comunicação enquadra-se numa linha de trabalho de investigação 

antropológica sobre as transformações socioculturais dos chamados espaços rurais 

da Galiza (cf. Varela, 2004; Pereiro, 2004; Pereiro, 2005; Prado, 2007; Pereiro, 

2012; Cristóvão e Pereiro, 2012; Pereiro e Prado, 2013; Roseman, Prado e Pereiro, 

2013a; Roseman, Prado e Pereiro, 2013b) que vimos desenvolvendo desde 

princípios doa anos 1990. Com base na análise etnográfica de um caso de estudo, 

pretendemos ilustrar os problemas e as oportunidades de produzir um turismo mais 

sustentável que ligue a agricultura ecológica com o turismo rural, o que nos 

definimos como ecoagroturismo. Este exemplo demostra a importância do estudo 

da articulação entre tradição e inovação, pouco estudada nos espaços rurais 

galegos. Entendemos por inovação, não uma quebra com a tradição, e sim uma 

forma de adaptação a mudança glolocal. Além mais, este projeto empresarial 

apresenta a necessidade de mudança de paradigma nas políticas de turismo rural 

da Galiza, de um turismo rural sem agricultura a uma agricultura com turismo mais 

articulados.  

Quando falamos em ecoagroturismo estamos a referir-nos a um tipo de turismo que 

se desenvolve em explorações agrícolas, isto é, como um rendimento 

complementar da agricultura ecológica (Phillip et al., 2010; Fleischer e Tchetchik, 

2005) e um consumo dos produtos locais que gera uma relação de proximidade e 

intimidade da agricultura com o turismo, mediada pelo escoamento da comida e os 

produtos autóctones numa fileira de quilómetro cero. Por outro lado, se bem o 

turismo rural pode ser enquadrado no turismo rural como um subtipo de produto 

segmentado no mercado, o ecoagroturismo é algo mais do um simples produto 

turístico mais, é uma nova forma de fazer turismo, mais ético e mais responsável. 

Equiparável ao que nalguns países como Brasil definem como quintas pedagógicas, 
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nele os benefícios são distribuídos de forma equitativa e comunitária, a participação 

é garantida pelo envolvimento dos locais e a sustentabilidade caminha na ligação 

entre o económico, o social, o ambiental e o cultural. O ecoagroturismo, enquanto 

forma alternativa de praticar o turismo rural, representa uma partilha de saberes não 

assimétrica entre os locais e os visitantes (Porcal e Armentia, 2001; Sayadi y 

Calatrava, 2001).  

Acrescentar também que o ecoagroturismo é um elemento que se pode interpretar 

melhor à luz das novas ruralidades. As novas ruralidades começam a visibilizar-se 

nalguns contextos nos anos 1960 porque se inicia uma mobilidade de pessoas do 

urbano para o rural motivadas pelo desencanto e descontentamento da vida nas 

cidades (contraurbanização), pela falta de oportunidades nas cidades e por 

adaptação pragmática e criativa às novas situações globais (Rivera, 2009). Este 

movimento de migração urbano rural promoveu mudanças em muitos espaços 

rurais. Ele está associado à contracultura e ao movimento hippie nos EUS e ao Maio 

do 1968 na França, que foram o germe do que mais tarde se conheceu como 

movimento neorural noutras partes do mundo, caraterizado por um certo rejeite do 

capitalismo e da vida nas cidades junto com uma ideologia de regresso à natureza 

(Seymour, 2006) que podemos qualificar como pastoralismo (Marx, 1964; 1976) ou 

de revalorização simbólica do campo face ao valor da cidade (Nogué i Font, 1988).  

O objeto da nossa comunicação é mostrar como se constroem novas ruralidades 

utilizando novas formas de fazer turismo rural sem esvaziar a realidade agrária do 

rural. Para atingir esse objetivo realizaremos uma abordagem de uma exceção 

cultural, o projeto ecoagroturístico Arqueixal (ver www.arqueixal.es). Arqueixal é um 

projeto familiar localizado na pequena aldeia de Albá, de cerca de uns 70 habitantes, 

no concelho-município de Palas de Rei (província de Lugo – comarca da Ulhoa – 

comunidade autonômica da Galiza), nas proximidades do Caminho Francês de 

Santiago de Compostela, no centro da Galiza. O concelho de Palas de Rei 

contempla 3.743 habitantes e 18,7 habitantes por quilómetro quadrado (fonte: 

Instituto Galego de Estatística, www.ige.eu).   
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Através desta análise pretendemos elucidar os problemas e as oportunidades de 

produzir uma forma diferente de fazer turismo como é o ecoagroturismo 

responsável, assim como de desenvolver projetos de educação ambiental e 

patrimonial diferentes e baseados integramente na experiência dos visitantes (cf. 

http://www.sondaldea.es/ ). A metodologia utilizada nesta investigação longitudinal 

foi a etnografia antropológica: trabalho de campo, observação participante, 

entrevistas cos agentes sociais e visitantes, análise documental e audiovisual, 

ciberetnografia e etnografia virtual. De forma complementar e numa linha de 

investigação-ação, dois ex-alunos da nossa licenciatura em antropologia aplicada, 

Gonçalo Mota e Ivett Krezet, graças a uma bolsa Leonardo da Vinci da União 

Europeia (2009-2010) desenvolveram, baixo a minha orientação científica, um 

projeto de construção da imagem pública do projeto (cf. http://www.arqueixal.es ) e 

de dois documentários antropológicos sobre a cultura do queijo da denominação de 

origem Arzua-Ulhoa. Esta estratégia metodológica permitiu-nos produzir um 

conhecimento próximo e familiar de uma realidade cercana culturalmente mas 

complexa do ponto de vista da mirada antropológica.  

A escolha deste caso de estudo tem a ver com o modelo do caso para pensar a 

inovação em responsabilidade turística e o turismo de base local comunitária. 

Portanto não é um caso representativo do turismo rural da Galiza, porém uma 

exceção cultural na diversidade. Mas não deixa de ser significativo das mudanças 

acontecidas nos espaços rurais da Galiza, um território considerado rural que 

experimenta um forte processo de urbanização desde os anos 1960. Este ensaio 

cultural que representa este ecoagroturismo está a inspirar muitos outros projetos 

de turismo responsável. Mais além, a justificação da sua escolha está em relação 

a: a) a importância deste projeto na exportação de uma forma de entender a 

ruralidade e o turismo rural galego; b) o conhecimento antropológico longitudinal e 

transversal com seguimento do caso desde o seu nascimento em 1989; c) a 

excecionalidade cultural como forma de acrescentar conhecimento sobre a 

diversidade turística, uma tarefa fortemente antropológica. 

A nossa comunicação apresentará inicialmente este caso de estudo num contexto 

geral de transformações dos espaços rurais da Galiza e o papel do turismo rural 
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nessas mudanças. A continuação, debruçar-nos-emos sobre o ecoagroturismo 

responsável e as suas perspetivas teóricas, para finalmente analisar o projeto 

Arqueixal à luz dos contextos teóricos anteriormente expostos. Concluiremos a 

nossa exposição com uma reflexão sobre a mudança de paradigma no turismo rural 

galego, de um turismo sem agricultura a uma agricultura com turismo responsável 

protagonizada e liderada por novos camponeses e novos rurais que se adaptam às 

novas condições do mercado. Destacar também que os resultados da investigação 

apontam para a necessidade de novos caminhos nas políticas e práticas do turismo 

rural na Galiza. 
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