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Contextualização: Breve história dos CITURDES 

Como todas as coisas, o Congresso Internacional sobre Turismo Rural e Desenvolvimento 

Sustentável, mais conhecido como CITURDES, tem uma história. Neste caso, uma história que 

começa no Brasil, em 1998, no Estado de Rio Grande do Sul e na Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM). Os organizadores pioneiros estavam então ancorados no Departamento 

de Educação Agrícola e Extensão Rural e no Curso de Pós-Graduação em Extensão Rural da 

citada Universidade. O turismo rural era ainda relativamente incipiente no Brasil e, na 

introdução ao livro “Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável”, que inclui uma colectânea 

de trabalhos apresentados no II CITURDES, Almeida et al. (2000: 7-8), salientam que “Na 

maioria dos países, no meio rural, o turismo constitui uma atividade nitidamente exótica”, 

destacando que a mesma “se encontra relativamente consolidada na Europa e que ensaia os 

primeiros passos em países como a Argentina, Brasil, Uruguai e Chile”. 

Lançada a “primeira pedra”, a obra não parou e todos os dois anos o CITUDES tem 

tido lugar. Em 2000 permaneceu em Santa Maria, sob a liderança da mesma equipa, mas em 

2002 começa o seu percurso de itinerância, que o leva a Santa Cruz do Sul, ainda no mesmo 

Estado, e posteriormente a Joinville, no Estado de Santa Catarina (2004), e de novo a Santa 

Maria (2006). Em 2008 o CITURDES aprofunda a sua internacionalização e realiza-se em 

Toluca, no México, voltando ao Rio Grande do Sul em 2010, à cidade de Porto Alegre, sob a 

égide do Grupo de Pesquisa “Mercados Não-Agrícolas Rurais”, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

Em cada uma destas edições os participantes no CITURDES foram convidados a 

debater um tema central e as comunicações, assim como as apresentações em plenário dos 

oradores convidados, foram sistematicamente publicadas em livro. Assim, a este evento 

corresponde já a um importante repositório de reflexões teóricas, estudos de caso e outros 

contributos, que se encontram ao dispor da comunidade científica internacional, refletindo, 

sobretudo, a pesquisa sobre turismo rural e desenvolvimento sustentável no Brasil, noutros 

países da América Latina e na Europa, nomeadamente em Portugal e Espanha. 
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A mais recente edição, organizada por Marcelino de Sousa (UFRGS) e Ivo Elesbão 

(UFSM) e publicada pela Editora da UFRGS em 2011, é um bom exemplo. Tomando como 

tema central “Turismo Rural – Iniciativas e Inovações”, que corresponde ao título da obra, inclui 

10 capítulos assinados por um conjunto de 16 autores, que tocam em temáticas da maior 

atualidade, como o turismo rural sustentável e as ligações com o empreendedorismo, a 

promoção do enoturismo, a ação colectiva e o turismo, as abordagens de marketing, o turismo 

rural comunitário, as relações entre património e turismo, o turismo e a agricultura familiar, o 

papel das mulheres nos empreendimentos turísticos, as associações de produtores e o turismo 

e a hospitalidade no turismo rural. Como salientam os organizadores na apresentação, a 

escolha do tema do VII CITURDES “parte da compreensão de que o turismo rural se constitui 

uma atividade económica, mas também uma importante atividade social, tornando-se um factor 

de desenvolvimento rural por meio da criação de fluxos de pessoas e investimentos, 

possibilitando a participação das comunidades locais” (Souza e Elesbão, 2011: 5).  

Passados apenas 12 anos do I CITURDES o discurso e a realidade são bem diferentes 

e, no Brasil como em muitos outros países, o turismo rural não é mais uma atividade 

“nitidamente exótica”. Paralelamente, o campo teórico está claramente enriquecido, como o 

contributo continuado de um conjunto diversificado de disciplinas, sobretudo das Ciências 

Sociais. E eis que o CITURDES, na sua oitava edição, chega a Portugal e à Europa, através do 

Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, e, muito em especial, do seu Grupo de Investigação “Sociedade, 

Território e Recursos” e dos cursos de Turismo e de Animação Sociocultural leccionados no 

Pólo de Chaves. 

 

Turismo rural em tempos de novas ruralidades 

Neste ponto pretendemos, brevemente e de forma não exaustiva, fazer uma justificação da 

temática geral do VIII CITURDES. Esta edição do CITURDES tem como objetivo refletir sobre o 

papel do turismo em contextos de pós-ruralidades (usando terminologia anglo-saxónica) ou 

neo-ruralidades (recorrendo a terminologia francesa), segundo as perspetivas teóricas 

adotadas. Nestes novos contextos, os turistas encontram-se não apenas com os velhos 

residentes rurais, mas também com novos habitantes neo-rurais, recém-chegados, 

regressados ou outros que se deslocam ao rural na procura do que imaginam ser uma melhor 

qualidade de vida. Esta “translocalidade”, que questiona a falsa e simplista dicotomia 

rural/urbano (Pereiro, 2005), é especialmente relevante quando falamos de turismo rural e 

desenvolvimento sustentável, pois observa-se uma mistura complexa de agentes sociais que 

estão a reconstruir e resignificar os tradicionalmente chamados espaços rurais. É o que Jesús 

Oliva (2010) denomina como “new rural melting pots”, para o qual contribui decisivamente o 

turismo rural associado às ideologias da renaturalização e da patrimonialização cultural.   

O preciso pensar o rural como parte de um território alargado, globalizado e 

urbanizado, e também como parte de um processo histórico de movimentos de população, e 
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não como uma categoria absoluta e oposta ao urbano. Dito de outra forma, o rural é uma 

metáfora, o que nos leva a aprofundar nos seus significados e a questionar as mudanças 

socioculturais. Os tradicionalmente denominados espaços rurais estão-se a redefinir em todo o 

mundo (Cloke, Marsen e Mooney, 2006; Van der Ploeg, 2010) e de forma particular na 

Península Ibérica (García Sanz, 1994; Pereiro, 2005; Roseman, 2008; Silva, 2009). Os 

denominados novos camponeses, neorurais e rurbanos adquiriram bastante protagonismo na 

redefinição dos velhos espaços rurais. Decerto, estamos a observar um conjunto de 

transformações socias, económicas, políticas e culturais dos sentidos do lugar “rural” e torna-se 

necessário repensar tais transformações do ponto de vista teórico, metodológico e também na 

perspetiva da intervenção-aplicação de políticas, programas e projetos.  

Nesta ótica, entendemos o conceito de novas ruralidades (Entrena Durán, 1998; 

Covas, 2008; Oliva, 2010; Pereiro, 2011) como uma ferramenta analítica útil para compreender 

as transformações rurais contemporâneas. Mas, quais são os fatores de mudança que levam a 

essas novas ruralidades? Entre os processos socioeconómicos estruturais, destacamos o 

impulso do tardocapitalismo, a globalização, o consumismo, a poluição insustentável, as 

agressões ao meio ambiente, os abusos de poder do sistema agro-alimentar global e 

capitalista, e a “crise”. Entre os processos ideológicos associados aos anteriores, destacamos 

o pastoralismo (Marx, 1964; 1976), o naturalismo, a patrimonialização, o ambientalismo 

(reservas naturais, parques, etc.), o ecologismo e outros movimentos sociais alternativos (por 

exemplo, o decrescimento, o turismo responsável, a soberania alimentar, a permacultura, as 

redes alimentares cívicas). Estes processos ideológicos não estão isentos de uma certa 

idealização e romantismo, que mitificam um passado rural, imaginado sem a dureza e 

dificuldade das suas culturas de trabalho. Entre os processos sociais ligados aos anteriores 

são de sublinhar as novas culturas de mobilidade urbano-rural, as novas valorizações dos 

produtos agroecológicos, locais e “saudáveis”, as fugas ao estresse urbano, o repovoamento 

rural e a venda de casas rurais. 

E neste quadro de reconversão simbólica e identificatória do rural que o papel do 

turismo rural tem sido, no nosso entender, muito importante, reforçando o seu carácter 

multifuncional. O turismo rural pode ser visto como uma invenção do mercado e do poder 

dominante para redefinir o espaço rural, cada vez menos agrário e mais urbanizado. Através do 

Turismo em Espaço Rural (TER) o urbano reconquista o rural e reincorpora-o no mercado 

global. O rural é convertido em produto e mercadoria que circula em espaços globais e que 

oferece um pacote emocional que proporciona “tradição”, “autenticidade”, “naturalidade”, 

“alterotropia”. Todos eles são considerados valores perdidos nos meios urbanos. Desta forma, 

são ativados repertórios culturais, até ao momento pouco conhecidos, e também 

menosprezados, nos quais se investem (por exemplo, em infraestruturas de comunicação e 

alojamento) para obter ganhos mercantis. Este novo tipo de oferta turística encontra-se nos 

discursos sobre desenvolvimento local na Europa e noutros que se dirigem para um mundo 
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rural recriado, como núcleo de tradições perdidas pela modernização (Aguilar Criado et al. 

2003).  

O espaço rural deixa de ser única e exclusivamente um espaço de produção agrária 

para converter-se em espaço de consumo. Poderíamos afirmar que o espaço rural passa a 

elaborar novas produções (paisagem, ruralidade, tranquilidade, raízes, identificações, 

património cultural e natural) para a sua reprodução socioeconómica. O agro e o agrário 

passaram a ser “rural” e “campo”, e o turismo rural pode ser pensado como um produto e uma 

nova forma de consumo. Assim entendido, o turismo rural é um motor e uma consequência 

dessa mudança cultural (Santana, 2000). Portanto, podemos pensar que o turismo rural é 

também uma manifestação da mudança das sociedades agrárias e industriais para sociedades 

pós-industriais (Portela e Caldas, 2003; Figueiredo et al., 2011).  

Embora seja difícil estabelecer uma definição satisfatória de turismo rural e também de 

espaço rural, e de acordo com Such e García (2001), podemos entender melhor o turismo em 

espaço rural se o relacionamos com o turismo rural e o agroturismo. Através da sua 

representação em três círculos concêntricos, podemos entender melhor esta relação. O círculo 

exterior, e mais abrangente, é o do turismo em espaços rurais em geral, dentro do qual o 

turismo rural representa uma das possibilidades existentes e, dentro deste, o círculo interno, do 

agroturismo, que corresponde a um modo específico de fazer turismo rural. Este último, o 

agroturismo, seria um tipo de turismo desenvolvido em explorações agrícolas, traduzindo-se 

num rendimento complementar da atividade agrária (Phillip et al., 2010; Fleischer e Tchetchik, 

2005). Neste tipo de unidades turísticas é fundamental o consumo turístico de produtos 

alimentares produzidos in loco, portanto, há nesta modalidade uma relação íntima entre 

agricultura e turismo, mediada pela comida e pelos produtos locais ou tradicionais de 

qualidade.  
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Figura 1. Elaboração própria com base em Such e García (2001) 

 

Estas definições parecem-nos minimamente operativas, e a partir delas podemos abordar a 

pluralidade de definições e orientações de análise das atividades do turismo no espaço rural, a 

sua oferta e procura, os tipos de alojamento e as suas potencialidades de desenvolvimento. 

Contudo, não podemos esquecer que o turismo, também o rural, adotou e adota formas sociais 

diferentes em cada época, sociedade e espaço. Portanto, não podemos perder de vista a 

diversidade de turismos rurais.  

 

Apresentação do VIII CITURDES 

O VIII CITURDES é um bom momento para avaliar o estado da arte das problemáticas do 

turismo rural e também as políticas de apoio em diferentes partes do mundo, e para comparar 

as transformações operadas em contextos de diversidade sociocultural, geopolítica e 

económica. O Congresso tem como objetivo criar um espaço de encontro de académicos, 

investigadores e profissionais, na sua maior parte ibero-americanos, e também de propiciar o 

contacto com a realidade rurbana do interior Norte de Portugal e da Galiza. Inicialmente, foram 

propostas e planeadas 15 temáticas gerais e abrangentes, nomeadamente: TER e 

desenvolvimento local; TER e processos de reconfiguração e invenção das áreas rurais; TER e 

emprego; TER e impactos socioculturais; TER e políticas públicas; agroturismo e turismo rural 

comunitário; TER e construção dos géneros; TER e TICs; TER, bioconstrução e energias 

renováveis; TER e alimentação; TER e interculturalidades; animação e TER; TER e 

(trans)fronteiras; TER e sistemas de cooperação; TER, o audiovisual e a comunicação.  

Turismo em 
espaço rural 

Turismo 
rural 

Agroturismo 
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 Após a divulgação destas temáticas, com o intuito de envolver uma diversidade de 

autores e de perspetivas disciplinares, recebemos cerca de 100 propostas de comunicação, 

que foram sujeitas à avaliação, de forma anónima, por uma comissão científica de 

especialistas, da qual resultou a aceitação final de cerca de 60 comunicações e posters, que 

estruturámos em 7 blocos temáticos, de acordo com critérios de coerência relativamente aos 

objetos e problemas de investigação:  

 

1. TER e políticas públicas; 

2. TER e desenvolvimento local; 

3. TER e processos de reconfiguração e invenção das áreas rurais;  

4. TER, emprego e tecnologias da informação e comunicação; 

5. Agroturismo e turismo rural comunitário; 

6. TER e alimentação; e 

7. TER, animação e interculturalidades.  

 

Pensamos que esta estruturação vai permitir aos comunicantes, e participantes em 

geral, um bom debate e um excelente espaço de encontro científico, académico e humano, 

intercambiando visões, problemáticas, investigações e experiências docentes, no quadro da 

pluralidade e diversidade ibero-americana. Além do mais, temos que considerar como parte 

importante do Congresso o programa social, que vai permitir conhecer alguns aspetos da 

ruralidade e rurbanidade e do turismo neste canto do Noroeste Ibérico peninsular, onde nasceu 

a Lusofonia.     

A parte científica do Congresso terá lugar nas instalações do Pólo da UTAD em 

Chaves (ver http://www.esechaves.pt/), onde funcionam os cursos de licenciatura (primeiro 

ciclo) em Turismo e Animação Sociocultural, bem como o curso de mestrado em Animação 

Sociocultural (segundo ciclo) e cursos de Enfermagem e Saúde, numa articulação entre a 

UTAD e a Escola Superior de Enfermagem de Chaves.   

Queremos agradecer a todos os funcionários e docentes do Pólo da UTAD em Chaves, 

à Delegação da Reitoria da UTAD em Chaves e também à direção do CETRAD, pelo constante 

apoio à organização deste importante evento, que certamente se traduzirá no alargamento dos 

laços com as universidades ibero-americanas e a construção de uma rede de universidades 

centradas nas problemáticas do turismo rural em particular. Queremos agradecer também aos 

comunicantes pelos magníficos contributos, que possibilitam uma construção coletiva, séria, 

responsável e rigorosa do conhecimento do campo do turismo e, em particular, do subcampo 

do turismo rural. Esta publicação irá permitir novas leituras e estimular novos desafios 

intelectuais e de desenvolvimento.    

 

 

 



7 
 

 

Referências bibliográficas  

Aguilar Criado, Encarnación; Merino Baena, Dolores y Migens, Mercedes 2003 “Cultura, 

políticas de desarrollo y turismo rural en el ámbito de la globalización”. Horizontes 

Antropológicos, 20: 161-183.  

Almeida, J. A., Froehlich, J. M. E Riedl, M. 2000 Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável. 

Campinas S. Paulo: Papirus Editora. 

Cloke, P.; Marsen, T. y Mooney, P. (Eds.) 2006 Handbook of Rural Studies. London: Sage.    

Covas, A. 2008 Ruralidades III. Temas e problemas da ruralidade pós-agrícola e pós-

convencional. Faro: Universidade do Algarve.  

Entrena Durán, F. 1998 Cambios en la construcción social de lo rural. De la autarquía a la 

globalización. Madrid: Tecnos.  

Fleischer, Anat y Tchetchik, Aliza 2005 “Does rural tourism benefit from agriculture?”. Tourism 

Management, 26(4): 493-501. 

García Sanz, Benjamín 1994 “Nuevas claves para entender la recuperación de la sociedad 

rural”. Papeles de Economía Española, 60/61: 204-218. 

Marx, L. 1964 The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. New 

York: OUP.  

Marx, L. 1976 A vida no campo e a era industrial. São Paulo: Melhoramentos -EDUSP.  

Oliva, Jesús 2010 “Rural melting-pots, mobilities and fragilities: reflections on the Spanish 

case”. Sociologia Ruralis, 50(3): 278-295. 

Pereiro, X. 2005 Galegos de vila. Antropoloxía dun espazo rurbano. Santiago de 

Compostela: Sotelo Blanco.  

Pereiro, Xerardo 2007 “Antropoloxía e modelos de relación entre o rural e o urbano”. Revista 

Galega de Educación, 38: 112- 119.  

Pereiro, Xerardo 2012 “O fin? do rural? galego?”. Em Difusora das Letras (Ed.), II Forum do 

Feismo (em proceso de publicação). Ourense: Difusora das Letras, Artes e Ideias.   

Phillip, Sharon, Hunter, Colin y Blackstock, Kristy 2010  “A typology for defining agritourism”. 

Tourism Management, 31: 754-758. 

Portela, J. e Castro Caldas, J. (coords.) 2003 Portugal Chão. Oeiras: Celta editora. 

Figueiredo, E. (Coord.) 2011 O Rural Plural. Olhar o presente, imaginar o futuro. Castro 

Verde: Editora 100Luz.  

Roseman, Sh. R. 2008 O Santiaguiño de Carreira. O rexurdimento dunha base rural no 

concello de Zas. A Coruña: Baía Edicións.  

Santana, Agustín 2000 “O rural como produto turístico: algo de novo brilha sob o sol?”. Em 

Serrano, Carlos e outros (orgs.), Olhares contemporâneos sobre o turismo (pp. 151-171). 

Campinas: Papirus,  

Silva, L. 2009 Casas no Campo. Etnografia do Turismo Rural em Portugal. Lisboa: ICS.  



8 
 

Souza, M. E Elesbão, I. 2011 Turismo Rural – Iniciativas e Inovações. Porto Alegre: Editora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Such Climent, María Paz e García Carretero, María del Mar 2001 “Turismo en espacios 

rurales”. Em Barrado, Diego A. e Calabuig, Jordi (Eds.), Geografía mundial del turismo (pp. 

185-222). Madrid: Síntesis. 

Van der Ploeg, J. D. 2010 Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios. 

Barcelona: Icaria. 

 

Agradecimentos 

Este trabalho é fruto parcial da “Bolsa de licença sabática SFRH/BSAB/1186/2011” atribuída pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) a Xerardo Pereiro e desenvolvida no Departamento de 

Filosofia e Antropologia Social da Universidade de Santiago de Compostela, de Janeiro a Julho de 2012. 

Agradecemos à Profa. Nieves Herrero o bom acolhimento no Departamento. O trabalho também se 

enquadra no CETRAD (www.cetrad.info), Centro de Investigação financiado por Fundos Nacionais 

através da FCT, no âmbito do Projeto Pest-OE/SADG/UI4011/2011.  

 

 

 

 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEIRA PARTE:  
 

COMUNICAÇÕES GRUPO 1  
 

TURISMO EM ESPAÇO RURAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 



10 
 

Práticas Culturais e Produção Territorial em Goiás: as ações 

governamentais e as transformações no espaço da festai. 

 

 

Rosiane Dias Motaii 

Instituto de Estudos Sócio-ambientais/UFG; 

Faculdade Lions 

Correio eletrónico: rosianeturismo@yahoo.com.br 

 

Resumo:  

As ações governamentais relacionadas a cultura brasileira tem sua origem em decisões 

conjuntas de distintas instâncias,  órgãos e Ministérios, dentre estes destaca-se o da Cultura e 

o do Turismo. No Estado de Goiás tais ações refletem diretamente nas práticas culturais 

existentes no território goiano. Tem-se com o presente artigo o objetivo de discutir a 

participação da cultura popular na produção do espaço de Goiás, ressaltando a participação 

das “políticas públicas culturais” voltadas para configuração dos territórios festivos. Tem como 

conclusão uma leitura das transformações ocorridas espaço da festa por meio das ações 

governamentais de cultura no Estado de Goiás. 

 

Palavras-chave: Políticas Púbicas. Cultura. Turismo. Espaço da Festa. Goiás. 

 

 

Territorial Production and Cultural Practices in Goiás: governmental action and changes 

in space of the party. 

 

Abstract: 

Government actions related to Brazilian culture has its origin in joint decisions of different 

bodies, agencies and ministries, among them stands out from the Culture and Tourism. In the 

State of Goiás such actions reflect directly on the existing cultural practices in Goiás territory. It 

is with this article in order to discuss the participation of popular culture in the production space 

of Goiás, highlighting the participation of "cultural policies" aimed at setting the territories 

holidays. Its a complete reading of the transformations in space of the festival through the 

culture of government actions in the State of Goiás. 

 

Keywords: pubic policy. Culture. Tourism. Space of the festival. Goiás 
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1. Cultura 

É difícil compreender uma sociedade sem conhecer sua cultura e a maneira como ela 

se manifesta. Os valores culturais expressam as ações, comportamentos, crenças e 

significados construídos para e pelos indivíduos. A idéia de “cultura”, em sua amplitude, é 

composta de uma polissemia conceitual. As várias definições existentes perpassam múltiplos 

campos de pesquisa até chegar aos estudos geográficos. No entanto, os pesquisadores 

buscam uma compreensão assertiva do que se entende por cultura. Destaca-se aqui o 

conceito e visão de cultura para Tylor (1975), Geertz (1989), Gohn (1999), Claval (2001) e 

Boas (2004). 

De acordo com Laraia (2001) a expressão “cultura” surgiu, em 1871, nos termos Kultur 

e Civilization. No mesmo ano, Tylor sintetizou os dois termos na expressão inglesa Culture e a 

definiu, em um sentido etnográfico, como “aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”iii (Tylor, 1975:29). 

Cultura, para o autor, era um fenômeno natural que poderia ser analisado a partir da 

concepção sistêmica em uma perspectiva evolucionista. Mesmo com um entendimento 

evolucionista, sua conceituação de cultura já destacava uma dimensão imaterial.  

Diante deste aspecto evolucionista, o antropólogo alemão Franz Boas reagiu ao 

publicar um artigo, “The Limitation of the Comparative Method of Anthropology”, no qual são 

apontadas discussões relacionadas ao papel da antropologia em reconstruir e comparar a 

história e vida social dos povos. Boas foi importante no desenvolvimento do Particularismo 

Histórico, ao bojo da conhecida Escola Cultural Americana (Laraia, 2001; Boas, 2004). 

Na geografia, a cultura teve seu estudo destacado na trajetória da geografia cultural, 

sendo que as primeiras discussões partiram de Ratzel com a “Antropogeografia”, e de Sauer 

com a fundação da escola norte-americana de Geografia cultural. Os passos iniciais dos 

estudos sobre a cultura compreendiam, quase que exclusivamente, a respeito da 

materialização da cultura, daquilo que é visível, e ignorava a dimensão imaterial/subjetiva da 

cultura. Essa concepção perdurou até meados da década de 1970 (Brum Neto, 2007).  

Diferentemente desta perspectiva, autores como Claval (2001:60) defendem o conceito 

de cultura como aquele que incide na “[...] soma dos comportamentos, dos saberes, das 

técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas 

[...]”. Tais valores “acumulados” são transmitidos de diferentes formas. 

Na sociologia, segundo uma concepção da educação não-formal, cultura é concebida 

por Gohn (1999) como “modos, formas e processos de atuação dos homens na história, onde 
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ela se constrói. Está constantemente se modificando, mas, ao mesmo tempo, é continuamente 

influenciada por valores que se sedimentam em tradições e são transmitidos de uma geração 

para outra” (op. cit.: 98). A cultura não é estática, é dinâmica e transmitida para outras 

gerações com novos valores conforme o “tempo” e a “experiência vivida” pelo sujeito. Sendo 

assim, as manifestações da cultura são observadas nas dimensões materiais e imateriais. A 

dimensão material refere-se à aspectos visíveis da paisagem, como a arquitetura, por exemplo, 

e a imaterial inclui as crenças, os valores e até mesmo os medos (Villa, 2000). 

Laraia (2001), ao sintetizar os estudos de Roger Keesing, apregoa duas teorias 

modernas sobre cultura. A primeira, refere-se à cultura enquanto um Sistema Adaptativo, no 

qual os padrões de comportamento da sociedade são transmitidos. A mudança cultural do 

homem consiste em um processo adaptativo em que alguns, com maior ou menor facilidade, 

se ajustarão ao novo modelo de cultura. Para a presente investigação, essa primeira teoria é 

utilizada parcialmente, devido às adequações das Folias ao meio urbano advindas de questões 

empregatícias, além de outros fatores que serão detalhados. 

A segunda, consiste nas teorias idealistas de cultura que se subdivide em três 

abordagens: (1ª) cultura como sistema cognitivo, (2ª) cultura como sistemas estruturais e a (3ª) 

cultura como sistemas simbólicos. A cultura como sistema cognitivo se situa, conforme Laraia 

(2001), no domínio da linguagem e dos métodos descritivos da lingüística por meio da análise 

componencial desenvolvida por Goodenough (1956). Esse autor encontrou na análise 

componencial um método para suas pesquisas etnográficas na descrição e análises 

lingüísticas (op. cit, 1956). A essência dessa abordagem também é utilizada parcialmente, aqui. 

Ao propor realizar uma leitura do território simbólico e da paisagem simbólica. Este 

procedimento se dará pela apreensão dos signos e significados da linguagem não-verbal. 

A segunda abordagem, a cultura como sistemas estruturais, expõe a cultura como um 

sistema acumulador de símbolos, na mente, apreendidos ao longo do tempo. Assim, Laraia 

(2001) explica que um conjunto de princípios, regras e normas seria estabelecido ao longo das 

gerações de forma inconsciente. A última abordagem tem a cultura como sistemas simbólicos, 

como constituinte de um sistema de símbolos e significados. Geertz (1989) e Schneider (1968) 

estão entre os principais antropólogos desta abordagem (Laraia, 2001). 

O conceito de cultura é apresentado pela abordagem da cultura como sistemas 

simbólicos na perspectiva dos signos, significados, símbolos e rituais, enfim, em sua dimensão 

imaterial e simbólica. Adota-se, para esta investigação, a definição proposta por Geertz 

(1989:15) em que: 

[...] o conceito é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max 

Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados 
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que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e 

sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca 

de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado 

(Geertz, 1989:15). 

A partir de então, compreende-se que cada indivíduo em sua coletividade esteja 

“amarrado” às relações culturais, sociais e religiosas tecidas por ele mesmo em um 

determinado espaço e tempo. A concepção de cultura aqui adotada tem por fim uma constante 

interpretação dos significados visíveis e não-visíveis existentes nas relações entre os 

indivíduos em sua coletividade e entre o individuo com sua devoção e fé.  

Da mesma forma que Geertz (1989) pensa a cultura enquanto um “conjunto de teias” 

produzidas pelo ser humano, tem-se o território identitário formado por teias que combinam a 

identidade e as relações territoriais produzidas pelos sujeitos da folia durante as manifestações 

e durante a transmissão de “conhecimentos” contidos no ritual. 

O aspecto simbólico é destacado também por Gomes (1998:39 – grifo nosso) na 

perspectiva da Geografia Humana. Para ele as concepções de cultura são as que seguem: 

- a cultura vista como atividade biológica relativa ao homem, 

adaptação da espécie e de seu fisiologismo às diferentes condições 

ambientais através da instrumentalização da natureza; 

- a cultura vista como ação direta de transformação física do 

ambiente, através de um conjunto de técnicas onde grupos humanos 

criam um conjunto de instrumentos e ações destinadas e orientadas 

pelas determinações da produção da vida material; 

- a cultura como expressão simbólica, ou seja, a cultura como 

comunicação como ação expressiva, como sinalização de 

valores. 

A perspectiva cultural considerada é de que essa é uma manifestação popular, de 

expressão simbólica, composta de valores, e heranças transmitidas, como destaca Claval 

(2001). As formas encontradas para a sua perpetuação estão na reprodução e podem ocorrer 

por meio das festas, movimentos diferenciados da produção cotidiana da população local no 

espaço que se destacam mesmo diante da globalização. 
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2. A globalização e a cultura 

“O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo senão como metáfora. Todos os 

lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as 

pessoas” Milton Santos, 1993. 

A Globalização consiste em um fenômeno, relacionado a profundas modificações, tanto 

em âmbito internacional quanto local. Na atualidade existem várias conceitualizações para 

esse termo, que se configura uma expressão comum à academia e a vida cotidiana com as 

discussões sociais, econômicas, e culturais. Estes conceitos envolvem uma gama de 

controvérsias quanto aos seus significados e efeitos na humanidade. 

De maneira simplificada Strazzacappa e Montanari (1998:11) conceitualizam o fenômeno 

como uma “tendência crescente de unificação de todos os povos e países da Terra, tornando-

os cada vez mais interdependentes, tanto em termos econômicos quanto sócio-culturais”. 

Nesta concepção, para alguns autores, um sistema globalizado estaria associado a uma 

perspectiva homogeneizadora. 

Diferentemente de algumas leituras sobre o assunto, Santos (2004:143) explica que a 

globalização atinge de modo heterogêneo a cultura da humanidade, dessa forma sua difusão 

“encontra obstáculos na diversidade de pessoas e [...] de lugares”. Assim, esta “agrava a 

heterogeneidade, dando-lhe um caráter ainda mais estrutural”. A heterogeneidade citada está 

ligada a uma “nova significação da cultura popular”, que tem a capacidade de “rivalizar com a 

cultura de massas” (idem). 

Na relação da diversidade de culturas, de manifestações culturais, as festas locais tem se 

transformado em espetáculos homogenizados, como a festa de Parintins na Amazônia, as 

Festas de Rodeio de Peões, e o próprio Carnaval. Este ponto de vista do espetáculo relaciona-

o a uma cultura “domesticada associando um fundo genuíno a formas [...] [singulares] que 

incluem novas técnicas” (op. cit.:144), devido a imposição de elementos da cultura de massa 

sobre as manifestações da popular.  

Tais elementos estão presentes nas padronizações de roupas, de cores, de coreografias 

entre outros. Por outro lado, existe também a possibilidade de elementos da cultura popular se 

manifestarem na cultura de massas. Assim, “a cultura popular exerce sua qualidade de 

discurso dos ‘de baixo’, pondo em relevo o cotidiano dos pobres” (idem). 

Enquanto os símbolos produzidos pela cultura de massas são impostos à cultura popular 

são fixos e constituem em uma simbologia ideológica, os símbolos produzidos pela cultura 

popular, denominados pelo autor como ‘de baixo’, “são portadores da verdade da existência e 
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reveladores do próprio movimento da sociedade” (SANTOS, 2004:145). As manifestações 

populares recebem a influencia de símbolos da cultura de massas, ora por adoção, ora por 

diferentes incentivos: políticas públicas, mídia e turismo. Neste sentido, a inserção e/ou o 

aceite de símbolos da cultura de massas nas festas populares resulta na ressignificação das 

mesmas. Desse modo, o porquê da existência da celebração recebe outras interpretações e 

tanto a postura quanto a identidade territorial do visitante em relação a mesma pode se alterar. 

No Brasil, a inserção de elementos da cultura de massas são facilmente identificados nas 

festas, como os carros alegóricos nos desfiles de carnaval, as competições de grupos 

profissionais nas festas juninas, as megaestruturas montadas para a realização dos shows nas 

romarias e procissões acompanhadas da comercialização de produtos variados e da criação de 

atrativos de lazer como a abertura de boates temporárias, entre outros fatores que referem-se 

a invenção da tradição. 

De acordo com Maia (2003), existe um contraste entre a tradição genuína e inventada. Tal 

dualidade é assinalada pela pesquisadora, como intensamente presente nas festas 

tradicionais, assim como o processo de “mercantilização” destas é intensificado pela absorção 

de símbolos das culturas de massas. Em outra perspectiva, Santos e Kinn (2009:69) explicam 

que “as reinvenções das tradições, a partir das festas rurais, seguramente desempenham um 

papel para a continuidade das comunidades rurais”. Assim, a concepção de reinvenção das 

festas no meio rural se repete também no meio urbano, como é o caso das festas de folias de 

reis no Estado de Goiás. 

No Estado os elementos da cultura de massas são facilmente identificados em outras 

festas agrícolas que têm apresentado uma programação padronizada: com shows sertanejos, 

concursos de “miss”, rodeios, ampla divulgação em sites e rádios, entre outros. O mesmo 

ocorre com festas religiosas como as de padroeiros, e de cavalhadas nas quais a ampla 

comercialização de produtos, a presença de eventos paralelos e a valorização midiática e 

turística tornam-se cada vez mais constante. 

Na atualidade observa-se uma acentuada valorização e divulgação das manifestações 

das culturas locais por parte de inúmeras organizações tanto pela mídia e setor privado quanto 

pelo setor público. Em meio tal interesse e ao contexto da cultura popular na globalização, 

propõe-se com o presente artigo iniciar a discussão das Políticas Públicas de Cultura no 

Estado de Goiás no âmbito das festas e do turismo. 

O presente texto é composto de uma discussão sobre a festa como patrimônio cultural 

imaterial e sua relação com o espaço e o território. Apresenta-se ainda leis e projetos do 

Ministério da Cultura e do Turismo relacionados à festas e manifestações culturais imateriais. 
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E, conclui-se com um estudo de caso sobre as festas de folias de reis e os resultados da 

intervenções das políticas públicas culturais. 

3. Festa, espaço e território  

Cada momento da festa é pensado e realizado em um determinado espaço (Saraiva; Silva, 

2008:12) 

As festas populares constituem em uma forma do ser humano celebrar seus 

sentimentos, valores, usos, costumes, crenças e devoção. As festas testemunham “as crenças 

coletivas, as representações do sagrado, próprias de uma comunidade” (Almeida, 2010a:1). 

São ainda, celebrações, práticas sociais de cunho cotidiano, associadas a elementos de 

socialização, coletividade e sentimentos distintos que confluem na expressão de fé e/ou 

tradição das festas populares, Guarinello (2001). 

A festa tem o poder de produzir símbolos territoriais, de acordo com Di Meo (2001). 

Contudo, estes símbolos diferem daqueles impressos pela cultura de massas. Estes símbolos 

territoriais fazem parte das festas populares que são interpretadas como bens culturais do 

Patrimônio Cultural Imaterial. De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, UNESCOiv o Patrimônio Cultural Imaterial é transmitido de 

[...] geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função 

de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento 

de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade 

cultural e à criatividade humana (Unesco, 2006:4)  

As festas populares, como bens culturais “despertam o interesse dos agentes 

promotores do desenvolvimento e de gestores municipais” (Almeida, 2010a:1), o faz com que 

as manifestações sejam constantemente atingidas por políticas publicas de cultura e turismo 

em todo o país.  

As políticas públicas no âmbito da cultura são, para fins desta discussão, diretrizes ou 

princípios ligados a implementação e manutenção da esfera governamental de ações com a 

finalidade de obter efeitos específicos na área cultural. Para compreensão dos impactos destas 

políticas nas festas tradicionais é necessário discutir sua relação com a produção do espaço e 

território festivo.  

Dotado de vários significados e interpretações, o espaço aqui analisado, consiste no 

produto das relações sociais, interinstitucionais, ou ainda, o “resultado da ação dos homens 

sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos naturais e artificiais” (Santos, 1994:71). 
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Compreende-se, então, que a existência dos espaços e das relações espaciais se condiciona à 

existência do homem e à correlação homem-natureza. 

No espaço, as festas produzem de inúmeros tipos de relações. Estas são construídas 

socialmente e podem ser demonstradas na ajuda mútua dos participantes, no conhecimento de 

novas pessoas, na integração com novas culturas ou crenças. Estas relações humanas podem 

ser entendidas no que Santos (1994) denomina de totalidade do espaço.  

De acordo com o autor, a totalidade do espaço pode ser compreendida como um 

conjunto de sistemas interligados pelas relações humanas e pelas relações simbólicas 

produzidas nas festas (op. cit., 1994). Em meio as relações humanas e simbólicas, a festa é 

aqui apreendida como uma maneira de reorganizar o espaço. Dessa forma, sua reorganização 

recebe influencia e símbolos de cultura de massas, por meio de ações e políticas públicas 

voltadas para as mesmas.  

Neste âmbito, o espaço é compreendido por diferentes autores, com diversas 

nomenclaturas ou atribuições como: o espaço social, o representacional e o espaço vivido. 

Nestes estão imbuídas as experiências obtidas nas festas. 

Ao refletir a reorganização espacial das festas é necessário entender o contexto em 

que as festas ocorrem. O espaço cotidiano, envolto de relações familiares e/ou empregatícias 

torna-se temporariamente festivo. Contudo, ações direcionadas das políticas públicas à 

reorganização espacial de festas possuem reflexos, modificações progressivas e permanentes 

no imaginário de seus organizadores e participantes. 

Neste caso, a dimensão simbólica do espaço festivo recebe diretamente símbolos 

externos. O entendimento de espaço festivo está relacionado, também, aos âmbitos funcional, 

material, e estético. Nestes inclui-se a reprodução de festas rurais no meio urbano. 

Para que o espaço exista como território, Marié (1982), explica que “o espaço 

necessita de espessura do tempo, de repetições silenciosas, de maturações lentas, do trabalho 

do imaginário social e de norma” para tal. O mesmo se dá no consolidação do território festivo, 

mesmo que este seja temporário. 

Em alguns espaços que recebem uma “reterritorialização temporária” passam por 

situações de instalação de equipamentos próprios para a execução dos eventos; estes novos 

equipamentos configuram-se em elementos paisagísticos, na formação de novas paisagens 

culturais. A apropriação destes espaços consiste na produção do que Mota (2011) descreve 

como “território festivo temporário”. 
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O território que é formado a partir de uma ação sobre o espaço, isto é, na 

territorialização do espaço. As festas, enquanto territórios festivos, criam uma espacialidade 

que está centrada, nesta investigação, no espaço goiano e além de representar mudanças 

ocorridas nos últimos 10 anos nas ações dos projetos e editais das políticas públicas culturais. 

Frequentemente os recursos destas políticas são direcionados a construção de espaços, 

permanentes ou provisórios, para a realização de celebrações, entre estes espaços destaca-se 

o carreiródromo construído em Trindade para os desfiles dos carros de boi, e o cavalhódromo, 

localizado em Pirenópolis, onde ocorrem as encenações do embate entre mouros e cristãos 

das cavalhadas do município. 

As festas, nessa perspectiva, são “acontecimentos, frutos do sincretismo religioso, que 

trazem consigo características próprias que moldam o espaço, transformando-o em um 

lugar único” (Saraiva; Silva, 2008:8 – grifo nosso). A percepção de “moldar do espaço” está 

relacionada a discussão da temática espaço-festa que tem sido discutida por vários autores, 

entre eles pode-se destacar Sousa (2010) com uma reflexão sobre as memórias apreendidas 

no espaço da Festa de Nossa Senhora do Rosário de São José do Triunfo, Viçosa, Minas 

Gerais. 

Ao refletir sobre a delimitação do espaço festivo das folias em Goiânia verifica-se que a 

disputa por um espaço físico é, por vezes, sobreposta pelo espaço simbólico, desse modo, 

concorda-se com Sousa e Barletto (2009:126)v “a delimitação do espaço da festa é pensada 

aqui a partir de constantes tensões que disputam um espaço simbólico”.  

Neste contexto, a relação corpo-espaço também é considerada pelos autores no qual 

“corpo e espaço tornam-se um contínuo; o corpo é neste momento também paisagem e 

território e o espaço parte da estrutura física do indivíduo”. (op. cit., 2009:125). Esta relação do 

corpo com o espaço se afirma no rito das manifestações e nos elementos externos inseridos ou 

absorvidos espontaneamente. 

A espacialidade e as relações corpo-espaço-festa estão presentes tanto na 

espontaneidade de algumas festas quanto na relação conflituosa destas com a inserção de 

elementos externos na produção do território festivo que ocorre de forma institucionalizada. 

Assim como o espaço, o território produzido pelas festas religiosas é contemplado, em duas 

dimensões: a física e a imaterial. A física é o local onde ocorrem as celebrações, e o imaterial 

está nas relações existentes entre os participantes destas festividades.  

O território existe, portanto, “para aqueles que têm (sic) uma identidade territorial com 

ele, o resultado de uma apropriação simbólico-expressiva do espaço, sendo portador de 

significados e relações simbólicas” (Almeida, 2005:109). Assim, o território festivo é imbricado 

de significados, por ser, também, “[...] objeto de operações simbólicas e é nele que os atores 
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projetam suas concepções de mundo” (op. cit.:108). Neste caso, as festas lançam, enquanto 

visão de mundo, a reprodução de uma tradição, na preocupação de não deixar se perder os 

elementos imateriais que compõem a festa. 

As festas, desse modo, “delimitam um espaço social, realizam-se na existência de uma 

identidade territorial construída na singularidade dos grupos sociais que territorializam, 

mediante o uso, os lugares”, Almeida (2010a:1). Na particularidade de cada festa, de cada 

participante, são produzidas identidades territoriais distintas, que se modificam e se alteram 

diante de pressões e necessidades de adaptação. Dessa forma, diferentes modificações e 

marcas (espaciais, territoriais e identitárias) são provocadas pelas políticas públicas nas festas 

brasileiras e pelo processo de ocupação do território.  

4. Políticas públicas brasileiras de cultura 

O “esquecimento” de políticas de atualização e qualificação têm sido uma triste marca de 

praticamente todos as políticas culturais implementadas pelos governos nacionais.(Rubim, 

s/d:9) 

 As políticas públicas podem ser entendidas no Brasil como o “Estado em Ação”, 

conforme apresentado por Höfling (2001). De acordo com a autora, esta concepção de Estado 

é uma forma do mesmo implantar, por meio de programas governamentais, ações para 

determinados setores da sociedade como forma de obter resultados específicos. Nas políticas 

públicas culturais o uso destes programas ocorre claramente na produção e apropriação do 

espaço e na configuração territórios festivos como patrimônio imaterial. 

As Políticas Públicas Culturais relacionadas a proteção do Patrimônio são discutidas 

desde meados de 1980, pela UNESCO, no Brasil estão associadas a um processo complexo 

de construção conceitual por meio de documentos coletivos assinados em Conferências 

Internacionais, (Castro e Fonseca, 2008). Foi o caso da Conferência Mundial do México, em 

1982, que resultou na “Recomendação da Década Mundial do Desenvolvimento Cultural”, e 

conceituou cultura “como o conjunto de características espirituais e materiais, intelectuais e 

emocionais que definem um grupo social [...] engloba modos de vida, os direitos fundamentais 

da pessoa, sistemas de valores, tradições e crenças” (Werthein, 2003:13). 

A valorização do patrimônio cultural formalizou-se efetivamente com a criação da 

Constituição Federal de 1988, na qual relata no Artigo 216 que 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
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diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (Constituição Federal Brasileira de 1988, 

1998) 

A Constituição Federal descreve ainda, nos Artigos 5, 23, 24, 210, 215, 216, 219 e 221 

o papel da União, nesta inclui-se os Estados e o Distrito Federal, de proteger o Patrimônio 

Histórico Cultural Material e Imaterial. Dentro da perspectiva de proteção e valorização das 

manifestações culturais existem variados programas direcionados, que atendem integral ou 

parcialmente o patrimônio imaterial no Brasil como Projetos, Leis e Programas Nacionais. Estes 

têm sua origem, principalmente, nos Ministérios da Cultura (MinC) e do Turismo (MTur). No 

MinC os programas podem ocorrer por meio de Instituições vinculadas ao mesmo como é o 

caso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

Entre as Políticas Públicas ligadas ao Ministério da Cultura destaca-se o Projeto de Lei 

nº 6.722/2010 que institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura - Procultura, 

que substituiu a Lei Rouanet nº 8.333/1991. E o Decreto nº 3.551/4 de agosto de 2000, que 

instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro, assim como a obrigatoriedade do Estado de inventariá-lo. 

 No que se refere ao IPHAN enfatiza-se a importância do Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial (PNPI) que tem como objetivo viabilizar “projetos de identificação, 

reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural” 

(IPHAN, 2010). E a UNESCO, com as Convenções de Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial; e Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, definidas 

em Paris nos anos de 2003 e 2005, respectivamente. 

Quanto ao Ministério do Turismo, destaca-se a Lei Geral do Turismo nº 11.711 de 17 

de setembro de 2008; o Plano Nacional de Turismo (PNT 2007/2010); e o Programa de 

Regionalização do Turismo: Roteiros do Brasil, em todos estes programas e lei as 

manifestações culturais são apresentadas como atividades expressivas do turismo cultural. 

Neste último há uma descrição das festas e comemorações religiosas como bens imateriais do 

turismo religioso, segmentação do turismo.  

De modo geral as políticas públicas culturais no Brasil são recentes. De acordo com 

Rubim (s/d) houve um descompasso na concepção de políticas públicas culturais e de 

valorização das manifestações populares desde os tempos da colônia. Este persistiu mesmo 

depois da queda do império com a independência do Brasil, na denominada “Nova República” 

com a criação do Ministério da Cultura teve uma diferente modalidade de ausência, com uma 

tímida movimentação. Neste período a,  



21 
 

Lei Sarney e as subseqüentes leis de incentivo à cultura, através da isenção fiscal, retiram o 

poder de decisão do Estado e colocam a deliberação nas mãos da iniciativa privada, ainda que 

o recurso econômico usado seja majoritariamente público. Nesta perversa modalidade de 

ausência, o Estado está presente apenas como fonte de financiamento. A política de cultura, 

naquilo que implica em deliberações, escolhas e prioridades, é propriedade das empresas e 

suas gerências de marketing. (Rubim, s/d:3) 

Mas, a maioria das políticas brasileiras de cultura tiveram sua criação dentro de um 

período político denominado “popular”, com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última 

década. Este foi um período marcado por intensas pressões no âmbito econômico, político e 

cultural tanto no Brasil quanto no mundo. 

 

4.1. O Estado de Goiás, o processo de ocupação e de diversidade cultural 

O Estado de Goiás é rico em manifestações culturais. Os calendários festivos são 

diversificados e se distribuem em eventos religiosos, cívicos e culturais. Acredita-se que a 

explicação para a grande quantidade e variedade de manifestações culturais no estado esteja 

em sua forma de ocupação e formação socioespacial. A reflexão sobre a temática, aqui, é 

fundamentada em Bertran (1988), Palacín & Moraes (1994), Arrais (2006), entre outros. 

O estado de Goiás desde o início das Entradas foi percorrido pelas denominadas 

Bandeiras. Mas, foi o período aurífero que constituiu significativa importância na formação e 

ocupação do estado. De acordo com Palacín & Moraes (1994), a busca por ouro com a 

abertura de minas foi um dos principais fatores para a formação dos núcleos populacionais no 

território goiano. Tanto que “mais de dois terços das atuais cidades goianas e tocantinenses 

nasceram de núcleos mineiros, de atividades agropastoris como fazendas, de colonização, de 

dons patrimoniais e paroquiais, de loteamentos rurais etc”, de acordo com Almeida (2009:87). 

Com a “corrida do ouro”, mineradores chegavam sozinhos ou acompanhados de suas famílias 

acreditando na possibilidade de enriquecimento e mudança de vida. 

No século XVIII, surgiram os primeiros núcleos de urbanização no estado (Ramos, 

1998). O intenso crescimento de arraiais no período minerador teve como força de trabalho a 

mão de obra escrava. Arraiais como o de Sant’Ana (atual Cidade de Goiás) e Meia Ponte 

(Pirenópolis) proporcionaram uma ocupação rápida e numerosa, porém instável e condicionada 

à existência de ouro no local. Tais ocupações tinham como característica “certo distanciamento 

entre si” (Barbosa, 2007:49). Distância entre os núcleos superada com o auxílio de transportes 

de tração animal.  
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A decadência da mineração provocou uma redução significativa da população, “não se 

importavam mais escravos para suprir as mortes, muitos brancos e livres emigraram para 

outros territórios [...]” (Palacin & Moraes, 1994:29). O declínio do minério no território goiano 

ocasionou um grande esvaziamento populacional e o desaparecimento de algumas cidades 

(Almeida, 2009). Em meio ao declínio da atividade mineradora ocorreu o aparecimento de 

idéias ‘modernizantes’ que “criaram uma nova configuração socioeconômica para Goiás”, 

conforme explica Rodrigues (2001:38). Segundo a autora, tais idéias compunham o “plano de 

ação republicano” e a formação e consolidação de projetos desenvolvimentistas. Entre estes 

projetos estaria, posteriormente, o de transferência da capital do estado. 

Para Bertran (1988), mesmo com o declínio da atividade mineradora no estado, 

inúmeras famílias se mantiveram no território goiano. E, a partir de 1804, começou novamente 

“uma tendência ascensional da população; parte pelo crescimento vegetativo e parte pela 

migração pequena, mas constante, dos que vinham dedicar-se à criação de gado nos grandes 

espaços vazios de Goiás” (Palacín & Moraes, 1994:29). A dinâmica de ocupação territorial 

voltou-se, então, para o meio rural, como alternativa de subsistência, e pequenos 

agrupamentos, que posteriormente se tornaram vilarejos e cidades. 

As cidades goianas, nascidas de arraiais, “geralmente começavam com uma ou outra 

casa ou casebre, uma pequena praça, uma tímida igreja” (Chaul & Duarte, 2004:7).  Nestes 

agrupamentos urbanos de vida simples, as festas tinham seu papel de destaque. As maiores 

movimentações destes agrupamentos se davam no período das festividades (Reis Filho, 1968). 

Tanto as festas de características religiosas quanto as demais eram feitas com a iniciativa da 

igreja ou de famílias migrantes que se mudaram para o estado em diferentes épocas e com 

diferentes motivações centradas na busca de novas oportunidades. 

O território goiano foi considerado por um longo período um “eldorado de 

oportunidades”. Famílias buscam nova vida nestas terras desde o período da mineração, 

mesmo apresentando o estado “papel secundário na economia do país” (Ramos, 1998:43).  

Este panorama foi alterado com a mudança da capital e com a instalação das linhas férreas, 

que integrou partes do estado com o restante do país e possibilitou relações de troca 

comerciais e culturais. 

A “mudança” da capital da Cidade de Goiás gerou várias modificações no estado e 

despertou a atenção de migrantes de todo o país. Em meio à Revolução de 30, essa 

transferência teve como principais motivadores: a localização e clima desfavoráveis, e, 

principalmente, interesses políticos.  

A cultura goiana é constituída da tradição e de identidades de famílias migrantes que 

participaram da ocupação e formação socioespacial do estado desde a “corrida aurífera” até os 
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dias atuais.  De acordo com Arrais (2006), o fato de o território goiano, recentemente, possuir 

duas capitais – Goiânia e Brasília – estimulou a migração. No ano 2000, os migrantes no 

estado já representavam mais de “25% da população residente em Goiás [...], predominante de 

Minas Gerais, depois Bahia, seguidos de Brasília, Maranhão e São Paulo” (op. cit.:75-77)1. 

Ao observar a distribuição dos imigrantes no estado, o autor destaca que “o maior 

número de nordestinos se encontra na microrregião do Entorno de Brasília; de tocantineses e 

maranhenses na microrregião de Goiânia e na mesorregião Norte; de mineiros em todo o 

estado, especialmente no Sul, assim como os paulistas” (Arrais, 2006:77). Com essa situação, 

o autor afirma “que não seria exagero dizer que Goiás é fruto da migração” (op. cit.:79). 

Os migrantes trouxeram seus costumes, sua cultura e suas manifestações culturais, 

que foram adaptadas a um “novo” contexto, o goiano. As regiões do estado receberam 

migrantes de diferentes locais com diferentes culturas ao longo dos anos, o que colaborou para 

a diversidade cultural do estado. 

4.2. Festas na Região da Biosfera Goyaz 

Manifestações tradicionais brasileiras como as Catiras, as Folias de Reis, as Rezas, 

dentre outras com raízes rurais, têm recebido maior “atenção” dos produtores culturais, da 

mídia e de espectadores nas últimas duas décadas (Pessoa & Félix, 2007). Tal atenção se 

estende também, as políticas públicas de cultura e turismo que passaram a atuar com um 

discurso de valorização das manifestações, por meio de encontros culturais, eventos folclóricos 

e auxílio financeiro a grupos tradicionais de todas as regiões do Estado. 

A Região da Biosfera Goyaz, localizada no norte do estado, é composta de 26 

municipios que tem em comum a vegetação predominante o cerrado. O território possui vários 

atrativos naturais como cachoeiras, grutas, cânions, parques, resevas, entre outros. Além desta 

riqueza natural a região abriga em seu território inúmeras festas populares, entre estas 

destaca-se as festas religiosas como as de padroeiros, as folias, as novenas; e, as celebrações 

diversas como aquelas ligadas a gêneros alimentícios e ou gastronomia local a exemplo das 

festas do pequi em Mambaí e do Reinado da Cachaça em Monte Alegre de Goiás. 

Esta região turística tem vivenciado, no âmbito das manifestações culturais, um período 

de incentivo e ascensão com a criação de eventos culturais em vários municípios, como o 

Encontro dos Povos da Chapada, que atrai turistas e grupos folclóricos de todo o estado. No 

entanto, a maioria destas manifestações não tem acesso aos recursos e incentivos oferecidos 

pelos programas e editais citados anteriormente. Essa situação leva a concordar que existe um 

                                                 
1 A partir da década de 1990, o estabelecimento de grandes agroindústrias, como em Rio Verde, 
estimulou a migração para o estado, segundo o autor. 
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“descompasso entre estas modalidades de cultura, vivenciadas pela população brasileira, e o 

universo cultural atendido pela intervenção do Ministério da Cultura” (Rubim, s/d: 6). 

5. Conclusão 

As políticas públicas culturais deveriam se destinar às manifestações culturais de 

diferentes esferas, tanto espontâneas e de pequeno porte quanto grandes eventos que reúnem 

várias atrações. No entanto, isso não acontece efetivamente. Dessa mesma forma as ações 

governamentais possuem um impacto diferente nas festas espontâneas daquele dos grandes 

eventos culturais. O propósito de valorização das manifestações populares é obtido, contudo 

este possui um recorrente “efeito colateral” nos grupos espontâneos que pode ser identificado 

nas mudanças de hábitos e ressignificação de elementos simbólicos das celebrações. 
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RESUMO: 

Surgimento do turismo nos espaços rurais como conseqüência de mudanças mais 

amplas da sociedade, com destaque para novos usos e percepções sobre estes espaços. 

Contextualiza-se a evolução desta modalidade de turismo na Microrregião Turística Uva e 

Vinho da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil; bem como são apresentados dados que 

comprovam o crescimento do fluxo turístico de seus roteiros mais consolidados. Descrevem-se 

processos relacionados à introdução do turismo nos espaços rurais e ocorrências associadas 

que justificam a criação de mecanismos de gestão territorial, exemplificados por instrumentos 

implantados nos municípios de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Caxias do Sul. Por fim, 

propõe a reflexão sobre os impactos decorrentes do crescimento acelerado do turismo nos 

espaços rurais, justificando a gestão territorial.  

PALAVRAS-CHAVE: turismo, espaço rural, gestão territorial, microrregião Uva e Vinho, Serra 

Gaúcha, Brasil.  

 

Territorial Management of Touristic Rural Spaces in Microrregion Uva e Vinho 

of Serra Gaúcha, RS, Brasil. 

 

ABSTRACT:Emergence of tourism in rural areas as a result of broader changes in society, 

especially by new uses and perceptions of these spaces. Contextualizes the evolution of 

this type of tourism in the Microregion Turistic of Uva e Vinho, Serra Gaucha, Rio Grande 

do Sul, Brazil; and presents data showing the growth of the tourist flow from their more 

established routes. It describes processes related to the introduction of tourism in rural areas 

and associated ocorrences that justify the creation of mechanisms of territorial management, 

exemplified by instruments of the counties of Bento Gonçalves, Carlos Barbosa and Caxias do 
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Sul. Finally, it proposes a reflection on the impacts resulting from the rapid growth of tourism 

in rural areas, justifying the territorial management. 

KEY-WORDS:  tourism, rural areas, territorial management, Microrregião Uva e Vinho, Serra 

Gaúcha, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda o tema da gestão territorial de espaços rurais Na 

Microrregião Uva e Vinho, localizada na Região Turística da Serra Gaúcha, Estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil. Em virtude de ser um tema de pesquisa recente, busca aprimorar 

algumas idéias sobre o assunto, configurando-se como uma pesquisa exploratória, de acordo 

com o entendimento de Gil (2002). 

Visando caracterizar melhor o assunto abordado, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica com o propósito de identificar fatores que explicam o surgimento do turismo nos 

espaços rurais, fenômeno este relacionado à crescente urbanização da população mundial e 

aos novos usos e percepções associados aos espaços rurais, conforme indicam pesquisas 

realizadas em países europeus e nos Estados Unidos.  

Para ilustrar o processo de introdução e crescimento do turismo em espaços rurais é 

apresentada uma breve contextualização sobre a implantação da atividade turística na 

Microrregião Uva e Vinho da Serra Gaúcha a partir da década de 1980. São também 

apresentados dados que comprovam uma expressiva ampliação na quantidade de roteiros 

turísticos rurais ofertados, bem como do número de visitantes anuais recebidos nos principais 

roteiros.  

Com o objetivo de caracterizar melhor como acontece a introdução do turismo nos 

espaços rurais são descritos processos identificados frequentemente durante a implantação 

desta atividade neste tipo de espaço da microrregião Uva e Vinho, bem como são destacadas 

algumas das principais consequências deste fenômeno. Entre as principais ocorrências estão: 

maior visibilidade das localidades abrangidas pelo turismo consolidado; ressignificação e 

valorização das características rurais locais; transformação das paisagens e o interesse 

imobiliário. Os fatores destacados, somados a outros, ocasionam o surgimento de conflitos de 

interesse por parte dos atores sociais envolvidos e acabam exigindo a criação de instrumentos 

de gestão territorial sobre estes espaços por parte das gestões públicas locais. 

Em função disso, são apresentados três breves relatos sobre ações e instrumentos 

de gestão territorial de espaços rurais turísticos implantados sob diferentes perspectivas nos 

municípios de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Caxias do Sul. A partir dos dados 

apresentados, o presente artigo propõe a reflexão sobre os impactos decorrentes do 

crescimento acelerado do turismo nos espaços rurais, justificando a implantação de 

mecanismos de gestão territorial que busquem diminuir os conflitos de interesse e evitar 

prejuízos maiores ao desenvolvimento turístico.   
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NECESSIDADE DE GESTÃO TERRITORIAL DOS ESPAÇOS RURAIS PERANTE NOVOS 

USOS E PERCEPÇÕES  

O meio rural passa atualmente por uma profunda transformação. Conforme 

Abramovay (2000), das funções exercidas anteriormente como espaço produtor de alimentos 

para as áreas urbanas e fornecedor de insumos para a indústria, o espaço rural converteu-se 

também em um espaço para ser consumido. Este é um fenômeno que tem sido observado 

principalmente em países mais desenvolvidos, onde o meio rural dispõe de serviços, 

comunicação e facilidade de acesso aos grandes centros urbanos. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, Castle (apud Lindsey, 1995) destaca que as regiões rurais que tiveram melhor 

desempenho nos últimos anos foram aquelas caracterizadas pela presença dos três erres: 

recreation (recreação), retirement (aposentadoria) e residences (residências). Situação similar 

também é apontada na Espanha por Duran (1998), o qual observa ainda que a Política Agrária 

da União Européia tem dado mais ênfase ao meio rural como espaço de vida e ócio do que 

como espaço produtivo. Indícios de que o mesmo fenômeno acontece na França também 

apareceram em pesquisa de Hervieu e Viard (apud Abramovay, 2000:8). Segundo estes 

autores, 72% dos franceses urbanos percebem o campo mais como paisagem do que como 

local de produção, opinião compartilhada por 61% dos franceses rurais.  

Os dados internacionais apresentados sugerem novos usos para o espaço rural, 

diferentes dos vinculados às atividades econômicas tradicionais da agricultura, da pecuária e 

do extrativismo. Neste contexto, cresceu a importância da atividade turística e imobiliária em 

áreas rurais e, com isto, ocorreram novas percepções sobre este tipo de espaço e, 

conseqüentemente, surgiram novos parâmetros para a sua compreensão e valorização.  

No que trata do turismo em espaços rurais, Tulik (2010: 2) relata que “a maioria das 

experiências de turismo no espaço rural teve início em áreas economicamente deprimidas ou 

estagnadas que passaram por crises agrárias”. Esta autora registra que em alguns países da 

Europa existem programas específicos para fomentar o desenvolvimento de áreas rurais 

economicamente deprimidas por meio do turismo.  

É oportuno que se atente para o fato de que o crescimento do turismo no espaço 

rural, mais do que uma resposta a programas específicos de desenvolvimento turístico em 

alguns países, é também fruto de mudanças amplas da sociedade que levaram a alterações 

sobre sua percepção do meio rural.  

Ao estudar o turismo desde o viés da sociologia, Krippendorf (1989) indica que o 

turismo se apresenta como a busca do anticotidiano e, sendo assim, implica em viagens para 

lugares diferentes do local de moradia habitual. Com a constatação de que uma parcela 

crescente da população mundial vive em espaços urbanosi, os espaços rurais passaram a ser 



32 
 

vistos como locais privilegiados para a atração de visitantes e, posteriormente, de moradia 

qualificada, consequência da valorização dos espaços rurais pelo turismo.  

Os visitantes de origem urbana buscam o turismo no meio rural como uma alternativa 

para a recuperação de seu equilíbrio psicossomático, prejudicado pelo ritmo acelerado da vida 

nas cidades.  Esta nova percepção do rural e sua valorização turística são abordadas pelo 

Ministério do Turismo. De acordo com este órgão: 

Hoje, é relevante o número de propriedades rurais que incorporam 

atividades turísticas em suas rotinas. Afinal, cada vez mais, os 

turistas estão em busca de lugares onde a paisagem apresente 

características – naturais e culturais – próprias e onde os residentes 

possuam um estilo de vida diferente daquele dos visitantes. O espaço 

rural - comumente associado pela população urbana à qualidade de 

vida – representa para o turista uma oportunidade de contato com 

paisagens, experiências e modos de vida distintos dos encontrados 

nos centros urbanos. (Mintur, 2010: 11) 

Em suas visitas e permanências no meio rural, os visitantes acabam por introduzir 

uma nova dinâmica às comunidades anfitriãs. Brambatti (2002) assim observa este processo: 

Tanto o turismo rural é bom para o turista, como de outra forma, o 

espaço rural tem um desejo muito grande de desenvolvimento 

econômico, social e humano. Conceitualmente, o turismo rural serve 

para incorporar e recuperar regiões degradadas, face ao 

deslocamento campo-cidade, não só no aspecto demográfico, mas 

pelo desenvolvimento econômico se concentrar no ambiente urbano. 

O natural abandono do campo pelas políticas públicas de 

desenvolvimento faz com que estas se tornem espaços de produção 

primária, fadadas ao abandono e à degradação. (Brambatti, 2002: 7-

8).   

 

Com a contínua e crescente visitação turística nos espaços rurais, algumas situações 

tendem a acontecer nestes locais. O fluxo contínuo e a perspectiva de ganhos econômicos 

estimulam investimentos privados em serviços criados com o propósito de atender a clientela 

em expansão; a visibilidade das regiões visitadas cresce perante a mídia e pressiona 

politicamente os governantes a atuarem nestes locais; o aumento do fluxo de visitantes e de 

seu tempo de permanência provoca a expansão das infraestruturas de acesso, saneamento, 

comunicações, segurança, entre outros serviços públicos. Enfim, em poucos anos uma região 

que anteriormente estava estagnada economicamente, esquecida pela mídia e abandonada 

pelo setor público passa a ter uma nova perspectiva de desenvolvimento. A nova centralidade 

destes espaços, perante diferentes atores sociais, acaba por estimular ações pró-ativas que 
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inserem nova dinâmica as localidades e atraem o interesse de outros atores, como os 

pertencentes ao setor imobiliário.  

Nesse sentido, cabe a reflexão sobre a importância da gestão dos territórios rurais, 

visando à salvaguarda de suas características diferenciais (atrativas) de forma a permitir a 

manutenção do turismo num longo prazo conforme recomenda Plog (2002). Segundo este 

autor, é necessário orientar o planejamento do desenvolvimento, pois: 

Há produtos turísticos que ao longo do tempo tornaram-se 

gradualmente desinteressantes e comerciais demais porque se deu 

pouca atenção à proteção da beleza natural ou à singularidade da 

área que originalmente atraiu os visitantes. Por isso, há um declínio 

contínuo de turistas e graves problemas econômicos. Os cidadãos do 

local podem não reconhecer essa deterioração porque ela ocorre 

muito lentamente, mas os visitantes que não aparecem há muitos 

anos se chocam ao ver o quanto declinou a experiência como um 

todo (Plog, 2002: 267). 

Para exemplificar o processo de transformação da paisagem pelo turismo é 

apresentada a figura 1, onde este processo é demonstrado hipoteticamente em territórios em 

que não há mecanismos de proteção e gestão das características essenciais da paisagem, ou 

seja, de um sistema de gestão territorial.  

 

FIGURA 1 - Alterações no meio ambiente em três momentos:  1) sem turismo;  2) com a chegada dos 

primeiros visitantes; e  3) com um turismo desordenado que alterou a paisagem original. 
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Fonte: FAOii/PNUMAiii (apud MOSSO, 1999: 24). 

Essa figura provoca a reflexão sobre a necessidade da definição de critérios de 

ordenamento territorial para a gestão de paisagens valorizadas por fluxos turísticos. Esta 

necessidade mostra-se condizente com a situação atual de espaços rurais da Microrregião 

Turística Uva e Vinho, localizada na Região Turística da Serra Gaúcha, Estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil, onde o turismo tem se desenvolvido desde meados da década de 1980.  

 

 

TURISMO EM ESPAÇOS RURAIS DA MICRORREGIÃO TURÍSTICA UVA E VINHO. 

 

A Serra Gaúcha é reconhecida atualmente como a região turística mais consolidada 

do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria de Turismo do Estado (Setur, 2011)iv, 

ela é composta por cinco microrregiões turísticas: Hortênsias, Campos de Cima da Serra, Rota 

das Araucárias, Vale do Paranhana e Uva e Vinho (figura 2).  

 



35 
 

FIGURA 2 – Microrregião Turística Uva e Vinho da Serra Gaúcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fon

te: Adaptado de Setur (2011) e Atuaserra (2011). 

Na Microrregião Turística Uva e Vinho, objeto deste estudo, o turismo começou no 

início do Século XX, nos municípios servidos por estações de trem (Atuaserra, 2011)v. Naquele 

momento as motivações turísticas principais eram o turismo de lazer (veraneio) e o turismo de 

saúde. Nos anos seguintes novos elementos regionais se tornam valorizados turisticamente, a 

exemplo das festas regionais surgidas a partir do modelo da Festa Nacional da Uva de Caxias 

do Sul, realizada pela primeira vez em 1931. Dentre a trajetória da evolução turística da 

Microrregião Uva e Vinho, destaca-se para fins deste estudo, o início da visitação a 

propriedades rurais, na década de 1980, o que ocasionou posteriormente a criação de roteiros 

turísticos.  

Os roteiros rurais criados na década de 1990 propiciaram uma nova dinâmica ao 

meio rural regional, estimulando a diversificação das atividades econômicas das propriedades, 

a fixação de jovens moradores e a ressignificação de elementos da cultura e do meio ambiente. 

Estes roteiros têm entre seus principais elementos de atração as feições originais do terreno 

(acidentado, entrecortado por arroios e riachos, coberto por densa vegetação com presença 

destacada da árvore Araucáriavi,) e as intervenções humanas relacionadas à arquitetura (casas 

construídas em pedra basalto ou madeira de araucária, capelas, capitéisvii, moinhos e 

vinícolas). Além dos elementos naturais e da arquitetura, destacam-se também as atividades 

agroindustriais, exemplificadas na produção da uva e do vinho que identifica e denomina esta 

microrregião turística. Em sua maioria, estes roteiros são compostos por pequenos 

empreendimentos rurais familiares, o que evidencia sua importância social. Atualmente são 

identificados mais de 40 roteiros ruraisviii na Microrregião Turística Uva e Vinho. O mapa a 
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seguir (figura 3) traz um panorama da distribuição de alguns dos principais roteiros e do estágio 

atual de cada um deles na Aglomeração Urbana do Nordeste do Rio Grande do Sul (AUNEix), 

conforme Bertoco (2008).  

FIGURA 3 - Roteiros Turísticos da Aglomeração Urbana do Nordeste (AUNE)/RS. 

 

Fonte: Bertoco (2008: 70) 

 

A demanda aumentou muito rapidamente nos roteiros mais consolidados e difundidos 

da Microrregião Turística Uva e Vinho. Exemplos desta expansão acelerada da demanda são 

encontrados nos roteiros denominados Vale dos Vinhedos e Caminhos de Pedra, localizados 

no município de Bento Gonçalves, considerado Destino Indutor desta microrregião pelo 

Ministério do Turismox.  

No caso do Vale dos Vinhedos, segundo dados da Associação dos Produtores de 

Vinhos do Vale dos Vinhedos (APROVALE), o número de visitantes anuaisxi passou de 45.000, 

em 2001, para 200.508 visitantes, em 2010, o que representou um crescimento de 345,57% no 

período, conforme apresentado na figura 4.  

FIGURA 4 – Evolução da Demanda Turística no Roteiro do Vale dos Vinhedos (2001-2010) 
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VALE DOS VINHEDOS - FLUXO TURÍSTICO ANUAL
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Fonte: Baseado em dados da APROVALE (2011). 

O crescimento deste tipo de produto no mercado do Rio Grande do Sul tem 

estimulado investimentos na oferta turística, visando atender ao incremento anual no número 

de visitantes, detalhado na tabela 1.  

TABELA 1 – Vale dos Vinhedos: Fluxo Turístico e Taxa de Crescimento Anuais (2001-2010) 

ANO VISITANTES CRESCIMENTO ANUAL (%) 

2001 45.000 - 

2002 60.000 33,33 

2003 82.000 36,67 

2004 102.000 24,39 

2005 115.737 13,47 

2006 105.617 -8,74 

2007 120.962 14,53 

2008 153.779 27,13 

2009 182.229 18,50 

2010 200.508 10,03 

2001-2010 - 345,57 

Fonte: Baseado em dados da APROVALE (2011). 

A expansão da demanda turística registrada no Vale dos Vinhedos também apresenta 

sinais de ocorrência no Roteiro Caminhos de Pedra, como evidenciam os dados fornecidos 

pela Associação Caminhos de Pedra (2011)xii, representados na figura 5.   

FIGURA 5 – Evolução da Demanda Turística no Roteiro Caminhos de Pedra      (1997-2010) 
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CAMINHOS DE PEDRA - FLUXO TURÍSTICO ANUAL
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     Fonte: Baseado em dados da Associação Caminhos de Pedra (2011). 

No caso do Roteiro Caminhos de Pedra, o crescimento do fluxo turístico anual 

registrado foi bastante expressivo, como pode ser observado na tabela 2.  

TABELA 2 – Caminhos de Pedra: Fluxo Turístico e Taxa de Crescimento Anuais (1997-2010) 

ANO VISITANTES CRESCIMENTO ANUAL (%) 

1997 9.900  

1998 11.100 12,12 

1999 20.120 81,26 

2000 21.446 6,59 

2001 25.965 21,07 

2002 29.572 13,89 

2003 45.212 52,89 

2004 51.097 13,02 

2005 48.300 -5,47 

2006 42.777 -11,43 

2007 47.974 12,15 

2008 54.190 12,96 

2009 49.133 -9,33 

2010 58.840 19,76 

1997-2010  494,34 

Fonte: Baseado em dados da Associação Caminhos de Pedra  (2011). 

Para atender o crescimento do público dos roteiros, novas atrações, equipamentos e 

serviços surgiram e com isto o tempo de permanência no espaço rural ampliou-se e criou 

condições para a implantação de empreendimentos de hospedagem, como percebido no Vale 

dos Vinhedos durante a década de 2000. Atualmente são encontrados neste roteiro desde 
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pequenas hospedagens até empreendimentos hoteleiros superiores a 100 unidades 

habitacionais. 

Este processo de expansão da oferta turística ocorreu de forma relativamente rápida 

e promoveu a introdução de novos padrões urbanísticos e arquitetônicos sobre estes espaços 

rurais. Entre estes novos padrões estão: 

a) ampliação dos espaços de estacionamento junto aos estabelecimentos para 

dar conta do atendimento de uma grande quantidade de visitantes que se 

deslocam com veículo particular; 

b) maior área construída dos empreendimentos (principalmente das vinícolas) 

por conta do crescimento da produção influenciado pelo consumo e 

divulgação turística e pela necessidade de ampliação dos espaços de 

atendimento e venda  direta aos visitantes. Isto se refletiu em construções de 

maior volume e destaque junto à paisagem; 

c) asfaltamento de vias, implantação de sinalização turística e de placas de 

divulgação de empreendimentos junto aos principais eixos de circulação dos 

roteiros;   

d) implantação de novos estilos e padrões arquitetônicos, conforme pode ser 

observado nas figuras 6 e 7.  
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FIGURAS 6 e 7 – Padrões Arquitetônicos Originais e Novos Padrões Arquitetônicos                                       

implantados no Vale dos Vinhedos. 

Fonte: Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves (2011)xiii e Rene Hassxiv. 

Além dos impactos sobre a paisagem, decorrentes da instalação de novas atrações, 

equipamentos e serviços por conta da consolidação da atividade turística no local, o espaço 

rural do Vale dos Vinhedos começou também a ser influenciado pela crescente valorização dos 

produtos vinícolas ali produzidos, principalmente após o registro do nome Vale dos Vinhedos 

como indicação geográficaxv. 

Estes fatores atrelados ao turismo e a vitivinicultura estimularam o aumento do preço 

das terrasxvi no Vale dos Vinhedos e motivaram também a implantação de investimentos 

imobiliários, sob a forma de condomínios privados que “vendem” a paisagem como fator 

diferenciado dos empreendimentos. Desta forma, começaram a aparecer os primeiros conflitos 

de interesse que sugerem a necessidade de implantação de um sistema de gestão territorial 

nas áreas abrangidas pelo roteiro, situação que também está acontecendo no Roteiro 

Caminhos de Pedraxvii.  

A observação de casos de introdução do turismo nos espaços rurais do Vale dos 

Vinhedos e Caminhos de Pedra, bem como de outros roteiros menos consolidados da 

Microrregião Uva e Vinho, permitem identificar alguns processos frequentes nesse tipo de 

situação:  
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a) Normalmente, a implantação da atividade turística começa em decorrência de 

fluxos turísticos espontâneos para determinadas localidades; 

b) Nessas localidades, moradores percebem oportunidades decorrentes da visita e 

permanência de pessoas de fora, passando então a adaptarem suas estruturas 

de moradia, trabalhos e rotinas para atenderem os visitantes e obterem ganhos 

econômicos; 

c) A expansão contínua da demanda estimula a expansão da oferta de atrações, 

equipamentos e serviços turísticos em um processo no qual oferta e demanda 

interagem e retroalimentam seus crescimentos; 

d) A divulgação contínua das marcas dos roteiros por visitantes e operadores do 

turismo favorece a visibilidade das localidades, fazendo inclusive com que 

algumas localidades passem a ser mais conhecidas pelo nome dos roteiros que 

abrigam do que pelo seu nome oficial (como exemplo pode ser citado o roteiro 

Caminhos de Pedra, onde o nome do roteiro turístico se tornou mais conhecido 

do que o nome oficial da localidade, São Pedro); 

e) A apropriação pela mídia das marcas territoriais criadas pelos roteiros turísticos 

aumenta a divulgação destes locais implicando em valorização política; 

f) A valorização política promove investimentos públicos em infraestruturas e 

serviços de forma diferenciada nas localidades turísticas, quando comparadas 

com outras localidades de perfil semelhante, mas que não contam com a 

presença do turismo agregando marcas ao território; 

g) A fixação das marcas criadas pelo turismo em algumas localidades atraI o 

interesse dos agentes do setor imobiliário que buscam fazer uso destas marcas 

como argumento diferencial para a venda de imóveis para pessoas moradoras de 

outras localidades que estejam interessadas em residir definitivamente ou por 

temporadas em locais que lhes agreguem status e qualidade de vida; 

h) Ocorre a valorização econômica das terras nas áreas onde o setor turístico e 

imobiliário se consolidam; 

i) A introdução do turismo e o interesse imobiliário estimulam o aumento do custo 

da mão de obra local e a imposição de novos padrões de desenvolvimento 

arquitetônico e urbanístico; 

j) Ao final de um determinado tempo, os espaços disponíveis tornam-se escassos e 

começam a ser disputados por distintas atividades locais, ocasionando conflitos 

de interesse entre atividades incompatíveis ou que concorrem pelos mesmos 

espaços; 

k) As alterações na participação das diferentes atividades econômicas sobre a 

composição da economia local alteram o peso econômico dos grupos envolvidos 

e, consequentemente, modificam as relações de poder nas localidades turísticas; 
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l) A dinâmica rápida do mercado acelera as interações existentes entre padrões 

locais e padrões decorrentes do atendimento as exigências dos novos usos 

turísticos e imobiliários, normalmente externos aos padrões locais; 

m) As interações decorrentes de ações isoladas implantadas por empreendedores 

acontecem rapidamente e, muitas vezes, se antecipam a qualquer previsão legal 

que trate de seus objetos. No Brasil esta situação é conseqüência da priorização 

dada pelo planejamento público brasileiro às áreas urbanas; 

n) A sobreposição, sobre o mesmo território, de diferentes intervenções exercidas 

pelos empreendedores de forma isolada pode ocasionar a perda dos elementos 

responsáveis pelo estímulo a valorização turística desses espaços e pode 

comprometer tanto esta atividade quanto a(s) cadeia(s) produtiva(s) a ela 

associada (s). 

Os processos relatados anteriormente podem ser observados em diferentes roteiros 

da Microrregião Uva e Vinho, especialmente nos roteiros mais consolidados onde os conflitos 

de interesses sobre o território tem se tornado mais evidentes.  Em função disso, já se 

percebem algumas iniciativas do setor público com o propósito de prevenir este tipo de 

situação.  

 

 

EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO TERRITORIAL DO ESPAÇO RURAL NA MICRORREGIÃO 

TURÍSTICA UVA E VINHO 

 

As experiências de gestão territorial do espaço rural na Microrregião Turística Uva e 

Vinho são recentes. Para melhor compreensão da situação atual da gestão territorial do espaço 

rural nesta região são relatados a seguir os casos de três municípios: Bento Gonçalves, destino 

indutor desta microrregião, Carlos Barbosa e Caxias do Sul, municípios onde a gestão territorial 

do meio rural conta com alguns instrumentos legais que contemplam a questão do turismo. 

a) Bento Gonçalves: 

Neste município, até o ano de 2005, a legislação municipal previa “a proteção dos 

recursos locais somente em linhas gerais, contemplando o patrimônio histórico-cultural e o 

patrimônio natural” (Bregolin, 2005: 154). Até aquele momento, a única menção a um 

zoneamento turístico, descrito de forma mais específica havia acontecido em 1996, por ocasião 

do Plano Diretor Urbano. Naquele documento, o zoneamento turístico citado era vago, 

contemplava somente espaços da área urbana e privilegiava aspectos construtivos. Não havia 

qualquer definição de critérios para o uso dos locais de interesse turístico. 

A situação começou a mudar em 2006, com a aprovação da Lei Complementar nº 

103, de 26 de outubro de 2006, que dispôs sobre o desenvolvimento urbano e rural do 

município de Bento Gonçalves e instituiu o novo plano diretor de desenvolvimento integrado do 

município. Com este Plano Diretor ficou estabelecido um Zoneamento Rural que demarcou 
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áreas vocacionadas para o turismo no âmbito municipal, bem como estabeleceu critérios de 

uso e ocupação do solo para estas áreas. Registra-se aqui que apesar do município contar, 

naquele momento, com fluxos turísticos consolidados e dispor de expressivo acervo patrimonial 

e de paisagens notáveis, a legislação implantada ainda foi bastante generalista sobre as áreas 

turísticas. Essa citava localidades onde o turismo já acontecia ou poderia acontecer, porém não 

apresentava nenhum estudo sobre a localização dos atrativos, suas tipologias, hierarquia, 

capacidade de carga, públicos, entre outras informações fundamentais para orientar o 

desenvolvimento turístico. Seguindo tendência de planos diretores concebidos apenas desde 

uma perspectiva arquitetônico-urbanística, o plano proposto tinha um caráter normativo sobre 

construções, ou seja, indicava principalmente o que não poderia ser feito, segundo critérios 

urbanísticos.  

b) Carlos Barbosa: 

As primeiras ações datam do ano de 2002, quando foi introduzido o Projeto 

Descobrindo Carlos Barbosaxviii pela Secretaria de Turismo, Desporto, Cultura e Lazer deste 

município. Este projeto tinha por objetivo identificar as áreas de potencial turístico inseridas no 

território municipal. Este projeto compreendeu inicialmente a realização de oficinas com 

lideranças rurais nas quais os participantes receberam capacitação sobre a atividade turística, 

com destaque para os elementos valorizados pelos visitantes e após indicaram locais que 

segundo eles apresentavam essas características em suas comunidades.  

Com base na relação de locais indicados pelos líderes locais foi procedida a 

verificação em campo, com coleta de fotos e informações em fichas de inventário turístico em 

modelo da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa gerou ao final 

um banco de dados com aproximadamente 280 locais com algum grau de potencialidade 

turística. Nessa relação constava desde locais que poderiam por si só estimularem fluxos 

turísticos locais e regionais até locais que poderiam ser inseridos em roteiros rurais para 

complementação da oferta turística. 

No ano de 2002 foi reativada também a Comissão do Patrimônio Histórico e Artístico 

do município, a qual promoveu o Tombamento da Capela de Santo Antão Abade do 

Forromeco, a primeira ação deste tipo a ocorrer no meio rural do município.  

Em 2003, foram iniciadas ações mais estruturadas com o propósito de promover a 

gestão territorial na perspectiva de uma valorização turística das paisagens rurais. A primeira 

foi a criação da Lei Ordinária N° 1.650, de 20 de Maio de 2003, que estabeleceu Áreas e 

Locais de Interesse Turístico no Municípioxix. Esta legislação foi criada com base na Lei Federal 

nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que trata de Áreas de Interesse Turístico. A criação da 

Lei Nº 1.650 foi motivada pela necessidade de que se tivesse um instrumento legal 

complementar a legislação ambiental e patrimonial existente, com o propósito de proteger os 

espaços rurais com potencialidade turística. Além disso, criava também alternativa legal para a 

realização de projetos de investimento do setor público em parceria com a iniciativa privada, 

mediante comprovação do interesse coletivo.  
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No mesmo ano aconteceu o Tombamento Municipal da Capela de Santo Antônio de 

Castro, no interior do município e foi celebrado convênio entre a Prefeitura Municipal de Carlos 

Barbosa e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) visando apoio ao projeto de Pesquisa 

Potencialidades Turísticas da AUNE em Carlos Barbosa/RS - Contribuição de Uma Nova 

Metodologia para o Planejamento do Desenvolvimento Turístico Regional, executado pelo 

Programa de Mestrado em Turismo. Este trabalho foi finalizado em 2004 e promoveu a revisão 

dos locais inventariados pelo “Projeto Descobrindo Carlos Barbosa”, introduzindo subsídios 

cartográficos para uma melhor compreensão das relações existentes entre os mesmos, 

objetivando a gestão turística mais eficiente desde o ponto de vista do ordenamento territorial.  

Em 2006 algumas ações de planejamento foram retomadas com base na prestação 

de serviços de uma consultoria externa. No mesmo ano, o sítio histórico do Moinho São José, 

outra referência turística rural, foi tombado em nível municipal. No ano de 2007, uma equipe 

multidisciplinar composta por Turismólogos, Arquiteto e Bióloga vinculados a uma empresa de 

consultoria atualizou as informações sobre as áreas e locais de interesse turístico do município 

elaborando um sistema de banco de dados para dar conta da quantidade de informações 

cadastrais, fotos e mapas temáticos dos locais. 

Em 2008 o município formulou o Plano de Turismo Carlos Barbosa 2008-2018, 

constituído a partir de informações coletadas entre os anos de 2001-2008 e que teve suas 

ações validadas em audiências públicas com participação de mais de 200 pessoas. No final do 

mesmo ano, o plano foi aprovado pela Câmara de Vereadores e transformado na Lei Municipal 

N° 2181, de 16 de Dezembro de 2008xx.  Neste plano, foram previstas 218 ações, distribuídas 

em 14 macro-programas que objetivam promover uma ação integrada e integradora sobre a 

gestão do turismo, promovendo a inserção planejada do turismo no meio rural por meio do uso 

de instrumentos como a Lei Nº 1.650 e de mecanismos complementares de orientação e apoio 

aos empreendedores turísticos. 

No ano de 2009 a Comissão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Carlos 

Barbosa promoveu outro tombamento no interior do município, o conjunto de Prédios Antigos 

da Laticínios União Colonial, atualmente Cooperativa Santa Clara. Com a troca de governo 

municipal ocorrida naquele ano, o Plano Municipal de Turismo foi descontinuado e uma nova 

revisão do Plano Diretor do Município foi contratada. 

c) Caxias do Sul: 

No caso de Caxias do Sul, além de contar com o Inventário do Patrimônio Histórico 

Rural e outros estudos legados pelo projeto VICTURxxi, merece menção a Lei Complementar Nº 

290, de 24 de Setembro de 2007, que instituiu o Plano Diretor do Município. Nesta lei, em seu 

artigo 13º, foi criada entre outras categorias de zoneamento, as Zonas de Interesse Turísticoxxii 

(ZIT), localizadas principalmente em áreas rurais ou rururbanas. Até o momento foram criadas 

seis ZIT´s no Plano Diretor: Estrada do Imigrante, Caminhos da Colônia, Vale Trentino, Criúva, 

Ana Rech e Santa Lúcia do Piai. Estas Zonas de Interesse Turístico foram conceituadas no 

artigo 21 da mesma lei como: 
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Áreas com potencial turístico, cuja delimitação visa incentivar esse 

uso, constituídas por áreas de ocupação mista com predominância 

das atividades residencial, comercial, de prestação de serviços e 

pequenas indústrias, voltadas à vocação peculiar de cada região, 

incentivando a geração de emprego e renda (Caxias do Sul, 2007). 

O mesmo artigo ainda define que quando localizadas em zona rural, poderão ser 

implantadas as atividades previstas para as Zonas de Produção Rural (ZPR), além das 

específicas da ZIT. O artigo ainda especifica que o desenvolvimento de atividades e a 

implantação de equipamentos públicos ou privados em cada ZIT serão objeto de análise e 

avaliação de grupo ou comissão gestora específico. 

No desenvolvimento da sistemática de gestão territorial por meio das ZIT´s foi 

estabelecida uma avaliação piloto, realizada junto ao Roteiro Estrada do Imigrante. A escolha 

deste roteiro levou em conta a participação do mesmo no Projeto VICTUR, bem como por ter 

feito parte anteriormente do Projeto Roteiros de Turismo e Patrimônio da Imigração Italiana, 

que o antecedeu. Visando dar continuidade a implantação de uma gestão territorial voltada a 

valorização da identidade cultural foi criada a Lei Complementar 276, em 2 de Maio de 2007, a 

qual estabeleceu o Plano de Proteção e Desenvolvimento para a Agricultura e o Roteiro 

Turístico da Estrada do Imigrante.  Esta lei apresentou importantes avanços em relação aos 

instrumentos já mencionados: fixou detalhadamente o território abrangido, definiu atividades 

compatíveis com este território e instituiu um conselho gestor composto por representantes do 

executivo e das comunidades e entidades locais abrangidas. Além disso, previu a nomeação 

de um grupo técnico multidisciplinar do poder executivo para prestar assessoria técnica ao 

conselho gestor.  

Recentemente o município tem procurado divulgar as ZIT´s, inclusive criando material 

promocional no qual constam mascotes caracterizados de acordo com as peculiaridades de 

cada uma das áreas contempladas.  

O Plano Diretor de Caxias do Sul também propõe alternativa legal no artigo 57 para a 

concessão de incentivos fiscais aos proprietários de bens patrimoniais, culturais, históricos, 

artísticos, turísticos, paisagísticos e arqueológicos, de interesse público; bem como para a 

realização de projetos em parceria com a iniciativa privada, visando o acesso público e a 

melhor utilização destas áreas (artigo 59). Na Seção III (artigos 63 à 67) aborda 

especificamente o tema das paisagens notáveis, regrando intervenções no entorno de áreas 

caracterizadas como tal e instituindo possibilidade de transferência do direito de construir por 

parte dos proprietários destas áreas.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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O rápido crescimento do turismo em alguns espaços rurais da Microrregião Turística 

Uva e Vinho da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, incentivou a construção de novas atrações, 

equipamentos e serviços com o propósito de atender a uma demanda crescente de visitantes. 

Como conseqüência deste processo, ampliou-se a visibilidade de algumas localidades rurais e 

estimulou-se indiretamente uma ação política que privilegiou o investimento público na 

infraestrutura destas áreas. A combinação destes fatores criou uma espécie de “marca 

territorial” para algumas das localidades onde o turismo se consolidou e, com isso, incentivou 

novas percepções sobre suas paisagens, viabilizando o interesse do setor imobiliário.   

Tendo em vista que o espaço rural relacionado aos roteiros turísticos é restrito, 

mostram-se evidentes os sinais de competição entre diferentes atividades econômicas nos 

roteiros mais consolidados, o que pode ser inferido ao se constatar o expressivo aumento do 

preço das terras, como no exemplo citado do Roteiro Vale dos Vinhedos. Também acontecem 

conflitos de interesse no que diz respeito às formas de ocupação territorial desejadas pelos 

diferentes agentes envolvidos no processo, situações identificadas tanto no Roteiro do Vale 

dos Vinhedos quanto no Roteiro dos Caminhos de Pedra. Este mesmo processo parece estar 

acontecendo em outros espaços rurais da Microrregião Turística Uva e Vinho, mas em escala 

diferente dos roteiros abordados, fato este que pode estar associado a implantação mais 

recente da atividade turística e ao menor grau de consolidação dos roteiros.  

Neste sentido, o crescimento da atividade turística no espaço rural desta microrregião 

criou sobre ele novos usos e percepções, acelerando transformações da paisagem e das 

formas de ocupação do território. A partir disto, surgiram conflitos de interesse que estimularam 

a formulação de instrumentos de gestão territorial dos espaços rurais.  

A pesquisa realizada evidenciou que a preocupação com a gestão territorial dos 

espaços rurais ainda é um tema recente para as administrações municipais da Microrregião 

Turística da Uva e Vinho. No caso dos municípios de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e 

Caxias do Sul as ações propostas pelas administrações municipais apresentaram-se distintas, 

porém tem como traço comum a fragilidade de seus mecanismos, prejudicados pela 

descontinuidade administrativa, a falta de proatividade perante os problemas do 

desenvolvimento turístico, o desconhecimento dos instrumentos pela população, bem como 

pela falta de corpo técnico multidisciplinar que atue especialmente dedicado a esta questão. 

Por isso, se evidenciam intervenções de caráter reativo, defasadas em relação às ações de 

investimento dos operadores turísticos e imobiliários; o que permite embates cada vez mais 

freqüentes sobre este tema. Para finalizar, registra-se que esta pesquisa sinaliza a importância 

de que sejam realizados estudos mais aprofundados sobre a temática da gestão territorial de 

espaços rurais turísticos, tendo em vista sua centralidade perante a oferta turística da 

Microrregião Uva e Vinho. 
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Resumo: 

O artigo aborda a concepção de desenvolvimento territorial como opção para fundamentação 

de projetos de desenvolvimento local relacionados ao turismo rural. Busca abordar o 

desenvolvimento territorial como opção de ação descentralizada em políticas públicas. Aborda 

questões relativas ao turismo rural centrado numa experiência brasileira e paranaense, 

materializada no planejamento e ações relacionadas aos projetos de turismo rural 

implementados na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná-Brasil. Nesta experiência, o 

setor público teve papel decisivo, promovendo a implantação de roteiros de turismo rural em 

comunidades de agricultores familiares..  

 

Palavras-chaves: desenvolvimento territorial, turismo rural, Ponta Grossa.  

 

 

Apresentação 

 O artigo relaciona desenvolvimento territorial e o turismo rural, procurando discutir a 

experiência de planejamento e ação de projeto proposto no Brasil, na cidade de Ponta Grossa, 

no estado do Paraná - PR. Trata-se de um projeto de turismo rural que aconteceu a partir da 

ação do setor público e buscou implantar roteiros de turismo rural. 

No artigo procura-se diferenciar dois modelos que sustentam políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento local e regional. Há um modelo centralizado e pouco participativo, no o 

Estado assume o papel de formulador direto e controlador autoritário dos projetos. Um segundo 

modelo, descentralizado, com participação mais intensa de vários atores sociais, os quais 
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encontram um espaço mais efetivo de influenciar os projetos voltados para suas próprias 

comunidades.   

 O texto está dividido em duas partes: a primeira parte debaterá a concepção de  

desenvolvimento territorial rural, considerando que esta concepção procura contemplar a 

descentralização das decisões que envolvem parte das políticas públicas desenvolvimentistas. 

A segunda parte abordará o turismo rural como proposta voltada para o desenvolvimento rural 

e analisa o Projeto de Turismo Rural que foi implementado pela Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa – PR.  

    O artigo pretende contribuir com os esforços para uma melhor compreensão de como 

os projetos de desenvolvimento rural, propondo ações de maneira coletiva, com a participação 

dos agentes locais na divisão das tarefas,podem resgatar uma perspectiva territorial que 

permita a valorização do potencial local e regional de desenvolvimento. 

 

 

Desenvolvimento Territorial Rural 

 

O espaço rural sofreu muitas transformações nas últimas décadas.  A partir da década 

de 1950, os mercados capitalistas ampliaram o consumo de massa, cresceu a necessidade de 

produtos industrializados e de matéria prima, ao mesmo passo em que se exigiu maior número 

de consumidores com renda. (Cunha & Hornes, 2010) 

A experiência européia em desenvolvimento rural tornou-se cada dia mais importante 

após a Segunda Guerra Mundial. O modo de repensar as formas de produção agrícola, 

introduzindo o sistema moderno de mecanização, serviu como instrumento na definição de um 

padrão de desenvolvimento rural, mas também urbano, possibilitando a ligação em cadeia com 

o setor industrializado, fornecendo matéria prima para as indústrias e alimento barato para as 

cidades. (Alves; Guivant, 2010) 

No Brasil, as  mudanças intensificam-se a partir dos anos de 1960, quando o Estado 

intervém fundamentando-se no modelo neoclássico, implantando uma política pública agrícola 

fortemente centralizada  (Beduschi Filho & Abramovay, 2004, p. 39) 

 
As organizações públicas voltadas, no Brasil, ao desenvolvimento 
regional são historicamente marcadas pela centralização das iniciativas 
e pela falta de articulação real com as experiências vividas pelos atores 
locais. Esse comportamento da administração pública, por sua vez, 
indica aos atores privados uma conduta adequada a essa atuação do 
Estado e inibe o surgimento de iniciativas inovadoras e que reflitam a 
construção de processos inéditos de aprendizagem localizada. 
(Beduschi Filho & Abramovay, 2004, P. 45). 

 
A estratégia visava à modernização agrícola para a obtenção de maior rendimento por 

unidade de área e/ou unidade de produto. O País possuía grandes extensões de terra, mas 

com escassez de capital. A saída encontrada pelos governos da época foi investir num padrão 
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intenso de mecanização e quimificação da agropecuária, aumentando a produção de alimentos 

e matérias primas agrícolas, cujo foco principal era as grandes e médias propriedades. (Cunha 

& Hornes, 2010). Pode-se considerar que: 

 
As abordagens do desenvolvimento exógeno, em que se pauta a 
revolução verde, confluem para proposta de articulação subordinada 
das atividades desenvolvidas no espaço rural pelas desenvolvidas nas 
economias urbanas. Nessa visão, o aspecto dinâmico da economia 
(com desenvolvimento de produtos, serviços e pesquisas) ocorreria no 
espaço urbano. (Alves; Guivant, 2010, p.90).  
 

 Ao rural caberia o papel de receptáculo de tecnologia e insumos, servindo como 

fornecedor de matérias-primas e de alimentos para nutrir o espaço urbano. (Alves; Guivant, 

2010, p.90).  A partir da década de 1970, a região dos Campos Gerais, cujo principal pólo 

regional é Ponta Grossa (a Microrregião de Ponta Grossa é formado pelos municípios de 

Castro, Carambeí, Ponta Grossa e Palmeira), recebeu influência do projeto paranaense de 

desenvolvimento definido no âmbito estadual e pela política de modernização agrícola 

implantada sob a liderança do governo federal. Estas políticas e programas funcionavam como 

elementos exógenos, promovendo um enfoque homogeneizador, e não davam importância a 

endogeneidade própria da região (Cunha, 2003). 

Na década de 1970, a Microrregião, com destaque para o Município de Ponta Grossa, 

consolida-se como uma das maiores regiões brasileiras processadoras de soja. Instalam-se na 

região, várias empresas moageiras e de defensivos e maquinários agrícolas. Os agricultores 

familiares das menores propriedades tiveram dificuldades em permanecer no meio rural. Muitos 

foram buscar emprego nas cidades, gerando  êxodo rural. Com o aumento da oferta de mão de 

obra nas cidades, reduziram-se os salários e ampliou-se o mercado consumidor de produtos 

industriais por uma população que se integrava ao mercado consumidor urbano (Cunha; 

Hornes, 2010).   

 A partir da década de 1990, cresce no Brasil a percepção de que desenvolvimento não 

é apenas sinônimo de crescimento econômico, Segundo Blos (2000, p.203), “é preciso a 

consideração das diversas dimensões constituintes das relações sociais, ou seja, a cultura, a 

economia e a política e, igualmente, do espaço natural e social”. Buscar o crescimento envolve 

a melhoria em todos os aspectos. 

Com a crescente integração das economias nacionais nos diferentes circuitos 

econômicos, cresce a vulnerabilidade destas economias, em virtude das oscilações dos 

mercados que acabam refletindo sobre os níveis de emprego e renda na agricultura. Tais 

riscos fundamentam a defesa de uma estratégia de desenvolvimento rural capaz de diversificar 

as economias locais, sobretudo a agropecuária dando maior importância à agricultura familiar. 

(Norder, 2009). 

A diversificação da economia local pode estar relacionada ao surgimento de novas 

atividades não agrícolas no meio rural, particularmente nos estabelecimentos familiares, devido 
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ao fato das estruturas agrárias não serem suficientes para garantir uma boa renda familiar e os 

estabelecimentos familiares serem capazes de se constituírem em pequenas empresas 

fortemente empreendedoras, ligadas as atividades comerciais, artesanais ou agroindustriais. 

Dessa maneira, diversificam as economias locais. (Veiga, 2002) e podem aparecer arranjos  

descentralizados formados pelos sistemas de cooperação entre diferentes atores econômicos 

integrados em redes e não mais de forma hierarquizada  (Beduschi Filho & Abramovay, 2004).  

 Veiga é um dos pesquisadores brasileiros que divulgam no Brasil as possibilidades 

abertas pela aplicação da concepção de desenvolvimento territorial às políticas públicas. De 

acordo com Veiga (2002), o desenvolvimento territorial exige a abordagem de três temas 

centrais diretamente ligados entre si que são: a recomposição dos territórios, os sistemas 

produtivos locais e o meio ambiente.    Nesse sentido, o autor argumenta da necessidade de 

adaptação e ‘recomposição’ das hierarquias territorializadas superando as antigas estruturas 

de poder loca,l dando lugar a articulação e as formas de gestão ou ‘governança’ das 

aglomerações e das microrregiões. É um sistema de cooperação que articula os municípios 

pertencentes a uma microrregião que, por meio de pactos, associações e consórcios, 

organizam-se para formular e adotar um plano de desenvolvimento local dando real 

importância ao outros dois fatores decisivos: “o sistemas produtivo local e o trunfo ambiental”. 

(Veiga, 2002, p. 39). 

 

 De acordo com a transposição que se pode fazer da concepção de desenvolvimento 

territorial em política pública, pode-se ampliar as possibilidades de se caminhar para uma maior 

descentralização dos projetos, conforme defendem Beduschi Filho & Abramovay, (2004):  

 
O destino dos territórios deixa de se concentrar numa autoridade ou 
numa agência central encarregada de distribuir recursos e passa a 
depender da capacidade de criação de riquezas que a própria 
interação entre atores locais é capaz de criar. A estrutura piramidal é 
substituída por uma abordagem policêntrica, dotada de múltiplas 
instâncias de decisão.  (Beduschi Filho; Abramovay, 2004) 
 

 
  Maior descentralização pressupõe maiores possibilidades de interação regional que é 

instrumento importante de aprendizagem, pois os atores envolvidos têm a oportunidade de 

aprenderem com as experiências dos outros. Por meio da interação, surge a possibilidade de 

inovação com projetos de natureza estratégica, despertando os potenciais locais para a criação 

de riquezas. 

 Considera-se que o modelo de desenvolvimento descentralizado, que é discutido por 

Beduschi Filho e Abramovay (2004) permite maior atenção dos envolvidos com a realidade 

local. Estes autores divulgam no Brasil elementos da concepção de desenvolvimento territorial, 

baseando-se na experiência internacional. Com isso, relacionam a inserção da 

descentralização em projetos de desenvolvimento rural e local a duas experiências 

internacionais importantes. A primeira, relaciona-se ao projeto LEADER (Ligações Entre Ações 
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de Desenvolvimento da Economia Rural) experiência da União Europeia, nos anos de 1990,  

Este projeto baseia-se na busca de planejamento de forma competitiva entre os territórios 

incorporando ações inovadoras nos aspectos econômicos, ambientais, sociais e culturais nas 

suas ações.  Foram mais de mil projetos apoiados pela iniciativa e grande quantidade de lições 

aprendidas que podem ser compartilhadas com outros territórios que buscam a inovação. Em 

grande parte, baseia-se na defesa que   “o desenvolvimento rural deve partir de um desejo 

comum de todos os atores radicados no cenário local, conhecedores plenamente da realidade 

local e decididos em alcançar objetivos comuns”.  (Macsharry, 1992 apud Blos, 2000, p. 200).   

A segunda experiência é o Programa EZ/EC (Empowerment Zones and Entreprise 

Communities) desenvolvido nos Estados Unidos desde 1993. (Beduschi Filho; Abramovay, 

2004). 

 
Em resumo, os projetos relacionados a estes programas buscam envolver a 

participação das comunidades no planejamento das ações, desde a formulação do plano até a 

elaboração e implantação de projetos de visão estratégica, que tem como princípios a 

oportunidade econômica com base no desenvolvimento sustentável, a busca de cooperação e 

parceria nas comunidades. Nas propostas, os cidadãos deixariam  de serem  “meros objetos 

das políticas de desenvolvimento definidas pela autoridade central do Estado e passam a ser 

também agentes dos processos de transformação social”. (Beduschi Filho; Abramovay, 2004, 

p. 48).  

Assim, a concepção de desenvolvimento territorial defende a participação de atores 

locais públicos e privados com estratégias flexíveis, partindo de um diagnóstico da realidade 

local, abrindo espaço para a discussão com a comunidade com objetivo de construir uma visão 

comum para o êxito do desenvolvimento em todos os setores: social, cultural, natural ou 

econômico.  Por meio da utilização dos recursos locais, surge a possibilidade da criação de 

novas atividades econômicas competitivas como o turismo, em especial, o turismo rural, que 

busca a valorização das identidades locais. Neste termos, defende-se que “o turismo rural tem 

um papel fundamental na gestão do território, em virtude de sua capacidade de estimular o 

aproveitamento do potencial endógeno de um determinado local”. (Cals, Capellà e Vaquè, 1993 

apud Silva et. al. 2000, p. 17). 

Mas, a busca por espaços de base rural, aliada ao interesse por produtos rurais tem 

despertado o interesse não apenas dos turistas, mas também de estudiosos e planejadores, 

que integram o turismo como ação nos programas de desenvolvimento territorial. 

 

O Turismo Rural e o caso da cidade brasileira de Ponta Grossa - PR  

 

Os clientes do turismo rural estão cada vez mais exigentes e determinados. Valorizam 

a comida, o artesanato e os produtos típicos regionais e “dão grande importância à qualidade 
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do ambiente e dos alojamentos, a uma recepção personalizada e a uma melhor organização 

dos serviços oferecidos (alimentação, lazer, animação)”. (Laurent, Mamdy, 2000, p. 170).  

De acordo com o Ministério do Turismo (2010) os turistas que se deslocam ao meio 

rural são moradores de grandes centros urbanos, geralmente casais em companhia dos filhos 

ou amigos, com idades entre 20 e 55 anos, se deslocam em automóveis particulares em um 

raio de até 150 km do núcleo emissor/urbano. Utilizam a Internet ou informações de amigos e 

parentes para a preparação da viagem. 

No Brasil, a atividade de turismo mais desenvolvida é a de “Sol e Praia”, sendo 

considerado o Turismo Rural como uma atividade recente, adotado principalmente em 

pequenas propriedades rurais de agricultores familiares como uma segunda fonte de renda.  

Teve o seu início em Lages, no Estado de Santa Catarina, na década de 1980, como 

alternativa para aproveitar a estrutura das fazendas e estâncias de criação de gado de corte e 

leiteiro e equinos na região serrana. Por se localizar no entroncamento das BR 116 e 282, 

Lages soube aproveitar sua localização, recebendo diariamente um expressivo fluxo rodoviário, 

com pessoas vindas principalmente de Curitiba em direção às serras gaúchas que paravam 

para alimentar-se ou até mesmo, pernoitar. (Salles, 2003). 

Em 1984, formou-se a Comissão Municipal de Turismo com representantes da 

sociedade local e, por meio de pesquisa junto aos turistas, foram destacados os principais 

pontos fortes de Lages como: o clima frio, a hospitalidade, a gastronomia, a paisagem e a 

diversidade cultural. (Salles, 2003, p. 23). O primeiro passo foi oferecer almoço em uma das 

fazendas do Município juntamente com a programação de outras atividades como a ordenha, 

passeios a cavalo. Com o tempo, o número de fazendas ofertando serviços para os turistas foi 

aumentando. As iniciativas multiplicaram-se, espalhando-se por todo território brasileiro. 

Ponta Grossa, no Estado do Paraná, seguindo o modelo lageano, após vinte anos, 

resolveu aproveitar também sua localização estratégica. Devido à sua posição geográfica, 

sendo um importante entroncamento rodo-ferroviário, tem fácil acesso a todas as regiões do 

Estado. Está localizado no Segundo Planalto Paranaense, na região dos Campos Gerais 

destacando-se no cenário turístico do sul do Brasil. 

 Por se tratar de uma região de temperatura mais amena, com relevo e atrativos 

naturais que lembram algumas regiões da Europa, a região sul do Brasil teve seu território 

povoado por imigrantes europeus no século XIX, atraídos pelas possibilidades oferecidas de 

um país que precisava ser povoado, disposto a conceder terras para aqueles que buscavam a 

prosperidade.  

Os grupos de imigrantes que vieram para a região foram os alemães, os russos-

alemães, os poloneses, os ucranianos, os sírios e libaneses, os italianos, entre outros.  Esses 

imigrantes passaram por privações e sofrimentos. Precisaram moldar-se ao espaço, assumindo 

novas identidades, trabalhando nos campos, nas cidades. Muitos prosperaram, formaram 

clubes e associações e auxiliaram no desenvolvimento do comercio e da indústria. 
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Hoje, muitos dos descendentes ainda vivem e trabalham nas terras ocupadas desde a 

imigração. Em alguns espaços, os produtos cultivados e elaborados por eles, são 

comercializados em roteiros e espaços turísticos, utilizando a história e a cultura dos imigrantes 

como “cenário” de atração para o turismo, em especial o rural.  

Além da imigração, Ponta Grossa está localizada numa região historicamente marcada 

pela passagem das tropas, que foi um importante movimento econômico que ocorreu entre o 

século XVIII até o final do século XIX e que ajudou a formar a maioria das cidades dos Campos 

Gerais. As tropas saiam de Viamão/RS para comercializar o gado e muares em Sorocaba/SP. 

Durante o percurso, era no Paraná que encontravam condições propícias para pastagem, 

ficando os tropeiros acampados na região por até seis meses. (Lavalle, 1996). 

Sua alimentação campeira a base de arroz, feijão e carne salgada desfiada, o café 

tropeiro, os modos de vestir, a linguagem, a musicalidade e a religiosidade, tornaram marcas 

expressivas do território paranaense servindo como potencial para a exploração turística local. 

Ao perceber que os municípios próximos estão desenvolvendo ações para a 

implantação do turismo rural e estão recebendo turistas, Ponta Grossa, por meio do setor 

público, elaborou um plano de ação para a inserção na atividade no ano de 2001.  

A idéia, a princípio era desenvolver três roteiros distintos, o primeiro voltado à 

fruticultura, em especial a uva; o segundo, específico à pecuária leiteira; e o terceiro destinado 

à produção agroecológica. Ambos os roteiros, deveriam envolver pequenas propriedades 

voltadas à agricultura familiar. 

As primeiras ações concretas foram: uma visita técnica ao município de Colombo-PR, 

para conhecer o “Circuito Italiano de Turismo Rural” e a realização do “Encontro de Turismo 

Rural” em uma propriedade agrícola. Nesse encontro, com duração de 01 (um) dia, os 

produtores rurais participaram de palestras sobre o tema. 

Muitas propriedades já comercializavam produtos agroindustriais no seu espaço rural. 

Dessa forma, os técnicos elaboraram um cadastro com essas propriedades.  

De acordo com o Ministério do Turismo, Turismo Rural é: 

 
o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com a produção  agropecuária, agregando valor a 
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 
natural da comunidade.  
(BRASIL, Ministério do Turismo. Diretrizes para o Desenvolvimento do 
Turismo Rural no Brasil. Brasília: Ministério do Turismo, 2003:11). 

 
 De acordo com essa terminologia, o Turismo Rural está diretamente relacionado a uma 

atividade específica rural, agrícola ou pecuária, ou seja, para que uma atividade de turismo 

e/ou propriedade rural seja caracterizada como turismo rural, é necessário que pelo menos 

uma atividade agropecuária ocorra, sendo o turismo rural, uma atividade complementar. É 

também conhecido como Agroturismo que segundo Campanhola & Silva (2000, p. 148): “O 
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agroturismo refere-se às atividades turísticas que ocorrem no interior das propriedades com 

atividades agropecuárias produtivas”.  

  Quando se fala em ”agregar valor a produtos e serviços”, o Ministério do Turismo 

(2010, p. 17) relaciona-se a: 

 
verticalização da produção, ou seja, beneficiamento de produtos in 
natura, transformando-os para que possam ser oferecidos ao turista, 
sob a forma de conservas, embutidos, produtos lácteos, refeições e 
outros. Outra possibilidade é a transformação artesanal de resíduos e 
insumos do campo em utilitários e objetos decorativos carregados de 
história e tradições. 
 

 A Promoção do Patrimônio Cultural e natural da comunidade envolvem tanto a questão 

da educação ambiental e a valorização do local como a preservação dos espaços, 

monumentos e objetos históricos, o resgate do folclore, das cantigas, brincadeiras e lidas 

rurais.  

Para Rodrigues (2001, p. 103) “o elemento geográfico de localização da atividade 

turística deve ser interpretado não simplesmente como o rural em oposição ao urbano”. Para o 

autor, é necessário considerar alguns fatores fundamentais como: processo histórico de 

ocupação territorial, estrutura fundiária, características paisagísticas regionais, estrutura agrária 

com destaque para as relações de trabalho desenvolvidas, atividades econômicas atuais, 

característica da demanda e tipos de empreendimentos. 

Sendo o projeto de Turismo Rural do Município de Ponta Grossa, composto de maneira 

centralizada, tendo a Prefeitura como articuladora, após mudança de chefias dentro do setor 

público, em especial o secretariado, o projeto não teve continuidade surgindo o primeiro 

entrave: a falta de continuidade do Projeto com a mudança organizacional do setor público. 

No ano de 2009, após mudanças de governo dentro da Prefeitura Municipal, a idéia do 

desenvolvimento do turismo rural volta a ser discutida. O objetivo, dessa vez, era a elaboração 

de um roteiro que incluísse os Distritos de Guaragi, Itaiacoca e Periquitos utilizando o cadastro 

e os contatos dos mesmos produtores que apoiaram e mostraram interesse em 2001 e 

incluindo novos interessados. Mas, desta vez, com iniciativa da mesma técnica responsável 

desde o início e autora do presente artigo, que na época, estava lotada em nova secretaria, a 

da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.  

A intenção era que nestas propriedades surgissem atividades como: pousadas, 

pesque-pague, restaurantes, cavalgadas, etc... usufruindo o proprietário da sua infra-estrutura 

física e recursos humanos já existentes, apenas aprimorando em alguns detalhes. Assim, a 

atividade turística auxiliaria na venda da produção, na divulgação do produto e seus derivados, 

servindo como incentivo ao empreendedorismo rural. 
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O primeiro passo, desta vez, foi a busca e o comprometimento de parcerias como a 

EMATER1- Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Sindicato Rural de 

Ponta Grossa e o SENAR2 – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.  

A EMATER trabalha em parceria com instituições como prefeituras e demais órgãos 

públicos em ações para o desenvolvimento e promoção da agricultura familiar. Possui em sua 

estrutura Programas de Incentivo a atividade turística no meio rural, inclusive com aplicação de 

recursos para viagens técnicas e formação profissional aos produtores rurais. 

O SENAR tem como objetivo, organizar, administrar e executar, dentro do território 

brasileiro, o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural. 

Está ligada a FAEP – Federação da Agricultura do Estado do Paraná, instituição privada 

constituída pela Lei nº 4.214 de 2 de março de 1963 e reconhecida pelo Ministério do Trabalho 

em 16 de dezembro de 1965, mantida pelos produtores rurais e faz parte do Sistema Sindical 

Rural, estando integrada à Confederação Nacional da Agricultura, entidade que representa os 

produtores rurais de todo o país.3 Promove eventos como Seminários, Cursos, 

Teleconferências, Fóruns, além de Convenções Trabalhistas, assim como representa a 

categoria nos eventos de nível nacional 

Juntamente com as parcerias, as responsabilidades para o desenvolvimento do turismo 

rural, desde o planejamento, foram claras. O papel do setor público é o de dar condições de 

acesso às propriedades rurais com a manutenção das vias de acesso, bem como a sinalização 

turística, além de servir como articuladora na execução do projeto, mas não a principal gestora. 

Para o desenvolvimento da atividade turística é necessário sanar os problemas 

comuns, que prejudicam a atividade, como o descaso na manutenção das vias de acesso nas 

áreas rurais. As estradas rurais são problemáticas já que são vias para escoamento de 

produtos e devem passar por manutenção periódica. 

Outro problema é a sinalização turística na zona rural que em Ponta Grossa é 

praticamente inexistente, o que faz com que muitos visitantes desistam de continuar seu trajeto 

até os atrativos turísticos. 

A falta de recursos financeiros para o setor turístico e/ou a demora na liberação desses 

recursos são alguns dos fatores que fazem com que o setor público fique desacreditado 

quando se fala em projetos de turismo rural.  

No projeto de Turismo Rural pontagrossense, as parcerias ficaram encarregadas de 

dar suporte para as ações do projeto, como a EMATER –PR (Instituto Paranaense de 

Assistência Técnica e extensão Rural) que disponibilizou parte dos recursos financeiros para 

as viagens técnicas juntamente com o Sindicato Rural de Ponta Grossa.  

                                                 
1 EMATER – PR ver http://www.emater.pr.gov.br/  
2 SENAR – PR ver http://www.sistemafaep.org.br/ 
3  Ver http://www.sistemafaep.org.br/Faep/  
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O papel dos produtores rurais era o de adequar suas propriedades para receberem os 

turistas e de participarem dos cursos ofertados pelo SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural).  

O SENAR possibilitou o acesso a 22 (vinte dois) produtores rurais aos cursos de 

qualificação. No total foram 10 (dez) cursos: “Turismo Rural e Oportunidade de Negócios”, “De 

Olho na Qualidade” e “Acolhida no Meio Rural” e “Planejando e Implantando Restaurantes 

Rurais”, “Comandando e Organizando Cozinhas Rurais”, “Segredos da Boa Culinária Rural”, 

“Serviços de Restaurantes Rurais”, “Roteiros, Trilhas e Caminhadas Ecológicas”, “Planejando e 

Implantando Pousadas Rurais”, “Artesanato como Recursos Turísticos.” 

As propriedades rurais envolvidas no Projeto desenvolvem diferentes atividades como: 

vinícola de vinhos de Amora, granja de uvas, queijaria, horta orgânica, fábrica de bolachas, 

agroindústria de geléias e conservas, café colonial, agroindústria de doces cristalizados, 

fazenda com cachoeiras e trilhas ecológicas, colha e pague de frutas como maçã e pêssego, 

entre outras. 

Metodologia aplicada na execução do Projeto de Turismo Rural e os Resultados 

 

1. Levantamento dos locais com potencial turístico; 

2. Ficha cadastral das propriedades rurais e agroindústrias; 

3. Comprometimento com parcerias como EMATER e SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural) e produtores rurais; 

4. Sensibilização e orientação aos produtores rurais por meio de viagens técnicas ao 

“Circuito Italiano de Turismo Rural de Colombo-PR (foto 01), Witmarsum (Palmeira PR) 

(foto 02) e ao Município de Nova Aurora-PR (foto 03). 

5. Cursos de capacitação profissional; 

6. Reuniões periódicas com os produtores rurais. 

 

Foto 01 – Visita Técnica à Colombo – PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Foto 02 – Visita Técnica à Witmarsun no Município de Palmeira - PR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Foto 03 – Visita Técnica ao Município de Nova Aurora – PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

E os resultados da execução do Projeto foram: 

1. Elaboração teórica do projeto; 

2. Cadastramento de 22 propriedades rurais; 

3. Delimitação da área de abrangência do Roteiro (Guaragi, Colônia Santa Tereza e  

Itaiacoca; 

4. Realização de cursos em parceria com o SENAR: (foto 04) 
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Foto 04 – Curso de Culinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Fonte: acervo da autora. 

 

 

Foto 05- Curso de Panificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: acervo da autora. 

 

 

 

5. Formação de 15 propriedades rurais aptas a desenvolver atividades de turismo rural. 

6. Viagens técnicas em parceria com EMATER e Sindicato Rural de Ponta Grossa. 

7. Participação em eventos e feiras no Município de Ponta Grossa (foto 06) 

 

Foto 06 – Participação na Feira pontagrossense do Selo Social. 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Acervo da autora 
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8. Elaboração da cartilha de receitas rurais com a participação dos produtores rurais 

participantes do projeto. 

9. Inclusão de uma adega de vinhos de amora ao Projeto 

10. Inauguração do primeiro Café Colonial do Roteiro (foto 07). 

11. Inauguração do Colha e Pague de frutas.  

 

Foto 07 – Inauguração do Kaffe-Loch. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 Fonte: acervo da autora. 

 

 

  Foram realizados vários encontros e confraternizações para que o grupo jamais se 

dispersasse.  

 Novamente a Prefeitura de Ponta Grossa mudou sua estrutura funcional deixando os 

resultados do projeto em segundo plano, ocasionando o desligamento da técnica responsável e 

principal gestora das ações.  

 Dado a esse fato, o grupo de trabalho composto por uma turismóloga, uma instrutora e 

22 produtores rurais resolveram formar uma associação de turismo rural que ficou somente na 

discussão devido à ameaça do próprio setor público de retirar o apoio caso a associação se 

consolidasse. 

 O grupo, atualmente encontra-se raramente. Após a saída da técnica responsável, a 

Prefeitura, como centralizadora tentou realizar algumas ações, mas sem êxito e, mesmo sem a 

criação da associação, seu apoio é quase nulo.  

 As propriedades envolvidas já recebem visitantes e outras se preparam para começar 

a receber. O SENAR ofertou durante o ano de 2011 o curso de Empreendedorismo, tendo 

apenas 10% de participação dos produtores rurais envolvidos com atividades de turismo rural.   

 O interesse político do poder público em desenvolver ações centralizadas ocasiona o 

conflito com o principal objetivo que é a de desenvolver o território de maneira social, política e 

econômica, tornando esse poder desacreditado e ineficiente.  A falta de comprometimento e 

autonomia entre as parcerias é outro problema que ocorreu e que deve ser mais bem discutido 

nos projetos de desenvolvimento rural.  
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Conclusão 

 

O turismo rural é um agente capaz de modificar o território. A possibilidade de 

incorporar outras fontes de renda alternativas para o pequeno produtor rural tem sido a 

estratégia adotada por muitos lugares.  É uma atividade exógena que utiliza elementos 

endógenos, por isso a necessidade de desenvolver projeto utilizando atores de base local. 

As formas tradicionais de desenvolvimento rural atualmente já não são suficientes para 

a manutenção da qualidade de vida dos moradores das comunidades rurais. São necessários 

projetos de desenvolvimento rural descentralizados e pautados na participação coletiva de 

diversas entidades e grupos sociais, desde a elaboração do Plano até a execução e 

acompanhamento dos projetos. As instituições governamentais dever ser vistas de maneira 

horizontal com os demais agentes locais. Diversas cidades tendem a introduzir a atividade de 

turismo rural nas suas comunidades sem a percepção de que só terão êxito se os projetos 

forem aplicados de maneira coletiva, por grupos formados de agentes do setor público e 

privado. A formação de comissões e a delegação de responsabilidades aos atores locais é uma 

importante ferramenta para o êxito das ações, não cabendo apenas ao Estado a 

responsabilidade da execução dos projetos de Turismo Rural, mas ao grupo de trabalho 

incluindo os produtores rurais. 

No caso do turismo rural no Município de Ponta Grossa – PR, as parcerias foram 

formadas, mas o poder de decisão e planejamento não deixou de ser centralizado pelo poder 

público, sendo o gestor que gerenciava as tarefas para a execução das ações. Com a 

mudança no setor público este, tornou-se o principal entrave para a continuidade de projetos 

de turismo rural. 

É necessário tomar o cuidado de colocar os agentes públicos como atores na gestão e 

não como principais lideranças. O turismo rural deve ser uma ação coletiva entre as entidades 

de classe, comunidade e poder público, de maneira apartidária para o pleno êxito das ações do 

desenvolvimento turístico no meio rural. 
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Abstract 

This paper wants to offer a deeper logic of science applied to the issue of sustainable rural 

development and rural tourism and agri-tourism. The author presents a coherent analysis of the 

historical transition by  the quantitative development towards of the strategy of sustainable 

development with the latest updating  represented by the green economy and the bio-economy. 

The paper analyzes the modern guiding principles that guide an innovative and modern rural 

development and highlights the role of ICT and potential of the smart grid. After having dealt 

with the importance of new modern rural  farms and stated that the 7 key words, for a modern 

rural development, are represented by: Diversification, Integration, Innovation, Quality, 

Sustainability, Pluriactivity and  Multifunctionality,  the author exposes the role of tourism in  

rural farm activities such as significant strengthening of rural areas in terms of economic, social, 

environmental, cultural and managerial sustainability . Are also given some innovative activities 

related to catch to give the rural tourism a more attractive over time and determine the character 

of rural activity to strong sustainability. 

 

Key Words:  Rural Tourism, Agri-tourism, Pluriactivity, Sustainable Development, Rural 

Sustainable Development, ICT, Green Economy, Bio-economy. 
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1-INTRODUCTION AND FRAMEWORK OF ISSUE 

1.1- Dynamic Evolution of Development  Model: from  quantitative  to sustainable. 

One of the problems of more active discussion in the last century and the  21th is  represented 

by the irruption shocking analysis of the processes of growth and development of the scarcity of 

environmental assets and natural. In 18th century economics has marked a step through the 

analysis with significant utility value of an asset to the marginal utility thus being able to explain 

the paradox of total utilitarianism.Notwithstanding the fact that the pillar is that the value of 

property, passed on this aspect of Smith’s and Ricardo's theory, its usefulness depends on the 

total approach does not explain why something much useful as the water had a value virtually 

towards zero and gold good hand he had an unnecessary high. It was the marginalist analysis 

that went beyond this paradox with the approach of the utility of the last dose, and of course 

related to the amount of available doses of an asset.Within this approach, the time in which the 

limiting factor was the growth and development of the capital, was explained clearly why the 

application for use of that, water (fresh) property available in quantities almost unlimited, had a 

useful marginal low, while gold had very small quantities always available in a very high 

value.The Theory of Welfare Economics with A.C. Pigou, anchored to the analysis of 

competitive Walrasian-Paretian and excellent Pareto did not find sufficient explanation even 

after Hicks and Kaldor's approach to the issue of externalities and social costs of growth and 

production activities.Was J. Maynard Keynes in the collection of essays called "Exhortations 

and Prophecies" to pose in front of the possible future risk of decreasing the availability of non-

renewable natural resources at a global level.In fact, in 1931 wrote "Capitalism is not intelligent, 

not nice, not fair, is not virtuous and does not produce the necessary goods.In short, we do not 

like and we are beginning to despise it.But when we wonder what to put in its place, we are 

extremely perplexed.And again: "We have only one way to affect them:set in motion the forces 

of knowledge and imagination capable of changing the opinion.To say the truth, destroy the 

illusions, dispel hatred, open minds  and educate the minds, which should be our tools. " 

The quantitative importance of development has been predominant until the half of the past 

century, what brought to a minor consideration of issues such as environmental equilibrium and 

equity intra and intergenerational, and sustainability strategy. The principles of sustainable 

development have been remarked through several stages, and thanks to that, it is currently a 

widespread heritage among the most important international institutions. Already the MIT in 

1958 to warn us about the development models in place to ask the significant question of 

assumption of risk of increase in GDP in the world continuously suggesting the need to give 

strength to the analysis of Schumpeter on Innovation and especially intellectuals to increase 

investment and improve the profitability of technological capital. From the end of 1950  start a 

very  strongly  production of report and documents concerning the need to change of 

development model.It is worth to mention some of them: Albert Hirschman in 1958, Rachel 
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Carson in 1962, the Club of Rome in 1971, United Nations in 1972, the WCED in 1987, the 1st 

World Summit on Sustainable Development in 1992 with the Agenda 21 proposal, the 

Millennium Goals in 2000, the WSSD of Johannesburg in 2002, the promotion of the Decade of 

Sustainable Development by UNESCO (2015-2014), UNESCO World Conference on 

Sustainable Development in Bonn (March 2009), G8 University Summit in Turin (May 2009), 

UNGASS Resolution for Rio+20 (December 2009), Zero Draft Rio+20 (January 2012). Beside 

these general stages, together with Bonn Declaration, also other deliberations such as 

University Conferences have occurred. The most important are: Talloires Declaration (1990), 

Halifax Declaration (1991), Earth Summit Agreements (1992), Swansea Declaration (1993), 

Kyoto Declaration (1993), Copernicus Charter (1993), Student Declaration for a Sustainable 

Future (1995).From all  this  documents , reports  and proposal , gradually, some essential 

pillars of the quantitative development model  marks the passage of time toward a sustainable 

development the green economy and the third industrial revolution(Rifkin J. ,2011).The 

transition from one model to another is marked by some important aspects  as following: 

-more approach toward the  multicriteria measurement of the level of development; 

-from the development model based only quantitative assessment of GDP growth to a quality 

that can be summed up in the idea of sustainability “strong or genuine”; 

- the progressive growth, the trend of increasing world population, the level of risk of scarcity of 

natural resources and hence the axiom that the environment becomes a constraint 

opportunity(business); 

-the great imbalance between the end of the most poor and one of the most' rich of the world; 

-the significant level of poverty and suffering hunger, especially in the South or the so-called 

emerging areas of the world; 

-intra-and inter-generational approach in the development process. The fact is that in a few 

years at the international level the question of sustainable development with the proposed 

changes in strategy. 

 

1.2-The strategy  of sustainable development policies and the change of the Agricultural 

Policies in the  World. 

It is obvious to all and known as the change of address patterns of development on the 

agricultural sector gradually changed its approach and strategy of the model.In U.E. after the 

change of the CAP we arrive at the conference in Cork, from which originates the Cork 

Declaration, which became the founding document and still inspiring acts of the EU regulatory 

and policy is in place for the CAP 2013/2014 notes that the options are for the period 2014/2020 

/A brief description of how and 'passed by a quantitative model on agriculture setAt the end of 

the European Conference in Cork, 7-9 November 1996 was prepared by the participants Cork 

Declaration  regarding the guidelines for the future development Europa.The fundamental 

contents of the declaration are set out below in the 10 points that characterize it: 
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1- Rural Prefernce . 
2- Integrated Approach 

3- Diversity 
4- Sustainability  
5- Subsidiarity' 

6- Simplification 
7 Programming 

8-Finance 
9-t Management 

10 Evaluation and Research 
 
 

Be emphasized are the conclusions of the report in full by the statement that it’s  the English 

text. 

"We, the Participants at the European Conference on Rural Development assembled in Cork, 

urge Europe's policy makers: 

-To raise public awareness about the Importance of making a new start in rural development 

policy; 

-To make more attractive the Rural Areas to people to live and work in, and centers Become 

more of a Meaningful Life for a growing diversity of people of all ages; 

-To support this ten-point program and co-operate as partners in the fulfillment of every Each 

and One of the goals, which effectively are embodied in this declaration; 

-To play an active role-in Promoting Sustainable Rural Development in an international context. 

" 

An approach more and more compatible between sustainable environmental management, 

agricultural  activities and modern development of agricultural areas is  part of the debate in the 

Doha Round for the  aspects affecting trade in agricultural products and foodstuffs and the 

options for the New PAC period 2014-2020. In the latter looms for agriculture the role of the 

common good only for being home to the maintenance of biodiversity and rural landscape. This 

vision of course  enlarge in a  big measure the potentiality for the rural areas to stimulate the 

rural tourism and agro-tourism. 

 

1.3 Agriculture,environment and rural areas: from weakness to strength of the model of 
integrated and sustainable development 
The rural and agricultural sector have always represented the weakest link in the development 

process focused on industrialization and growth  quantity targets .Lo shift in development 

processes no longer on the only economic criteria but also on the social and environmental 

causes that many areas that have been the "structural weakness of regions and states" can 

seize the opportunity to transform into strengths for the market supply and demand for tourism, 

local development, for the strengthening of networks "strong" and "weak", for the diffusion of 

ICT for the production of renewable energy for sustainable and quality services in general. 

(Simai M., 1995) 
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2-OBJECTIVES AND METHODOLOGY ADOPTED 

The present work has goals flow micro (company) and flow (macro).At the micro level it seeks to 

highlight how the vision of a set of farm management and production-type mono-criteria  fails to 

achieve the ability to create continuous cash-flow is sustainable within one year of exercise in 

the medium to long term. The introduction of related activities and related to agricultural and 

rural world do have the power to reverse the weakness of poor ability to create liquidity in the 

farm, and traditional 'vital fuel with which it moves the company.At the macro level this paper 

aims tend to strengthen the concept and role of the agricultural enterprise multifunctionality   

now be placed within an increasingly urbanized society.It is intended to highlight the role of the 

rural environment and in supporting the strategic options that both the World Summit on 

Sustainable Development in Rio de Janeiro and the European Union have outlined, 

respectively, with the Zero Draft Program  and in 2020 and Horizon 2020.It does highlight the 

role that the integrated and innovative rural enterprise can play for the affirmation of the Third 

Industrial Revolution  enunciated by Rifkin, for the growth of Green Economy, for the eradication 

of poverty in the poorest areas of the world, to move toward a sustainable prosperity. It intends 

to put into light the fact that without an act of political development in rural areas there 

'perspective of development anywhere in the world. The methodology adopted , in this paper is 

more like  deductive or inductive / empirical. In the synthetic fusion of a thorough and broad 

analysis of the strategy of sustainable development, innovative and integrated rural 

development and the role that farm and rural tourism have in the two previous options, such as 

innovative activities and full of exciting potential innovative developments, you deduced results 

that cogent logic fully confirm the statement in the title. 

 

3-RURAL AREAS GROWTH, DEVELOPMENT, RISK  AND INNOVATION. 
FROM  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT, ACROSS  GREEN ECONOMY, 
TOWARD  BIO-ECONOMY- 

3.1-Rural Areas, Growth, Development and Risk Management. 

Rural areas have represented the whole society world a part of the territory of the entire globe 

since the period of slavery to the industrial and post-industrial extension by far greater than that 

affected by urban settlements and infrastructure. The 70.8% and represented by water and 

29.2% from the ground. Of this 37.7 and the agricultural land. In 2000, these were 38.1%. This 

means that in 10 years we have lost 0.4% of agricultural land that corresponds to a loss of 

about 595000 square kilometer  of productive land. This shows an average of 59000 km a year. 

The forests decreased by approximately 16000 square kilometer  per year. The 3% of the mass 

of the earth is  now urbanized. The growth  and development related to food production and 

renewable energy from rural areas depend. The Strategy of Sustainable Development and 

'more' easily accessible in rural areas than in urban areas. There it’s 'the great problem of 

poverty to be eradicated, access to clean water and healthy. The 70%  of the world's poor live in 
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rural areas, agriculture is the main source of income and employment. But the depletion and 

degradation of land and water pose serious challenges to the production of sufficient food and 

other agricultural products to sustain their livelihoods here and meeting the needs of the 

populations urbane.  The 51 % of world population  living in urban areas. In both countries more 

advanced than in more  particularly poor with the support of ICT can achieve positive results for 

a human-scale conservation of these territories and for the great safeguard  use value and no-

use of rurality. The negativity of  Global Climate Change issues related to the production of high 

levels of CO2 can be overcome, however, with activity' mitigation and risk mitigation that can 

continue to maintain the leading role in the future for  more fair and more happy World Society . 

 

3.2- Innovation and role of ICT 

3.2.1-The role of  the ICT  and Development process 

The rural areas around the world have always been characterized by a significant isolation from 

urban areas, both in terms of the exchange trade and cultural. This  however, compared the 

students ability to modernize urban areas, a gap of speed of adjustment. It follows that in many 

developing countries or transition while the major cities with regard infrastructuration  and 

services have reached levels of dissemination and access positive not far from the standards of 

many advanced countries   the rural areas still have a degree of backwardness high. 

These are realities that also measure the imbalances more dramatic use of soil, water, forests 

with food shortages and a low level of capital so that at present we can define the areas for 

improvement are important sign of hope without warning however, in areas such as ICT, albeit 

on a small scale, have managed to penetrate even with a single unit at the individual village. 

There are encouraging reports of recent weeks as in some African countries the use of mobile 

phones is becoming a tool of great efficiency in the process of starting to fight hunger 

Nowaday all  the  most advanced countries have planned actions of local and national 

governments for the diffusion of ICT. A big Nation such  as Canada and  the United States have 

programs of great importance to enable broadband in all rural areas of the respective countries. 

The strategy of e-rural it’s a  good and relevant option also outlined in the European Union 

Broad  Band Strategy.  

 

3.2.2- The services by Broadband   and the perspectives of in Europe 

The ICT and broadband services will have a very large new opportunities for development and 

work organization. 

 More opportunity to work from home or while traveling; 

• Services of online entertainment on-demand high definition; 

• Internet access in rural and sparsely populated more frequent contacts with the outside world 

and facilitating access to services for those living alone or who can not leave the house; 

• Small practical benefits: knowing when the bus arrives, turn the heat on while you go home, 

get a map with information on local shops and services; 
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• Small businesses will have access to new services "cloud" cheaper and can compete with 

larger companies; 

• New online services will be available for education and health (eg. telediagnosis and medical 

virtual); 

• The investment and expansion of the market will stimulate demand, thus further encouraging 

the growth of the economy. 

 EU is in a unique position to foster the development of a Europe-wide online marketplace, 

helping the various countries and stakeholders to collaborate and learn from each other. The 

action, if implemented by the EU rather than by individual countries, offers a more cost-

effective. The support of major institutions like the European Investment Bank will attract 

investors., Some key measures such as ensuring the availability of radio spectrum for 

broadband and change the law in the telecommunications sector, can not be achieved at 

national level. The implementation of the proposal will begin immediately, but the process will 

take time to realize that many of these measures is the participation of stakeholders. The target 

of the EU concerning   the Broadband is: 

• 2013 - all Europeans should have access to the Internet; 

• 2020 - all Europeans should have connections with speeds of 30 megabits per second and at 

least 50% should have a subscription service with speeds of over 100 Mbps; 

The European Union must support the regulatory provisions in favor of a coexistencebalanced 

between the wireless broadband and the use of decreasing air navigation systemsalong its 

eastern border, in order to allow the effective deployment of broadbandWireless throughout the 

EU. Internet has become an essential tool for innovation and economic and social welfare in 

Europe. All Europeans should have access to ultra-fast broadband Internet. To create new 

infrastructure for the Internet need 200 billion, mainly from the private sector, but in times of 

economic crisis are poor investments.The EU is proposing a package of measures to stimulate 

investment. European, national and local levels. 

 

3.2.3- The risk  of the Digital Divide Broad  Band  and the relevance of the ICT  for 

sustainable development in the rural  areas. 

But over all this weighs in perspective, like a boulder, the issue of access to the network. 

Today you go, more and more , making the problem seriously dramatically the gap between 

usability  of the Internet in urban and rural areas. In the latter, we were passed to providers with 

a very low level of transmission or when the second and 'ADSL is not available but outdated' 

capacity of transmission 2MB/Sec.It must, therefore, strongly pointing to an action of spreading 

of the Wide  Band or Broadband , In Europe, broadband advances. The report published by the 

European Commission (July 2009) photographed the status of the broad band in Europe (PDF): 

EU 24% of the population is connected to broadband, up from 21.6% in July 2008. Rising even 

faster connections, which recorded an average growth of 10.7% in a year despite the recession. 

At 1 July 2009 the EU had 120 million fixed broadband lines, of which 11.5 million last year 
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enabled. The broadband Internet next generation optical networks, with or without wires, and 

'an essential prerequisite for the emergence of strong digital economy in Europe and to ensure 

European leadership in new technologies and applications-says Viviane Reding, European 

commissioner for Company Information .. After the agreement reached on November 5 between 

Parliament and the Council for the establishment of a framework for competition for the 

European telecommunications market, we expect strong action to spread the internet super-fast 

by all the Member States  .There is also increased mobile broadband, which has posted double-

digit increase by 54% in the last six months: the penetration rate stood at 4.2%.In terms of 

speed 'broadband Internet connections in the EU 80% of them traveling at a speed' download to 

2 megabits per second (Mbps), up 5% from last year. 

 

3.3-ICT  e e-Rural  Management 

The infrastructure of rural areas and certainly an option for determining the future of rural areas 

around the world will have vitality , will know  overcome and reduce the gap compared to the 

most 'innovative and advanced who will be' in the WEB. Who would not be in the network and 

'intended to move to an abyss of unsustainable development in terms of economic, social and 

environmental. In short in the poor areas of ICT diffusion will gradually attach stable and 

sustainable development processes in the advanced areas will give the same 'area to the 

maximum chance for proper management of usability' across the board (productive, cultural, 

historic, scenic, tourism) and promotion with the possibility that the same is now virtually unable 

to communicate with anyone interested in a specific area. 

 

 

 

3-4- Green Economy and Smart Grid.The Bioeconomy. 

3.4.1- The content of Green Economy 

In 2008, the United Nations launched the Green Economy Initiative as one of a number of 

initiatives2 aimed at addressing multiple and interrelated global crises which are having an 

impact on the international community, namely:  

The Financial crisis: The financial crisis, which hit the world in 2007, is considered the worst 

financial crisis since the “Great Depression” as it resulted in the loss of many work opportunities 

and income in several economic sectors. The financial crisis had an adverse impact on 

economic and living conditions in many parts of the world as it generated increasing 

government debts and pressures on the Sovereign Wealth Funds (SWF), and reduced the 

available liquidity for investment.  

The Food crisis: The food crisis was aggravated, during 2008 and 2009, by the increased 

prices of staple foods which were partially attributed to an increase in production costs, wide 

expansion of the biofuel sector, and increasing unemployment rates. As a result, the number of 

people threatened by hunger and malnutrition rose to one billion.  
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The Climate crisis: The climate crisis has emerged as a global priority that requires joined 

efforts to respond to, adapt to, and mitigate the effects of extreme climate changes which have 

become more frequent over the past few years. In response to the abovementioned global 

crises, as soon as the green economy concept emerged in 2008, it mainly focused on reviewing 

the planning and implementation of trade and infrastructure activities to ensure the best returns 

on capital investment in natural, human and economic resources while seeking to reduce 

greenhouse gas emissions, the use of natural resources, and power generation waste, as well 

as helping to achieve social justice. Besides, the United Nations Secretary-General Mr. Ban Ki-

Moon called for the ”Global Green New Deal‟ which urged countries to adopt plans promoting 

low-carbon green growth and clean production as a way to respond to economic crisis and 

climate change effects( OECD,2012). 

Recently, the green economy concept has evolved and expanded to cover the investments and 

actions necessary to respond to all environmental management challenges. In other words, 

green economy is no longer limited to climate change and reduction of carbon emissions: 

Moreover, the concept of green economy initiatives has evolved from achieving short-term 

green economic growth into strategically developing economic development paradigms in order 

to achieve long-term sustainable development. 

 

 

 
Figure 1- Green economy as a way to consolidate sustainable development pillars 

Source:UN 
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Figure 2- Green economy and socio-economic integration 

Source:UN 

Growth in green jobs is an integral part of the strategy to reinvest and rebuild the global 

economy. In addition to renewable energy development, energy conservation, and green 

product development, our green economy must support rural jobs that restore and steward our 

forests, rangelands, and watersheds. The green economy and green jobs include a broad 

array of activities designed to improve the environment while creating economic opportunity. 

The restoration and stewardship of the “ecological infrastructure” of the nation – its 

watersheds, air sheds, forests and grasslands—is one key component. Rural green jobs that 

restore and maintain the ecological infrastructure consist of work in the following three 

dimensions:  

-On-the-ground restoration and stewardship activities on public and private lands that improve 

ecological conditions and facilitate climate change adaptation and mitigation.  

- Utilization of the by products of forest restoration and stewardship to create renewable value-

added wood products  heat, and electricity. 

-Payments for ecosystem services—such as carbon sequestration, wetlands restoration, clean 

air and water, and biodiversity—through incentives, certification, and markets city are not a 

durable solution for rural communities. 

 

4.3.2-The  Smart Grid – 

Bringing together latest progress in Information and Communication technologies and network 

development will allow electricity current to flow exactly where and when it is needed at the 
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cheapest cost (Rifkin J.2002). Smart grids will give in particular to consumers the ability to follow 

their actual electricity consumption in real time : smart meters will give consumers strong 

incentives to save energy and money. Estimates show that smart electricity grids should reduce 

CO2 emissions in the EU by 9% and the annual household energy consumption by 10%. They 

also help to ensure secure functioning of the electricity system and are a key enabler of both the 

internal energy market and integration of vast amounts of renewable.In electrical engineering, a 

smart grid is a network of so-called "smart" electric power distribution system that is highly 

optimized for the transport and distribution of same to avoid waste of energy: any energy 

surplus in some areas it is redistributed dynamically and in real time, in other areas. These 

networks are regulated by appropriate software. The smart grid is designed to control 

information.Many governments are pushing the world towards the construction of distribution 

systems and intelligent management of electrical energy, directed energy independence and 

combating global warming. Smart meters are part of these initiatives.A smart grid has intelligent 

monitoring tools to keep track of all the electrical flow of the system, as well as tools for 

integrating renewable energy into the network. When the cost of energy becomes smaller, a 

smart grid can choose to activate household appliances or industrial processes.In principle, the 

smart grid (also known as "smart grid" or "distributed generation") is an evolution of the 

electricity networks of the twentieth century generally "spread" the energy from a few large 

generators or power plants number of users. The innovation allows the electricity to travel over 

the network nodes capable of making a timely response to the request for greater or lesser 

consumption of one or more users and making immediate and optimal management as an 

actual organism intelligent. To pursue this result is complex, but you're reaching for degrees. 

For example, when you can distinguish between the hours of higher demand from consumer-

peak hours by charging a higher cost than those who use energy at peak times through the 

mechanism of the timing and the same time giving a higher incentive to those who produce in 

the same hours.A "smart grid" is to route energy to meet various technical requirements. 

 The network can: 

• Responding optimally balancing demand and supply of energy. 

• Provide data band, with a very low cost of ownership compared to the bandwidth 

entertainment services. 

• Divide energy islands on a national and continental levels. 

• Integrate into a Home Area Network, to interact with technology through various 

communication entities, even intelligent, in your home. 

grid is not a single network, but a collection of networks, which have the task of bringing 

together different structures of power producers (currently manually connect to the network and 

organize themselves independently) on various levels and with an automatic co-ordination .  
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Fig 3- Sample of Smart Grid 

Source:UN 

The smart grid, increased connectivity, automation and coordination between providers, 

consumers and network to make the most of the work of transmission and distribution. The 

events to which a smart grid could respond, said in a broad sense, is occur anywhere in the 

chain of production, distribution and demand for electricity. Cases usually occur in the 

environment may, for example. clouds that block sunlight and reduce the amount of solar 

energy or a very hot day which requires a greater use of air conditioning. There may be 

commercially in the market for the supply of electricity, for example. consumers change their 

energy use when prices are set to reduce the use of energy during high peak demand. Cases 

may occur locally on the distribution network, eg. MV transformer does not work, requiring a 

temporary shutdown of a distribution line. Finally, these cases may occur in the home, eg. all 

stop working, putting the various devices in hibernation, and the data to an IPTV cease to flow. 

Each case motivates a change in the flow of energy. 

 

3.4.3-  The  bio-economy- 
As  the author show  in the introduction the theory of welfare economics of Pigou in the 

permeate management system and the hierarchy of wealth distribution has put in crisis the 

development model of the Industrial Revolution ^ from the first in-depth analysis of concrete. 

The issue of environmental goods, (their increasing scarcity due to the gradual erosion of a 

quantitative model of development, market failure due to the presence of free riders in the use 

of public goods) and are 'placed first in the large magnitude economic. The review of the 

development model quantity (1.2) a quality led to the affirmation of the Strategy of Sustainable 
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Development) evolved since the late 1970  in which the bio-economy and green economy one 

of the most rilevant. The same, and 'a pillar of topics and will have certainly confirms the next 

World Summit on Sustainable Development on 22-24 June 2012 in Rio de Janeiro. Agricultural 

production has a crucial role in the success of the bio-economy. The relevance of this approach 

to prospects of economic and social development in Europe are now a new strategic pillar. Just 

the day February 13 U. S. The European Commission today adopted a strategy to move the 

European economy towards a greater and more sustainable use of renewable resources. The 

Commission's strategy and action plan, "Innovate for sustainable growth: a Bioeconomy for 

Europe", outlines a coherent, intersectorial and interdisciplinary approach to the problem. The 

goal is a more innovative and low emissions, reconciling the demands for sustainable 

agriculture and fisheries, food security and sustainable use of renewable biological resources 

for industrial purposes, while ensuring the protection of biodiversity and 'environment. The plan 

therefore focuses on three key areas: development of new technologies and processes for the 

bio-economy, the markets in developing and competitiveness in the fields of bio-economy. The 

bio-economy  approach  for that  involve the future of the sustainable development  and 

particularly the rural tourism and sustainable tourism. 

 
4-STRENGTHENING THE VISION   OF THE MODERN  MANAGEMENT OF 
TERRITORY AND FARM MANAGEMENT.  
 
4.1-Some consideration about  the historical theory of the enterprise  and   farm. 

Without dwelling too much on the historical evolution of the theoretical and empirical specificity 

of agriculture also believe we can certainly point out that agricultural economists, Italians have 

to give an account of two paths, although fruitful in terms of formal elaboration as well of 

methodological rigor, certainly bad for poor adherence to fundamental issues in modern 

management practices. The first has always been that chased the quantitative methods of the 

North American school not realizing the great structural differences, between the two historical 

and environmental realities. Only on the question of land ownership to me to point out that the 

brothers Gracchi already more than 2000 years ago, the country split in two. The 

reinterpretation of the history of Italy Montanelli related to this issue is so present in the 50-80 

years that change only the names and maybe even the last names of the protagonists of the 

story.The second was that he had always followed the right "myth" of the measurement of 

economic efficiency, forgetting that the agricultural enterprise is like any other and that is a 

company with three cycles: profitability, financial position, assets that stand out but who have 

great importance. Metaphorically, the Heritage is the "lymphatic system" or the body (body) of 

the company, the business cycle is the venous blood, is the financial arteries. 

And true fact that a company can make a Net Income high, but not provide the various 

components of the family a penny stock. What if we remember that the economic result is the 

difference between revenues and costs and revenues are given by: 

-Product sold; 
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-Changes in inventories; 

-Consumed. 

It may be the case that a company achieves a high change in stocks (new wealth created by the 

production process) without, an extreme problem, sell anything during the exercise. In this case 

the expected results are the opposite of what a company should be: a lot of wealth, with no 

creation of liquidity and finance. That structure is a company that has no blood circulation and 

therefore is likely to disappear from the market.It's also true that some theories, like that of the 

capitalization of the farmer working in the enterprise, were explainable perhaps in 50-60 years, 

but probably, on this "strange premise" you are sitting there for many years, unable to say that 

the abandonment of rural aging, feminization, levels that have become part of the historical 

evolution of this country, because it is still a young man if he can not get off work in agriculture, 

the minimum monthly "pocket money "goes away and prefer to go for the environmental agent 

assures him that this warranty instead.It follows therefore that the approach to the problem of 

multi-functionality and multi-activity is not due to the fact the CAP under Agenda 2000 and 

2013-2014 with projections for 2014-2020 of the same equipment that they articulated the 

documents will link strongly to this option.The vision of the writer was and is' multi-functionality 

and multiple employment that are not present and an opportunity perspective, but a necessary 

way to the prevalence of farms in Europe.This in particular for the great mass of small and 

medium enterprises of agriculture of the South and also the areas of the enlargement of the EU 

candidate countries. 

 
4.2.-Diversification, Integration, Innovation, Quality, Sustainability, Pluriactivity and 
Multifunctionality. (7 Key Words for the future of vitality of the European agricultural 
enterprises: towards a vision of the public function of agriculture and rural development) 
 
4.2.1.-Agribusiness  and Risk 

Each company has the fundamental goal (traditional) to reach the highest level of net income. 

As per Scheme 1 -The traditional production processes anchored to the strong specialization, 

the trend towards monoculture, deep in a dynamic market price, certainly not conducive to the 

limitations of enterprise risk (Patterson, A. & Theobald K., 2005). This option would see the 

company fail, the years of magnet (technical risk) or low of the market (economic risk) the 

continuity of the appropriate level of operating income. If what is added to the traditional position 

of weakness This agricultural firm's financial activity is accentuated in the  traditional production 

by long periods of anticipation and returns only in short periods. This  causes a negative 

influence in the management of non-characteristic with increased interest costs arising from 

borrowing short and large .The cash flow is to be qualitatively respresented as in Fig 4   
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DESCRIPTION 
 

TYPE OF MANAGEMENT 
 

Revenues from sales 
 

 

+ Own consumption 
 

 

+ Change in product inventory stock and  
warehouse 

 

 

+Change  in livestock  
- Cattle purchases 

 
 

Gross domestic product 
 

 

- Products used and consumed 
 

 

- Third-party services 
 

Operating Activities 
 

- Overhead and land 
 

 

- Other production costs 
 

 

+ Any rental v / s third 
 

 

Added Value 
 

 

- Non-family labor cost 
 

 

- Social security costs of family labor 
 

 

-Depreciation 
 

 

Operating Income 
 

 

+ Financial income 
 

 

- Borrowing Costs 
 

 

+ Rental income 
 

Managing non  feature 

- Rental costs 
 

 

-Taxes 
 

 

Net Income 
 

 

Scheme 1- Representation of the traditional  farm business management 
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Fig 4- Schematic Qualitative Representative Synthesis of the monthly cash flow in a traditional 
agricultural cereal company 
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Source: Our Elaboration 

 

4.2.2. Diversification, Integration, Innovation, Quality of Farm Production. 

The option of product diversification is a first real opportunity to limit these risks and improve the 

cash flow business. Relegate the role and objectives of the agrarian production to one aspect of 

agriculture, is always the possibility of greater risks both technically and economics .I 

agricultural markets, despite the many protective barriers still in place especially in the 

European Union is more and more 'subject to strong "environmental turbulence". The only basic 

production function does not involve the use of appropriate functions and most of the extensive 

agricultural land that has. Integrating the activities' traditional agricultural activities with non-

traditional, but connected to it and complementary and capture business opportunities that offer 

non-agricultural functions, such as environmental protection and conservation, are other factors 

that increase the possibility for the entrepreneur , to raise its total net operating income and 

because 'in this case is also realized an improvement in cash flow. Integrate and diversify and 

increase the capacity means' creation of liquidity of the company and especially to take an 

option to improve the timing of financial returns and cash.The modern agricultural enterprise 

must be able to capture and incorporate strong in terms of timeliness of all processes that 

promote technological innovation and process innovations and product that allow to increase 

the level of market competitiveness and ensure the placement of products on the market when 

they are properly qualified and typified. 
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DESCRIPTION 
 

TYPE OF 
MANAGEMENT

Revenues from sales  

+ Own consumption  

+ Change in product inventory 
stock and  warehouse 

 

+Change  in livestock  
- Cattle purchases  

Gross domestic product  

- Products used and consumed  

- Third-party services 
 

Operating Activities
 

- Overhead and land  

- Other production costs  

+ Any rental v / s third  

Added Value  

- Non-family labor cost  

- Social security costs of family 
labor 

 

-Depreciation  

Operating Income  

+ Financial income  

- Borrowing Costs  

+ Rental income Managing non  feature

- Rental costs  

-Taxes  

Temporary Net Income  

+ Positive environmental effects
 

 

- Negative environmental 
effects 

 

Environmental 
Management 

Environmental Taxes 
 

 

Final Net Income  
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Scheme 2 –Representation of Farm Management in the relationship of Agriculture and 
Environment 

 
Innovation is often a harbinger of later opportunities to capture costs in a timely manner consistent 

policies that are fundamental in their local production. It 's always visible and known to all Scheme 2 

that the final result depends on the management for a large part also by the extra management 

features. Without prejudice to the tax on which may affect the company's management recently, this 

being caused by constraints dictated by macroeconomic policies, remains the same but a great 

opportunity for maneuver to influence the level of financial income and expenses. 

This, through activities diversification and integration, in the past, perhaps not even conceivable for the 

farm. This is to enable the aim of providing more and more balanced spread of finances activities 

financial, going to dramatically improve the management of the managing non  feature. In this option, 

and 'can transform the chronic weakness of the farm into a viable asset management of its overall 

result. The Fig 5 compared with Fig 4 shows, in summary form and quality, as the cash flow of an 

activity close to the best deep as' traditional joins as a non-traditional farm. 

 

Fig 5-Schematic Qualitative Representative Synthesis of the monthly cash flow in an agritouristic  
farm. 
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4.2.3.-The environmental question:by  constraint to opportunity 

In having to take into account that the agricultural enterprise and 'increasingly' connected to the 

aspects of proper management of natural resources and environmental 'assumed that changes 

the paradigm of the farm budget .This traditionally made from the same part of operations and 

changes non  managing feature  in terms of content when comparing the assets and liabilities 

must internalize the impact of positive and negative aspects of each production process can 
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have  and on the environment. in the scalar representation of the pattern paradigm changes 

from the budget as represented in Scheme 2 that observed in the Scheme 3 

 

DESCRIPTION TYPE OF 
MANAGEMENT

METHODS OF        
EVALUATION 

 
+ Own consumption 

 
+ Change in product inventory stock 
and  warehouse 

 
+Change  in livestock 
- Cattle purchases 

 
Gross domestic product 

 
- Products used and consumed 

 
Operating 
Activities

Traditional Monetary 
Methods 

- Third-party services 
 

- Overhead and land 
 

- Other production costs 
 

+ Any rental v / s third 
 

Added Value 
 

- Non-family labor cost 
 

- Social security costs of family labor 
 

-Depreciation 
 

Operating Income 
 

+ Financial income 
 

- Borrowing Costs 
 

 

+ Rental income 
 

Managing non  
feature

Traditional Monetary 
Methods

- Rental costs 
 

  

-Taxes 
 

 

Temporary Net Income 
 

 

+ Positive environmental effects 
 

Monetary  Methods 
Based of  WTP 

- Negative environmental effects 
 

Environmental 
Management

 

- Environmental Taxes 
 

Traditional Monetary 
Methods 

Final Net Income

Scheme 3 -Methodological Approach proposed 
 

In this new paradigm approach to the environmental aspects are evaluated and may be 

negative in both places.And certain that the vision that the companies still obliged  years mainly 

in relation to the environmental issue can' transform it into an available option in more 'to 

improve the overall final budget and cash flow-business.There you can also ask that the 

schema and  simplistic as most signs' (+) and minus (-) in this representation is only qualitative, 
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while the entrepreneur with  this demonstration only when this even be  demonstrated by the 

number actually cast currency.Yes and 'tried to resolve over time even this layout via the use of 

simulation tools based on market Willing To Pay or Willing To Accept. 

In Scheme  3 shows how the issue of inclusion  of environmental impacts of activities farm can 

also be internalized at the micro level monetarily what' corporate budget.It follows therefore that 

at this point the question of the environment becomes a constraint in real opportunity 'to add 

multiple functions and objectives that must have the modern management of the farm. All this is 

strengthened among other things will continue if 'the evolution of policies that by the massive 

use of instruments based on command and control will adapt more and more' economic policies 

to the use of consistent support for environmental management. Direct support will be a more 

explicit revenue which, among other things will have no need to be evaluated with simulation 

techniques and some of the market and therefore having a positive impact also on the direct 

cash flow business.The perspective to transform the current incentives in environmental taxes 

more and more' significant and he bind the company in an ever more 'coherent environment and 

the territory that surrounds it. 

The idea of an experimental turn of the French territorial contracts between local governments 

and farmers should be just that.In them based on the area and according to a set of control 

activities on the territory and the Environment Public Authority agrees to pay back a certain 

amount of control monthly or annual basis to the contractor signs the contract. 

4.2.4-An imperative for the farms of the future : from mono-function  to  multi-functions  

and multi-activity  

From those outlined in the previous parts that give substance to the seven key words of Rural 

Development option of multiple modern and the multi-functionality' of the modern and future 

farm and rural policy 'an imperative that should underpin all policies in the prevalence of 

business areas rural Europe. This means to give strength to the primary role and that to 

produce food but in a clean environment and free from debris.You will hit so in order to get 

healthy as well as productions typified and able to represent the history, tastes, culture 

traditions of areas  even more weak and marginalized of all the areas of the world. In this area' 

can restore value to the functions that the farmer has always played as a garrison in the territory 

that is often only allowed to have up to this day goods that would otherwise have disappeared 

completely as the landscape, flora, fauna, biodiversity . 

And 'in the agricultural undertaking this option affects the three aspects or principles that inform 

the strategy of sustainability': the economic , that the quality 'of life, that of a coherent 

environmental and natural resource management. The Fig. 6 shows a result in particular as the 

management company in terms of cash flow are, in multi-functionality  option , concrete 

answer.The company transformed the financial element of weakness in a long-standing 

strength of its vitality 'in the market. 
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Fig.6- Representative schematic summary of monthly cash flow a multifunctional  farm 
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Source: Our Elaboration 

 

5 –TOURISM  PROSPECTS OF RURAL  AREAS  AND FARMS. 

5.1- From mass tourism to niche tourism 

Conversely, we are witnessing today in many initiatives with significant financial contributions to the 

stimulus of integrated rural development, small business assigned to a proper and real role in the 

future of the world  society .This  is connected with the problems that the model of industrialization and 

the agricultural intensification have generated and the important aspects of ability to load the planet 

and scarsity  of many natural resources.This does not mean that it plans to return at the time of 

hunters and gatherers of prehistoric memory. As economists and scholars of the agricultural world, all 

have the duty to provide direction and possibly messages that are concrete and real.In this sense it is 

believed that a large role in the world, in relation to the evolution of the market system and its 

organization, will surely have the industries and services of high tecnology .In this way big business of 

intensive farming can exploit economies of scale and be a part of the network of production and export 

market of each country.This position, however, does not solve the problem of quality of life, power, 

employment of labor, the very survival of the planet.n a vision more global problem does not have to 

think about the mirage of the big business that is always in the hands of a few people if not the entire 

population rooted in rural areas and even when he moved into town attracted to a new way of life 

almost always suffers and has suffered the dramatic impact of the harshness of the industrial 

civilization, which is not and was not able to provide adequate answers to the future of much of the 

world population. From these considerations it follows that in future there can not  true development 
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without adequate rural development.Tourism  nowaday represent a around of the 12% of the total 

GNP , investment in all the world. Nowaday there are sensible change from mass tourism to niche 

tourism . The rural tourism have  a very big change top lay nowadays  and in the future 

 

5.2- The rural areas by  the marginality  to the strong point of development  in all 

the world.. 
Rural development does not mean certainly think of a way back to the bucolic country life. 

The vision of the author  intend to promote endogenous  project strategy, kinked with  the process of 

restart-recovery activities production, a virtuous cycle of initiatives of diversified and integrated levels 

(production, processing, exploitation and marketing, trading ) set in motion a mechanism for the 

creation of new wealth and new employment stable. 

Modern rural development can 'be compared to a nuclear fission that once initiated through the 

mechanism of self fertilization stimulates activity options innovative profitable mainly related to 

compatibility with the  environment. 

The rural environment, as observed in the quantitative approach of Gross Domestic Product, it has 

become marginal in the other sectors. The location of a new model of development ricentralize leads 

to the "rural" for the set of its values: social, historical , economic, production that characterize it and to 

be kept for a goal of fairness' intra-and intergenerational.In this perspective, the current "weak points" 

of many realities' of the country and the world can be turned into "strengths" for present and future 

generations.In the chart below and 'can see how the character of self fertilization e initiatives you can 

realize without an adequate rural development. 

 
Diagram 1-Process of endogenous self-generating activities', employment and 

income in rural areas. 
 
Typical production-and quality offer services --- Application for goods to be transformed --
Induction on productive sectors of the New Employment---- Tourism ---Request 
produced goods -New Employment Growth Activities--Employment Service-Overall 
improvement of quality of life and image of reality '. 
 
In this context, diversification, integration, process innovation and product are a challenge for small 

and medium-sized agricultural enterprises and territories and small pr medi.Il Rural Tourism and 

Agrotourism among the options appear more interesting activities such as' integrated diversified and 

innovative in rural areas and closely linked to agricultura 

 

5.3-Motivation  for the agri-tourism and rural tourism holidays 
Rural tourism and rural tourism according to market research has highlighted the following 
points made by consumers in their choice of services: 
• be in contact with nature; 
• feel free; 
• sunbathing, being outdoors; 
• do things different from usual; 
• make a holiday riequilirio; 
• rest, be quiet. 



88 
 

The characteristics of visitors, which can easily be extended to matters concerning rural tourism 
are: 
• love for nature; 
• the pleasure of genuine things; 
• the desire for peace; 
• Taste for the new; 
• the ability to adapt. 
The concept of farm respondents mainly associated: 
• nature; 
• landscape; 
• tranquility; 
• return to tradition. 
The hospitality services range from full board to half board only to hospitality in rooms or 

apartments holiday home with a right or not cooking .Between the  activities  will be connected 

by use of swimming pool , courses on cooking, on craft & local or farmer, poetry courses, such 

activities of trekking with a guide for visits to instruct about the environment  the collection of 

wood product, the collection of truffles, on paths to the lookout points of the landscape. Supply 

and the thematic now very pronounced and aimed at re-evaluation of the diversity' of rural 

areas.The prospects of the farm are very relevant. Taking  into account the trend of strong 

growth of tourism in its sharp rise and more and more characterization to the niche market and 

demand issue, it is believed that there is' room for domestic markets and international supply of 

this sector. Concerning this  points out that in Italy  are activities' 20 000. It is obvious that the 

phase of spontaneity should go to one of the largest organization and improvement of quality 

'and the image of a brand activation supply services . The national and regional quality of a 

register' with the symbol of the corn goes in this area requires the way . Anyway  more and 

more  do not imagine it as a temporary fashion, but a real opportunity business. It requires a 

considerable effort in this direction for training and information of significant managerial  

capability 

 

6-NEW OPPORTUNITIES  TO CAPTURE 

6.1- The didactical  and social inclusion  farms 

The Farm and Rural Tourism products are now to be defined a little 'ripe. In reality, some 'regional 

farm also the Italian tradition suffers a moment of exhaustion if not decline cause tourists are 

increasingly demanding innovative services. It is believed that expanding the provision of service to 

the farmhouse to get even education also licensed educational farm, and 'an opportunity that  is 

definitely seized. On the one hand to improve cash flow throughout the year with the visits of schools 

to be distributed over various periods of school. The other hand  to push a more strong for the creation 

of a strong culture rooted especially in young people to the strategy of sustainable development and 

enhancement to even the public good represented by the rural and agricultural. Educational visits can 

also include direct participation of young people and children to recover some of the family farm 

production such as homemade bread, jams, crafts etc.. It this  contributes also to maintain at least the 

memory of the strength of the hands of the intelligence activities of which the agricultural  has always 
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been characterized so well preserved in the European and global diversity of niches 'that date will be 

more and more' wealth and power reality of the future 'in rural areas today and tomorrow. 

6.2- Territorial Laboratory 

The activity 'of agricultural enterprise can' also be transformed into an instrument also facilitator of 

social cohesion through activities' of inclusion for the bands and or individuals more vulnerable and 

marginalized.An Agritourism farm may be a real laboratory in which the Territorial Local disabled 

activities  can find moments of' mental and manual presenting itself within the same range of products 

and services, as a synergistic activity of 'traditional enterprise and farm., 

6.3- Farm Culture and Heritage  Museum 

The farms can be collected a multitude of tools, artifacts, documents that belonged in the decades and 

centuries past to the same family farm. All this can 'be cataloged, displayed, offered for use by tourists 

who love nature but also in historical records and the spirit of rural culture. All this to make in some 

cases of individual museums or art and rural roads or circuits. 

6.4-Training and Professional Learning 

In many companies you can get to do the training for some sports activities such as: horse races, 

mountain biking, rafting. But the training activities can also affect manual tasks now in great demand 

both for hobby activities in many peri-urban agricultural areas for activities such as new employment 

across the wide area of gardening and green management. 

6.5-Renewable Energy Production and Use 

An interesting activity or area of innovation is the production of renewable energies. In particular, in 

addition to the mini-turbines where there are rivers near the company very attractive options appear 

for Mini installations of solar photovoltaic, wind and biogas short blade. 

6.6- Short circuit and short chain food 

An interesting option and 'represented by the possibility that the legislation of many countries allows 

the farmer direct sales of their produce. All'interna environmental policy and green economy farms can 

own the EMAS management for their products and acquire the ecolabel. This goal is a value added 

No remarkable especially when connected with organized-market options, and also via web-cam. Very 

important are also the experiences of farm market. 

 

4.7-Cooking and Eating: slow food  

The activity of cooking could  be also another very  interesting new opportunity .The involvement of the 

tourists in this sector could be direct  with the food service or better and more engaging  with the 

participation of them at the preparation in the cuisine or with specific training  courses. 

6.8- Landscape promotion and fruition 

The conservation, management and promotion of the landscape and 'a further significant opportunities 

that rural tourism can and should exploit. The creation of roads visual enjoyment of the landscape of a 

specific reality, dining areas are panoramic sight of some of the possible actions that can transform the 

sensation of sound business tourists. 

6.9-Leisure time. 
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Mountain bike, green way, cycle way, fishing way, wine way, olive oil way , etc. are many other 

suggestions that the targeted use of ICT can actually transform the old weaknesses of rural areas and 

magical moments of admirable aggregation  and modern business. 

 

 

7 – CONCLUSIONS 

All over the world is looked forward to a view of a new development model, focused on sustainable 

development, a vision no more agricultural sector but a placement option in more' broad framework of 

the rural environment. Many agriculture perspective if they would continue to play the traditional role of 

exclusive production of staple foods. The agricultural enterprise and now a firm understanding of rural, 

diverse, integrated and sustainable. Among the activities 'diversification and integration and rural 

tourism in Italy, in particular, the farm, are examples that show, dynamism', effectiveness, efficiency 

and strong growth prospects. The tendency of the current market might make the farm as a fashion of 

short-term market demand for tourism in general.The detailed analysis shows that it is an underlying 

trend of international tourism that most always leaves the form of mass tourism to a more' theme that it 

can offer the usability 'of environmental resources. It could be argued that the cottage, and 'a train 

already' in the running for a long journey and a long-term perspective, perhaps in the future structure 

of the rural environment. This' all over the world. Countries such as Chile, Argentina, Brazil, Costa 

Rica, Estonia, Romania, to name those directly but also visited Egypt, Tunisia and Vietnam are 

organizing for the development of this sector.A moving train is an opportunity excellent groped to climb 

... ... ... ...!  Follow a process because 'and' only fashion but will be very risky to make a serious and 

stable opportunity. 

 

The farm, needs strong capacity' and risk management, given the sensitive and therefore requires that 

investments be managed programs and projects of remarkable consistency. Not all areas are suitable, 

not all companies are irrelevant. It needs a strong promotional campaign but also training, information 

and assistance to management; these aspects that only public institutions are able to provide. A 

central role and 'entrusted to the spread and use of new technologies to facilitate particular of 

informatics. 

The perspective and 'to create a network system of farm groups who can offer specific services and a 

distinctive, cuisine, etc. A regulation of the sector at Local and National level  it’s relevant. In this area 

is the observance of hygiene rules, security, and respect of specific services are crucial to the success 

of any initiative. The success also depends on the capacity is not 'to emulate and copy other 

situations, but to seek their own path of local and / national to exalt the character of diversity and now 

'one of the most' important values that each rural community offer.In the future, and the writer 'believes 

that among the different forms of rural tourism activities linked to the  agri-tourism can  in other hands 

the  agricultural perspective is more coherent but also more' solid foundation for the future. As regards 

the Italian situation can 'emphasize the following. 
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. The potential demand exists at national level and abroad also stimulates the activities' of rural 

tourism as the country inns and hotels in rural areas, the use of artistic, historical and cultural lowest 

and is building a environmentalist and landscape. This  virtuous cycle of osmosis and a significant 

positive trend with the creation of synergies between the integrated activities primary agricultural 

products typical of endogenous enhancement, promotion of production, and image of the typical rural 

setting and regional. This needs to be primed and triggered a process in which the "weak rural areas" 

gradually trasforming in "areas of strength" of the future model of sustainable rural development. 

However, the phase of spontaneity and affectivity must, in perspective, consider switching to one in 

which the phenomenon can and should be analyzed, understood and led to efficace.It needs  offer an 

analysis of the structure of the Italian agritourism businesses, employment levels and efficiency and 

effectiveness of operations and the financial  management. If must also examine and evaluate the 

ability organizational and marketing of image and service in the structures agri-touristic, as well as 

tracing the type of user of the service .. Another aspect of the fund and' to delineate on the basis of 

analysis of data investigation, the type of food demand of the users of the service and check their 

consistency in relation to the dissemination of knowledge on the physiology of human nutrition. It 

should stimulate research and product innovation activities and processes that do pass the current 

field by spontaneity to a strong rural development perspective toward the year 2020. 
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Resumo: O estudo objetiva analisar o turismo como expressão da pluriatividade nas pequenas 

propriedades rurais no Sul do Brasil. Especificamente, busca analisar os aspectos 

socioeconômicos dos empreendimentos turísticos na zona rural de Pelotas; identificar o 

processo de valor turístico no roteiro escolhido; e conhecer os motivos da não inserção de 

algumas propriedades rurais próximas ao roteiro Pelotas Colonial. Metodologicamente 

identifica-se o estudo como bibliográfico-descritivo, de corte qualitativo, cujos dados foram 

coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas. Como resultado, verificou-se que o 

turismo nas propriedades rurais é uma fonte de renda e contribui para a permanência do 

homem no espaço rural. Contudo, o estudo apontou a necessidade de ampliar as Políticas 

Públicas para o desenvolvimento do turismo no espaço rural estudado. 

Palavras-chave: neoruralidade; turismo; espaço rural; propriedades rurais; Roteiro Pelotas 

Colonial; políticas públicas. 

 

Abstract: The study aims to analyze tourism as an expression of pluriactivity in small rural 

properties in southern Brazil. Specifically seeks to identify the socioeconomic aspects of tourism 

developments in rural areas in Pelotas, identify the process of tourist value in the script chosen, 

to know the reasons for non-inclusion of some rural properties near the “Pelotas Colonial” script. 

Methodologically the study is identified as a descriptive bibliography of a qualitative whose data 

were collected through semi-structured interviews. As a result, tourism in rural properties is a 

source of income for the properties and contributes to the permanence of man in rural areas. 

However, the study identified the need to expand public policies for the development of tourism 

in rural areas studied. 
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Apresentação 

A busca pelo meio rural como fuga dos grandes centros urbanos indicam possibilidades 

de novas formas de atividade nas propriedades agrícolas como, por exemplo, o turismo 

associado a neoruralidades. Os neo-rurais podem ser entendidos como os moradores de 

centros urbanos que decidiram residir em propriedades rurais fazendo do turismo também uma 

fonte de renda complementar, transformando as propriedades em pousadas ou desenvolvendo 

outros serviços e atividades relacionadas ao setor turístico.  

Segundo Graziano da Silva et al (2002) o novo rural brasileiro expressa a idéia de que 

não se pode mais caracterizar o meio rural como exclusivamente agrícola, uma vez que há um 

conjunto de atividades não agrícolas como o prestação de serviços,comércio  e a indústria que 

estão compondo a nova dinâmica ocupacional do meio rural Brasileira. O que justifica o 

surgimento de necessidades típicas de uma sociedade pós-fordista no rural, baseada em bens 

e serviços não-tangíveis, mas também não suscetíveis de desenraizamentos da atividade 

agrícola. Para o autor este novo ator é um agricultor pluriativo, cujas dinâmicas redefine o 

mundo rural tanto dos países desenvolvidos como os em desenvolvimento.  

Dentre estas novas atividades, o turismo tem ganhado destaque, justamente pela 

superação das práticas de um turismo massivo e sem limites identificados entre os anos de 

1950 a 1970 (Beni, 2006). 

A crescente expansão e influência das metrópoles levantam questionamentos a 

respeito dos novos meios de ocupação dos espaços rurais, onde o turismo pode ser encarado 

como uma das atividades econômicas paralelas a serem desenvolvidas.  Com as dificuldades 

de emprego nas metrópoles aliado a valorização dos espaços rurais, muitos buscam nas áreas 

rurais uma alternativa econômica, que nem sempre coincidem com as rotinas agrícolas, assim 

a idéia de turismo rural passou a estar atrelada ao fato de aproveitar-se da tranquilidade e 

beleza do campo, sem abrir mão do conforto da cidade.  

Outro favor a considerar é que no meio rural os períodos entre safras são necessários 

para o descanso da terra, até o momento de seu novo preparo e utilização nos próximos ciclos 

de cultivos. Nesta época, o turismo possibilita inúmeras alternativas de renda para os 

empreendimentos localizados nos espaços rurais. 

Nesse sentido, identificar o uso do turismo no espaço rural na possibilidade de 

manutenção do ambiente explorado poderá inserir na cultura local uma nova perspectiva de 

valorização do ambiente rural, num processo de reorganização social e econômica, que direta 

ou indiretamente são resultantes das atividades turísticas implantadas.  



98 

 

Como problema de pesquisa, este estudo tem como indagação: ocorre de fato a 

valorização do turismo como expressão da pluriatividade nas pequenas propriedades agrícolas 

da zona rural do município de Pelotas, no Sul do Estado do Rio Grande do Sul/Brasil?  

A região Sul do Estado, caracterizada pela produção pecuária extensiva em grandes 

propriedades, presenciou até o inicio do século XIX, características que apontavam uma 

relação econômica diferente da capitalista, onde a produção interna das propriedades era 

capaz de suprir todas as necessidades dos seus habitantes (Rocha, 2011).  

Para Rocha, (2011), além da falta de subsídios teóricos e análises convincentes para 

afirmar que as atividades da época moldavam-se de uma forma capitalista, as características 

também não refletiam-se no que Chayanov (1981) identificava como atividades estruturadas 

em moldes não capitalistas. 

Mesmo que aumento dos lucros nas propriedades rurais da região sul do Estado, não 

fosse à prioridade das atividades econômicas, houve um acumulo de riquezas materiais, como 

gado, extensão de terras, propriedades, etc. na mão dos grandes latifundiários. 

Notadamente, no final do Século XIX e ao longo do século XX as crises oriundas da 

estagnação econômica, provocada pelo sistema produtivo adotado, marcou um novo repensar 

das estratégias de desenvolvimento da Metade Sul do Rio Grande do Sul (Rocha,2011).  

No final do século XX os novos conceitos de desenvolvimento, passaram a identificar 

necessidade de mudanças nas formas de produção de riquezas, que acabaram demandando 

novos setores de serviços também em relação as atividades do meio rural. O que para Sacco 

(2009) apontou um novo discurso sobre a agricultura e o mundo rural.  

 Com isso, o estudo tem como objetivo analisar o turismo como expressão da 

pluriatividade nas pequenas propriedades agrícolas no sul do Estado do Rio Grande do 

Sul/Brasil. Especificamente busca-se a) criar os instrumentos que identificam os principais 

aspectos socioeconômicos dos empreendimentos turísticos e rurais na zona colonial de 

Pelotas; b) Identificar os principais elementos de valorização da atividade turística no Roteiro 

Gassetur através das informações coletadas junto aos empreendimentos turísticos rurais; c) 

identificar os principais motivos de não inserção de algumas propriedades rurais nos roteiros 

turísticos; d) verificar o interesse dos proprietários do meio rural em desenvolver a atividade 

turística e e) co-relacionar as informações entre os empreendimentos turísticos e os rurais que 

não desenvolvem atividade de turismo.  
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Turismo rural: uma atividade marcante no século XXI 

As atividades turísticas passaram a ser uma ação social incontestável no final do 

século XX, inserindo-se nos mais variados contextos sociais. Com isso tornou-se um fenômeno 

complexo e diversificado no âmbito cultural, social, econômico e ambiental.  

 O turismo no espaço rural tem encontrado espaço e assim como os setores de 

agenciamento, eventos, alimentação e hospedagem, tem se destacado promissor e de forte 

tendência motivacional.  

 

 Segundo o Ministério do Turismo (2010) dentre as atividades a serem desenvolvidas nos 

espaços rurais pode-se considerar o turismo rural, definido com sendo todas as atividades 

praticadas mo meio não urbano, que consiste de formas de lazer no meio rural em várias 

modalidades definidas com base na oferta: 

 Turismo Rural, Turismo Ecológico ou Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo de Negócios 

e Eventos, Turismo de Saúde, Turismo Cultural, Turismo Esportivo, atividades estas que se 

complementam ou não. (Graziano da Silva  et al., 1998) 

           

O turismo no espaço rural, diferentemente do conceito turismo rural, não considera as 

atividades agrícolas como atividade principal, o que faz com que esse exercício não seja 

necessariamente uma forma de pluriatividade.  

Já a definição de turismo rural adotada pelo Ministério do Turismo (2010) aponta que o 

turismo rural é composto por um conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade.  

O turismo no espaço rural pode ser considerado uma autêntica forma de pluriatividade 

no meio rural, deve ser compreendido como oportunidade de obter renda extra, sem deixar as 

atividades agrícolas e ou a pecuária em segundo plano. Ao mesmo tempo, a pluriatividade 

também pode significar a revitalização e valorização das características socioculturais do local, 

quando vislumbrada a identidade do território como potencial turístico, tornando-se 

efetivamente esta identidade como uma das formas de marketing do local.  

Nesse contexto, Kastenholz (2006) aponta que a segmentação do mercado de turismo 

no espaço rural é uma estratégia para o desenvolvimento rural bem sucedido.  É preciso 

conhecer os recursos disponíveis no espaço e as motivações e expectativas que acabam 

gerando fluxo turístico, tal como acontece nas outras formas de turismo.  

Já Figueiredo (2003) considera que o turismo nos espaços rurais poderá contribuir para 

a formação do fenômeno turístico, num processo aliado ao desenvolvimento rural. Porém 
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salienta que não poderá haver o divórcio entre as qualidades comercializáveis, oferecidas aos 

turistas e visitantes e os contextos históricos, sociais e econômicos, com a perda da 

autenticidade local.  

  O surgimento do turismo rural iniciou em meados do século XX na Europa, em países 

como França, Itália e Portugal, cuja motivação para o desenvolvimento do turismo rural nessas 

áreas, além do ganho econômico foi uma medida para minimizar o êxodo rural, e valorizar os 

patrimônios históricos, culturais, arqueológicos e arquitetônicos da região. No entanto, somente 

no início da década de 1990 foi que essa nova atividade econômica passou ser vista e 

estudada pelos governantes. 

    A União Européia, em 1991, criou políticas públicas para o desenvolvimento rural, o 

que motivou que muitos países apoiassem o Turismo Rural e a outras atividades não-agrícolas 

capazes de revitalizar os territórios rurais.  

 Com o sucesso europeu, a idéia de turismo rural chegou ao Brasil, como uma prática 

capaz de promover uma interação entre o rural e o urbano, e assim aliviar a pobreza no campo, 

sem descaracterizar o ambiente nem as tradições locais.  

As primeiras expressões dessa atividade turística no país foram no estado de Santa 

Catarina, no município de Lages, na Fazenda Pedras Brancas, que desde 1984 já abria a 

propriedade a visitação. O fator determinante para o êxito do turismo no município foi à 

demanda.  No entanto, esse fluxo só utilizava a cidade como ponto de parada rápida, 

eventualmente um pernoite. Pensando em aproveitar esse movimento, a prefeitura criou uma 

comissão municipal de turismo, que tinha como objetivo dar condições para que o fluxo fosse 

mais bem aproveitado. Esta estratégia política foi determinante para que o turismo rural em 

Lages se consolidasse. 

 As transformações pelas quais tem passado, nas últimas décadas, o meio rural 

brasileiro contribuíram para não considerá-lo como essencialmente agrícola. A identificação do 

rural como agrícola perdeu o sentido quando muitas atividades tipicamente urbanas passaram 

a ser desenvolvidas no meio rural, geralmente em complemento às atividades agrícolas.  

           Além disso, percebeu-se que estratégias de desenvolvimento local/regional constituem-

se em alternativas viáveis para se enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Deve-se 

considerar que um dos principais requisitos deste desenvolvimento é a participação da 

comunidade através de processos democráticos e transparentes, na expectativa de diminuir as 

desigualdades sociais. Assim, as especificidades de cada localidade ou território e ao pleno 

uso de suas potencialidades tornam-se efetivamente oportunidades econômicas concretas 

(Kageyama, 2004). 



101 

 

O desenvolvimento rural tem implicado na criação de novos produtos e serviços, 

associados a novos mercados; a formas de redução de custos a partir de novas trajetórias 

tecnológicas; a reconstrução da agricultura não apenas no nível dos estabelecimentos, mas em 

termos regionais e da economia rural como um todo.   

Os agricultores deverão explorar as mutações no mercado e as novas oportunidades 

de escoamento, aperfeiçoar a produção através das oportunidades de progresso tecnológico, 

observando o principio da sustentabilidade e os requisitos ecológicos, além da busca para 

desenvolver formas de cooperação e aumentar o valor agregado por meio da diversificação 

das atividades (pluriação).  

  Assim, as propriedades de agricultura familiar entram como núcleos desse 

desenvolvimento, uma vez que as famílias essencialmente agrícolas são aquelas em que a 

força de trabalho familiar é empregada somente nas atividades agropecuárias. Já às famílias 

com caráter pluriativo, seu significado aponta que um ou mais membros da família exercem 

uma atividade extra-agrícola. (Texeira, 1998). 

 Essa atividade extra referida pode ser o turismo rural como uma alternativa de 

pluriatividade. O turismo rural como nova fonte de renda gera mudanças que formam uma rede 

de desenvolvimento, oferecendo novas oportunidades para a região.  

  O turismo no meio rural deve ser uma atividade essencialmente difusa, diretamente 

relacionada com aspectos ambientais e com as especificidades inerentes da região. Neste 

contexto o turismo no espaço rural constitui-se em importante vetor do desenvolvimento local. 

A estratégia de desenvolvimento da atividade turística em nível local deve ter o 

envolvimento e a participação de todos os atores sociais devidamente representados, além de 

necessitar uma avaliação criteriosa do potencial turístico, tendo como referência a cultura e os 

recursos naturais de cada local.   

Para o Ministério do Turismo (2003), a atividade turística que ocorre na unidade de 

produção dos agricultores familiares e as quais mantêm as atividades econômicas típicas da 

agricultura familiar, porém dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar modos de vida, 

patrimônio cultural e natural, utilizando-se de oferta de produtos e serviços de qualidade.  

A expectativa é que está integração não meramente econômica, mas cultural 

proporcione bem-estar a todos envolvidos (turistas e agricultores). Assim, as inúmeras 

possibilidades de uso do espaço rural pela atividade turística poderão desencadear uma série 

de outras atividades e serviços, as quais poderão contribuir para a agregação de diversas 

atividades junto à propriedade rural. 

 

Reflexões sobre o desenvolvimento sustentável e o turismo no espaço rural (TER) 
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  O desemprego aparece como elemento fundamental no caminho da desagregação 

social, seja no âmbito urbano como rural.  No decorrer dos anos a escassez de empregos vem 

aumentando exponencialmente, atingindo também países desenvolvidos como Estados 

Unidos, Japão e a maioria da Europa.  

Para Canuto (1998), há a percepção que em algum momento, a crise social e 

ambiental levará a uma obrigatória reversão de valores. Nisso a economia rural aparecerá com 

forte potencial de garantir a sobrevivência de muitas pessoas. Para ele, as pessoas passarão 

cada vez mais que utilizar métodos de reprodução econômica, tendo no espaço rural um 

potencial para o desenvolvimento sustentável. Nesta expectativa, o turismo rural vem como 

opção para aumentar a renda das famílias rurais ajudando no desenvolvimento regional.  

Contudo o desafio das políticas públicas é incentivar ações sustentáveis e 

economicamente distributivas, para evitar os riscos que a apropriação inadequada da atividade 

turística poderá provocar tanto ao meio ambiente como a acumulação de riquezas.  

A premissa do turismo no espaço rural (TER) como agente capaz de proteger e 

valorizar o ambiente, a cultura local, a auto-estima dos residentes e zelar pelas características 

identitárias das comunidades onde estiver inserido, só poderá se confirmar com atuação efetiva 

das políticas públicas (Beni, 2006). 

Considerando os aspectos relacionados com o desenvolvimento  social, econômico, 

físico e administrativo, que estimulam a diversificação da base econômica, por meio de 

atividades complementares, tem-se no turismo  em áreas rurais uma nova chance de utilização 

dos espaços outrora submetidos ao uso indiscriminado por manejo inconveniente 

comprometendo sua potencialidade produtiva. 

O futuro e a sustentabilidade do TER dependem da qualidade do produto oferecido, 

advindos com a promoção dos valores locais, com a estabilidade da autenticidade cultural e 

com a proteção ambiental (Almeida, Froehlich e Riedl, 2006). 

A idéia principal é que, em um primeiro momento, o turismo em áreas rurais possa 

exercer um papel de complemento da renda familiar, uma vez que carecem de políticas 

públicas que dêem suporte as reais interferências na vida social dos proprietários rurais. 

  Para Oliveira e Kraisch, (2006) apud Orcio (2009), o turismo rural também auxiliou na 

valorização do pequeno e do médio agricultor, uma vez que atua na manutenção das famílias 

no campo, articulando às atividades agrícolas, gerando um significativo retorno econômico, 

além de fomentar a valorização da cultura rural e os ensinamentos da vida no campo. 

 

Pluriatividade no meio rural 
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 Segundo Alves (2005), a pluriatividade caracteriza-se pela combinação das múltiplas 

inserções ocupacionais das pessoas que pertencem a uma mesma família, permitindo juntar as 

atividades agrícolas a outras atividades que gerem ganhos monetários e não-monetários, 

independentemente de serem internas ou externas à exploração agropecuária. 

 Objetivamente, a pluriatividade refere-se a um fenômeno que pressupõe a combinação 

de duas ou mais atividades, sendo uma delas a agricultura, podendo então ser classificada de 

acordo com as atividades secundárias exploradas pelo agricultor: pluriatividade de base 

agrícola (se forem atividades relacionadas ao setor agrícola, por exemplo, venda de mão de 

obra em propriedades vizinhas em períodos de maior demanda) ou intersetorial (relacionado a 

atividades de outros setores, como por exemplo, a venda de derivados dos produtos 

produzidos no local, como geléias e doces, ou prestação de serviços, como é o caso do 

turismo rural).  

Para Sacco dos Anjos (2009),o discurso da pluriatividade no contexto dos países 

anglo-saxões, foi introduzida na expressão muliple job holding, e substituída por outro termo – 

a pluriatividade, que é assimilada nos diversos idiomas (pluriactivity, pluriactivité,pluriactividad)  

para caracterizar um novo tipo de exploração tido como moderno e adequado aos novos 

tempos regidos pelo chamado pós-produtivismo. Há uma nova forma de organização familiar 

em que o incentivo a pluriatividade é justificado pela diversidade de atributos na organização 

da exploração familiar, de uso sustentáveis de recursos locais (humanos e econômicos).  

 Portanto, trata-se de famílias que acabam se tornando pluri ocupadas em razão da 

diversidade de atividades praticadas pelos membros que as compõem (Schneider, 2006). Um 

aspecto comum a estes dois tipos de pluriatividade é o fato de que ambos ampliam o processo 

de interação dos agricultores com os mercados, quer seja através da venda da força de 

trabalho ou da prestação de serviços. 

 Antes do processo da denominada modernização dos sistemas de produção agrícolas 

(Revolução Verde), o que predominava entre os produtores rurais era um sistema produtivo de 

caráter semi-autônomo, baseado no trabalho da família e na produção, principalmente, para o 

auto-consumo. Porém, a partir da década de 1960, no Brasil e na maioria dos países 

subdesenvolvidos, houve uma modificação nos processos produtivos agrícolas, que passaram 

a aliar-se aos modelos exigidos pela alta produtividade das agroindústrias. Agora a produção 

agrícola não estava mais ligada a dinâmica ecológica dos ecossistemas, mas sim a irracional 

demanda produtiva insustentável da lógica do mercado capitalista (Rocha e Brandenburg, 

2003; Cole, 2003)  

 Além disso, nesta época no Brasil, a ação do Estado no período militar privilegiou a 

grande propriedade enquanto geradora de divisas pela exportação de produtos agrícolas e 

enquanto mercado consumidor de produtos de origem industrial destinados à agricultura, como 

máquinas e insumos, política que consolidava os chamados complexos agroindustriais. 
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 Para garantir o lucro das indústrias sem prejuízo dos grandes agricultores são 

estruturados diversos instrumentos de política agrícola, como crédito com juros especiais e 

subsídios, transferindo para outros setores da sociedade o ônus da remuneração do capital 

industrial (Rocha e Brandenburg, 2003; Altafin, 2011). 

 As constantes crises econômicas por que passou o Brasil, a falta de políticas públicas 

que visassem ao longo prazo uma melhoria na qualidade de vida da população, fizeram 

aumentar a desigualdade social, as diferenças regionais (De Oliveira & Zouain, 2011). 

 Nesse cenário, pensava-se que as pequenas propriedades estariam fadadas ao 

desaparecimento, porém, não foi isso o que se viu. O desenvolvimento da agricultura familiar 

no Brasil remonta a década de 1990 quando são criadas as primeiras políticas públicas 

voltadas para o fortalecimento da categoria, como o Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), além do revigoramento da 

Reforma Agrária. A criação de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e a 

Reforma Agrária resultou de reivindicações advindas de trabalhadores rurais e de grupos 

sociais organizados ligados a causa do incentivo a agricultura familiar (Da Conceição, 2009). 

 Segundo Santana e De Souza (2011), as unidades de produção familiar contribuem 

para a fixação do homem no campo (evitando o êxodo rural), valorizam os modos de vida 

tradicional (possibilitam a preservação e reprodução da cultura camponesa), melhoram os 

rendimentos dos proprietários rurais (através das pluriatividades), permitem o contato 

harmonioso e sustentável com a natureza. 

 Hoje, a chamada agricultura familiar representa a imensa maioria de produtores rurais 

no Brasil. São cerca de 4,5 milhões de estabelecimentos, dos quais 50% no Nordeste. O 

segmento detém 20% das terras e responde por 30% da produção global. Em alguns produtos 

básicos da dieta do brasileiro como o feijão, arroz, milho, hortaliças e mandioca, representam 

cerca de 60% da produção. Em geral, os agricultores apresentam um baixo nível de 

escolaridade e diversificam os produtos cultivados para diluir custos, aumentar a renda e 

aproveitar as oportunidades de oferta ambiental e disponibilidade de mão-de-obra (Portugal, 

2004). 

 

 
A pluriatividade nas propriedades de base familiar 
   

O modelo de desenvolvimento econômico adotado nos países ocidentais baseou-se no 

aumento da produtividade do trabalho, em especial nos setores primário e secundário, o que 

provocou uma diminuição no preço dos produtos manufaturados. O resultado dessa trajetória 

para os agricultores, de um modo geral, foi o aumento da dependência por produtos que não 

podiam ser produzidos no seu próprio estabelecimento agrícola. Ao mesmo tempo acirrava-se 

a competitividade de um mercado cada fez mais interligado o que ocasionou a queda 

vertiginosa nos preços pagos aos produtos agrícolas.  
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Segundo Rocha e Brandenburg (2003), a trajetória da modernização na agricultura, 

teve como conseqüência um dos mais graves desajustes sociais já vistos na história da 

humanidade. A modernidade causou no setor agrícola ambiguidades antagônicas, 

principalmente em países como o Brasil, pois ao mesmo tempo em que proporcionou melhores 

condições tecnológicas para produção e um conseqüente aumento de produtividade, fez com 

que ocorresse um processo de exclusão humana avassalador, o êxodo rural.  

Diante disso, o que se observa nos espaços rurais é que apenas os mais idosos os 

muitos jovens ainda permanecem, os primeiros por não terem mais perspectivas e os 

segundos por ainda não encontrarem condições para transferirem-se para as cidades. 

Para Brumer (1999), no Brasil, este processo foi ainda mais drástico, pois o padrão 

dominante de desenvolvimento agrícola destruiu, em muitas regiões, todo o tipo de cultura 

agrícola que não servia a dinâmica produtiva mercantil das agroindústrias.  

A essas críticas acrescentam-se ainda aquelas que concernem à subordinação do 

pequeno agricultor familiar, tanto às indústrias fornecedoras de insumos e implementos, como 

as agroindústrias, as quais são obrigados a fornecerem seus produtos a preços estipulados por 

uma lógica mercantil que depende de vários fatores políticos e econômicos, quase sempre 

alheios aos seus interesses (Rocha e Brandenburg, 2003) 

 

 A pluriatividade foi decorrente de processo de reação dos agricultores a esta lótica, tem 

acorrido significativamente no estado do Rio Grande do Sul, desenvolvendo-se de acordo com 

as particularidades dos elementos de cada território e resultando em processos produtivos 

diferenciados (Cole, 2003).  

Para Schneider (1999), a pluriatividade representa o fenômeno da multiplicidade de 

formas de trabalho e renda das unidades agrícolas, sendo muito utilizado para descrever o 

processo de diversificação que ocorre dentro e fora da propriedade, bem como o surgimento de 

um conjunto de novas atividades que ganham espaço no rural. 

 As atividades secundárias agrícolas e não-agrícolas implementadas no rural vêm 

possibilitando maior oferta de ocupações e postos de trabalho, além de remunerações mais 

elevadas quando comparadas com as obtidas nas atividades rurais ligadas à agropecuária 

tradicional (Alves, 2005). Nesse sentido, essas atividades complementares podem ser vistas 

como oportunidades que se colocam para complementação da renda familiar (Marafon, 2006). 

No entanto, a diversificação não implica apenas em ampliação das possibilidades de obtenção 

de ingressos financeiros; ela representa, sobretudo, uma situação em que a reprodução social, 

econômica e cultural é garantida mediante a combinação de um repertório variado de ações, 

iniciativas, escolhas e estratégias.  

Para Schneider (2009), as mudanças no espaço rural, trazem o argumento de que a 

agricultura como atividade produtiva não deixou de integrar o mundo rural, mas vem mostrando 

a diminuição de sua importância relativa a geração de emprego e ocupação. Isso, em 

contextos internacionais, representa a dinâmica da própria agricultura, que por ora está 
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condicionada e determinada por outras atividades, como a emergência de unidades familiares 

pluriativas.   

 Portanto, o fenômeno da pluriatividade passa a ter destaque no Brasil, como uma 

alternativa econômica, no momento em que a agricultura sozinha, não é mais capaz de gerar a 

reprodução social da unidade da familiar. E é nesse sentido que o espaço é (re)funcionalizado, 

criando outros meios de reprodução econômica no campo (De Melo, 2009). 

 

Estudo de caso: as pequenas propriedades agrícolas no sul do estado do Rio Grande do 
Sul e o Grupo GASSETUR 

No Rio Grande do Sul, as mais expressivas áreas rurais de vulnerabilidade sócio 

econômica estão localizadas na Metade Sul, nas regiões identificadas como Campanha, 

Planalto Sul Riograndense e Depressão Central. Particularmente, a Região do Planalto Sul-

Riograndense apresentam expressivo número de pequenas propriedades rurais, como 

modestos índices de desenvolvimento (Fialho e Waquil, 2008).  

Apesar de um passado formado por grandes propriedades rurais referenciadas pela 

pecuária extensiva, cuja extração de couro e produção de charque no século XIX protagonizou 

a riqueza do Estado, a evolução do capitalismo global solicitava novos modelos na produção. 

O resultado da crise a qual passou a Região Sul ainda hoje é justificada dado o atraso 

econômico na comparação com a metade norte do estado, fortemente industrializada. No 

entanto, a opção da pecuária, tem sido gradativamente alterada pela diversidade de 

empreendimentos que surgiram a partir das crises do século XX. (Rocha, 2011).  

Esses empreendimentos trazem na inversão dos fatos expostos, a agricultura familiar 

como um processo crescente de valorização do espaço provocados pela diversidade de 

produção, incidindo significativamente no formato do desenvolvimento local.  

Conforme o documento “Diretrizes para o Desenvolvimento Rural Sustentável”, do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), cabe à agricultura familiar exercer um papel 

central no novo projeto de desenvolvimento do país por meio da geração de trabalho e renda, 

assegurando dinamismo para as economias locais e, conseqüentemente, garantindo um 

desenvolvimento equilibrado entre os municípios e regiões (MDA/CONDRAF, 2006). 

Nesse processo, a área rural do município de Pelotas, tem encontrado no turismo a 

dinâmica socioeconômica que acena positivamente para auxiliar sobrevivência econômica de 

muitas propriedades rurais, embora timidamente exploradas em algumas delas. 

No centro referencial de muitas propriedades rurais, está a cidade de Pelotas, com 

328.275 habitantes e com uma área de 1.610km². É um município economicamente voltado 

para o setor de comércio e serviços, e mais de 50% da população ocupa o setor terciário, 

exercendo grande influencia sobre quase 30 outros municípios da região. Conforme o Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) a cidade caracteriza-se como pólo de 

comercio e serviços com significativa presença de Instituições de Ensino Superior.   

 No setor primário a produção está concentrada em pequenas propriedades. De acordo 

com a Prefeitura Municipal de Pelotas (2006), mais de 5.000 famílias desenvolvem a 

agricultura familiar. Além disso, as principais atividades agropecuárias recaem nas culturas de 

pêssego, fumo, batata inglesa, milho, hortigranjeiros, arroz irrigado e soja, além da produção 

de leite. 

 O município também é um pólo na área da saúde, sendo capaz de atender a 22 

municípios do sul do Estado. Quanto à educação, a cidade é referência nacional e, ainda 

possui o maior colégio municipal da América Latina. O setor tecnológico é igualmente bem 

desenvolvido, contando com a Embrapa, EMATER, as Universidades públicas e privadas e o 

Instituto Federal Sul Riograndense. (Prefeitura Municipal de Pelotas, 2006). 

 Em relação ao turismo, dada à sua localização estratégica no MERCOSUL, a cidade de 

Pelotas torna-se um centro de passagem para o turista.  Além da Gastronomia portuguesa, o 

município oferece diversos outros espaços neste setor incluindo a culinária local e internacional 

desde o centro da cidade até a Praia do Laranjal, distante 14km do centro da cidade. 

Reconhecida também pelo patrimônio histórico valorizado, o município possui um dos 

maiores acervos arquitetônicos em estilos ecléticos do Brasil, contando com cerca de 1300 

prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, composto por casarões, 

museus, teatros e parques históricos.  

A Zona rural apresenta uma diversidade de culturas, belas paisagens e a produção 

agrícola e pecuária familiar.  Os Caminhos da Colônia situam-se na Encosta da Serra do 

Sudeste, cujas colonizações estão compostas por imigrantes italianos, franceses, alemães, 

portugueses e africanos. A atividade de turismo tem ganho destaque principalmente a partir de 
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maio de 2004, com a criação do Grupo Associativo de Empreendedores em Turismo Rural 

(GASSETUR).  

O Grupo GASSETUR é formado por 15 empreendedores que atuam nas áreas de 

Hospedagem, Alimentação, Cultura, Lazer, Arte e Educação Ambiental. O objetivo deste Grupo 

Associativo é promover e incrementar o Turismo Sustentável na Zona Rural de Pelotas, 

propiciando melhoria na qualidade de vida dos residentes da Colônia, movimentando a 

economia e diversificando o lazer oferecido para o município de Pelotas e Região.  

Atualmente, o grupo de empreendedores trabalha na divulgação de seu principal 

produto o Roteiro "Pelotas Colonial", através de folhetos com mapas para a localização dos 

empreendimentos, da formatação de roteiros junto às Agências Receptivas da região e da 

organização do Site GASSETUR - Turismo Rural. 

Fonte: Adaptado do folder turismo rural de Pelotas www.pelotascolonial.com.br 

Dos empreendimentos que fazem parte do GASSETUR estão em sua maioria, espaços 

com cachoeiras, áreas de observação natural com mirantes, pequenas propriedades rurais que 

possuem a natureza como atrativo principal. Entre estas, destacam-se também cantinas 

italianas, como culinária típica e vinhos e as pousadas familiares.  

 Pela diversidade de empreendimentos que compõem o GASSETUR, é possível reunir 

diversos tipos de público consumidores para visitar o Roteiro Pelotas Colonial, o que não 

acontece atualmente por falta de um plano de divulgação e comercialização do turismo, o que 

para Kastenholz (2006) seria resultado de um processo estratégico de marketing de destinos. 

 

O método de investigação 

O estudo, buscando compreender as relações das propriedades rurais que 

desenvolvem a atividade de turismo e as que não desenvolvem atualmente, se baseou na 

investigação bibliográfica e descritiva. A pesquisa bibliográfica tem por principal vantagem 

possibilitar ao investigador a cobertura de uma gama de acontecimentos ligadas a temática em 

pauta, ao mesmo tempo que possibilita uma análise comparativa da realidade empírica local, 

objeto desde estudo.  (Gil, 1999). 

 Num segundo momento, a investigação se caracteriza como descritiva, cujo intuito é 

descrever determinados fenômenos e suas características, ocorrendo em fonte primaria de 

investigação, ou seja, envolvendo a coleta de dados “in loco”. Segundo (Gil, 1999) o ambiente 

natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave. Foi 

considerado como técnica de coleta de dados a entrevista, que segundo (Collis; Hussey, 2005) 
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caracteriza as técnicas utilizadas na pesquisa qualitativa, identificando o estudo como 

qualitativo.  

 Neste trabalho foi adotada a técnica de entrevistas com questionários semi-

estruturados composto por perguntas abertas e fechadas. Essa técnica de investigação, que 

faz parte da pesquisa descritiva busca a não interferência do investigador, que apenas procura 

perceber, com o necessário cuidado, os motivos e freqüência com que determinado fenômeno 

ocorre. Composta por questões apresentadas por escrito o investigador procura identificar 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas e outros, que 

tragam informações sobre o assunto que esta sendo investigado. 

A coleta de dados através do questionário de entrevista foi realizada durante a reunião 

do Grupo GASSETUR que compõe o objeto de investigação deste estudo, cujo universo é 

representado por 15 proprietários dos empreendimentos turísticos. Para a entrevista obteve-se 

um número de 12 respondentes presentes. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas 

quando foram aplicados questionários semi-estruturados compostos por questões que 

permitem respostas dissertativas e fechadas.  

Foram elaborados dois modelos de questionários de entrevista, um direcionado para os 

proprietários de empreendimentos turísticos na zona rural e o segundo para os proprietários de 

empreendimentos rurais que não desenvolvem a atividade turística nesses espaços.  

Além do questionário aplicado na entrevista com os proprietários dos empreendimentos 

turísticos, o estudo considerou a aplicação de um segundo instrumento, envolvendo na 

investigação as propriedades rurais que não introduziram o turismo em suas atividades. Foram 

escolhidas 04 propriedades do entorno do roteiro considerando sua posição geográfica em 

relação aos pontos cardeais.  

 Quanto a analise dos dados, esta é do tipo descritiva com base no referencial teórico 

adotado, criando assim um entendimento sobre as questões feitas aos entrevistados, buscando 

atender os objetivos, fazendo um contraponto às atividades praticadas com as estruturas 

oferecidas aos turistas. Após a análise de dados, foi descrito o resultado do estudo num texto 

dissertativo-argumentativo composto por todos os resultados obtidos em todas as etapas da 

pesquisa, destacando opiniões, comentários e frases mais relevantes que surgiram, ao longo 

das entrevistas. 

 

 

Resultados e discussões 

Atualmente, são 15 empreendedores associados ao GASSETUR que atuam nas áreas 

de hospedagem, alimentação, cultura, lazer, arte e educação ambiental. A idéia do grupo é 

promover e incrementar o Turismo Sustentável na zona rural de Pelotas  
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Fazem parte da Rota colonial os seguintes empreendimentos: a Cachoeira do Arco Íris, 

a Cachoeira Paraíso, a Chácara dos Pínus, a Família Camelato, a Cantina Ribes, a Pousada 

do Moinho, a Pousada do Monte, o restaurante, museu e pousada Gruppelli, o Sítio das Águas 

Claras, o Sítio Panamar, o Trilha Jardim, o Vinhos Nardello, Vinhos João Bento e o Parque 

Nova Cascata. 

 A realização da entrevista e aplicação dos questionários ao primeiro grupo investigado 

ocorreu a partir da reunião organizada pela direção do Gassetur no dia 25 de outubro de 2011, 

onde estavam presentes 12 empreendedores que desenvolvem atividades turísticas em suas 

propriedades, sendo que desse público, 9 pessoas concordaram em participar da entrevista. O 

questionário aplicado a esse público foi dividido em 5 partes, com intenção de obter 

informações sobre o empreendedor, a propriedade no meio rural, o empreendimento turístico, o 

perfil dos visitantes que freqüentam esses espaços e a caracterização das pluriatividades 

desenvolvidas nessas propriedades. Os dados coletados apontam que 66,7% dos 

entrevistados são homens, com idade média geral de 54,66 anos.  

Nas entrevistas coletadas foram encontrados os seguintes resultados, sinteticamente 

expostos nos parágrafos abaixo: 

Com relação ao nível de escolaridade, verificou-se que o mesmo é alto, mais da 

metade possui ensino superior completo ou incompleto. Referindo-se a ocupação profissional 

dos entrevistados, o resultado obtido é bem diversificado. Quanto ao local de residência 

permanente, apenas dois residem na zona urbana e, em geral, as famílias são compostas por 

poucos integrantes.          

O número de integrantes em cada residência é de duas a três pessoas em 55,55% dos 

casos que compreendem as famílias que investem em turismo no espaço rural. 

Em relação a dependência renda familiar obteve-se a informação de que em 33,3% das 

residencias os moradores não dependem da mesma, pois alguns atuam em profissões que não 

se relacionam com a produção agrícola. 

As informações relativas às propriedades revelaram que 77,6% das mesmas possuem 

mais de 15 hectares. Em relação as principais atividades ecônomicas que são desenvolvidas 

nas propriedades rurais desse grupo destacam-se as atividades agrícolas e as relacionadas ao 

turismo no espaço rural. 

Os empreendedores que exploram atividades turísticas na zona rural de Pelotas atuam 

nesse mercado a 7 anos ou mais segundo 88,8% dos entrevistados. Quanto às questões 

relativas ao número de pessoas da família que trabalham no estabelecimento turístico e se há 

pessoas com vínculo empregatício que não seja familiar trabalhando na propriedade verificou-

se que 44,4% dos empreendimentos turísticos no espaço rural analisado possuem duas 
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pessoas da família atuando no negócio e que apenas 22,2% dos empreendedores não 

possuem pessoas com vínculo empregatício trabalhando em suas propriedades, o que indica 

que o turismo no espaço rural é uma oportunidade de geração de emprego e renda para os 

moradores da região. 

Em relação às características dos empreendimentos turísticos instalados na zona rural 

de Pelotas os serviços oferecidos são de hospedagem, camping, a oferta de espaço para a 

prática de esportes e atividades com animais, alimentação, a degustação de vinhos e outros 

produtos fabricados na região. 

As motivações para atuar no mercado turístico são várias, destaca-se a vontade de 

continuar trabalhando na colônia, aproveitar o espaço, gostar de receber pessoas e atender a 

demanda já existente. Vale destacar que mais da metade dos empreendedores possui o 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),ou seja, obedece a legislação que identifica o 

tratamento de empresa, o que indica profissionalismo no processo de desenvolver o turismo. 

Quanto à renda obtida com o turismo dos 6 entrevistados que responderam a essa questão, 

calculou-se que a média da renda bruta anual dos empreendimentos turísticos da zona rural de 

Pelotas é de R$ 60.000,00. E a renda líquida anual é de R$ 21.000,00.  

A partir desses dados foi possível identificar que embora alguns empreendimentos 

estejam no mercado a mais de cinco anos o retorno financeiro ainda é aquém do potencial para 

a exploração da atividade turística que a região possui. Para continuar operando com a 

atividade turística nesse cenário, a vontade de continuar na “terra” é realmente um dos 

elementos que mais motivam os empreendedores a investirem nesse setor. 

Já as informações obtidas sobre o perfil dos visitantes que esses espaços recebem 

revelam que, na maioria das vezes o tempo de estada é de um fim de semana, além de que, 

não é possível determinar um padrão de profissão dos visitantes que possa ser vinculado à 

procura dos serviços e produtos disponibilizados pelos empreendimentos turísticos da zona 

rural de Pelotas. 

 Os empreendimentos turísticos que compõem o GASSETUR recebem  

aproximadamente 60 mil visitantes ano, sendo o verão considerado a melhor época de 

presença de visitantes, conforme as informações dos proprietários que fazem um 

acompanhamento desses dados. No entanto, a visão dos empreendedores considera visitante 

residente ou turista sem distinção, o que de fato, limita a identificação de quantos destes 

visitantes são residentes do município pesquisado (Beni, 2003). A maioria dos turistas é de 

municípios limítrofes como Rio Grande, Canguçu e Morro Redondo. Significativamente foi 

relatado que a presença de residentes do município de Pelotas tem sido superior aos visitantes 

dos demais municípios.   
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O valor gasto pelo turista que visita os estabelecimentos turísticos da zona rural de 

pelotas é bastante variável. Por meio do questionário buscou-se descobrir também alguns 

elementos que caracterizam a pluriatividade dos espaços rurais que oferecem serviços 

turísticos. Referindo-se a questão econômica, 88,9% afirmam que ocorreram mudanças, o 

mesmo percentual é apontado para a percepção de mudanças nas relações socioculturais. 

Esse grupo de empreendedores destaca como os principais pontos fortes à divulgação 

e a valorização desses espaços, a consciência da necessidade de conservar o local e as 

melhorias em termos de infraestrutura que tiveram de ser feitas a partir da implantação do 

turismo. Além disso, relataram que houve mudanças na rotina de trabalho após a implantação 

do empreendimento turístico.  

O começo da exploração turística em cada propriedade não ocorreu de forma 

planejada (pelo menos em termos de planejamento formal) segundo a maioria dos 

empreendedores, alguns tiveram apoio quanto à organização da atividade por meio do Serviço 

Brasileiro de Apoio as Empresas, depois de já estarem atuando no mercado. 

Buscou-se saber também, se os proprietários desses espaços perceberam algum 

comportamento indesejável por parte dos turistas, sendo que, a principal reclamação foi em 

relação à falta de consciência por parte dos visitantes quanto à destinação do lixo. 

Contudo, 100 % dos entrevistados relataram que não pensam ou pensaram, em 

desistir da atividade turística, pois, trabalhar com prazer, ter maior contato com pessoas 

diferentes, perceber a valorização do espaço que possui e ainda ter outra fonte de renda, 

supera os pontos negativos. 

 Por outro lado, o questionário aplicado aos proprietários de espaços rurais que não 

desenvolvem a atividade turística em suas propriedades foi divido em três partes. A primeira 

parte teve a finalidade de obter informações sobre o empreendedor; a segunda buscava 

caracterizar a propriedade, enquanto que a terceira a identificação da pluriatividade do espaço, 

sendo que esta só deveria ser respondida, caso o entrevistado declarasse o interesse em 

trabalhar com o turismo em sua propriedade.  

Foram quatro propriedades abordadas, em função da escolha dos pontos cardeais que 

indicam as propriedades limítrofes aos empreendimentos turísticos. No estudo todos os 

entrevistados foram do sexo masculino, com idade superior a 45 anos e com grau de 

escolaridade de nível médio. Todos se declararam agricultores, sendo que dois já estão 

aposentados. A família, a exemplo do primeiro público entrevistado também é composta por 

poucos integrantes e apenas um entrevistado deu informações sobre a renda de sua 

propriedade.  
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Em média a área das mesmas é de 4 hectares. A principal atividade econômica das 

propriedades rurais que não investem na exploração de atividades turísticas é a produção 

agrícola e de acordo com os proprietários desses espaços os principais produtos cultivados 

são: uva, hortaliças e milho. De acordo com os entrevistados desse grupo o tempo de atuação 

nas atividades agrícolas varia entre 5 e 15 anos.  

 Em relação à presença de pessoas com vínculo empregatício em suas propriedades 

que não sejam familiares, apenas dois dos entrevistados responderam a questão.  

Nenhum dos 04 entrevistados demonstrou interesse em trabalhar com turismo em sua 

propriedade e os motivos apresentados foram: falta de infra-estrutura, falta de condições 

psicológicas para receber pessoas diferentes e se adaptar a uma nova rotina de trabalho, 

problemas de saúde e a falta de conhecimento em outras áreas que não seja a agricultura e 

pecuária familiar.  

Para tanto, identificou-se que o desenvolvimento da atividade turística foi percebido por 

um número significativo de proprietários rurais que já atuam com a pluriatividade em suas 

propriedades, enquanto que aquelas que não utilizam a atividade não vislumbram o turismo 

como um meio de diversificar a fonte de renda da propriedade, permanecer na colônia, 

valorizar o espaço e entender a necessidade de preservação do mesmo.  

Lentamente, muitas propriedades rurais agrícolas, principalmente de ordem familiar 

estão inserindo a atividade de turismo, porém a resistência está contida em diversos fatores, 

conforme apontaram os estudos nas propriedades limítrofes ao roteiro estudado. 

Para Elesbão (2007) as atividades não agrícolas, como no caso o turismo, compõem a 

pluriatividade de uma parcela significativa das famílias que residem no rural brasileiro e são 

significativas para a permanência do homem no campo. 

Assim, o turismo também se apresenta como um elemento de expressivo valor para a 

manutenção e revitalização do espaço rural, para a permanência da população da zona rural 

no campo e como uma fonte de renda que pode ser conciliada com as atividades inerentes ao 

espaço rural, inegavelmente promissora em diversos momentos. 

 

Considerações finais 

Os resultados apresentados neste estudo indicam que o turismo no espaço rural é uma 

oportunidade para a geração de emprego e renda aos moradores destas localidades por meio 

da valorização dada as atividades desenvolvidas junto ao espaço rural. As neoruralidades e 

suas interfaces se relacionam interna e externamente através dos processos específicos, onde 
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se pode evidenciar o turismo rural como uma nova externalidade que se agrega ao espaço 

rural.  

 São visíveis as potencialidades turísticas do espaço rural da cidade de Pelotas porém, 

a falta de infraestrutura e de outras condições de comercialização e de superestrutura (aparato 

institucional) para receber os visitantes são alguns fatores que impossibilitam e/ou dificultam o 

desenvolvimento da atividade turística. O entendimento de que o turismo é referenciado como 

um elemento capaz de valorizar e otimizar o espaço como fonte de valorização cultural, bem 

como uma fonte diversificada de renda, perpassa pelo atendimento destas necessidades base. 

Além disso, o turismo se caracteriza como um elemento importante para a 

permanência da população no meio rural e sua valorização. Nos territórios rurais, essa 

valorização pode ser manifestada e observada nas práticas agrícolas e suas vivências rurais. 

Este novo uso e destinação dos territórios rurais podem comtemplar uma produção de 

qualidade, uma lógica familiar, uma cultura pensada em comunidades entre outros fatores 

pertinentes à manutençao desta importante atividade: o turismo no espaço rural. 

O comprometimento com o turismo nestes espaços identifica-se com a ruralidade, ou 

seja, existe uma relação com os produtos relacionados à terra. Mesmo que as práticas 

turísticas não estejam presentes de forma direta, o comprometimento com a atividade pode ser 

representado pelos costumes, pelas práticas de trabalho, pelo ambiente e pelo modo de vida 

de cada propriedade rural. Sendo assim, essas práticas comuns do meio rural, como criação 

de gado, manifestações culturais e a própria paisagem passam a ser considerados importantes 

componentes do produto turístico rural. 

Nesse contexto, as recomendações de Kastenholz (2006) alertam para a necessidade 

de se oportunizar um bom planejamento e uma gestão cuidadosa do destino, afim de evitar a 

fragilidade do espaço turístico. Para a autora, as áreas rurais que buscam se firmar como 

destinos turísticos, baseados numa variedade de pequenos empreendimentos rurais, como é o 

caso do estudo realizado, necessitam dirigir seus esforços para integrar todos os atores para a 

promoção da sinergia  que o mercado consumidor exige.  

O turismo rural desde que planejado, é um instrumento valioso para combater o êxodo 

rural, pois revitaliza o ambiente, valorizando o trabalho do homem do campo através da 

agregação de valor aos produtos agrícolas e da valorização da cultura local.  

Para o estudo realizado, o turismo no espaço rural que identifica a pluriatividade como 

uma estratégia capitalista, também alimenta a perspectiva da dinâmica socioeconômica que 

agrega valor ao território, o que Tulik (2003) aponta como sendo uma possibilidade de 

reerguimento de locais deprimidos.   

Por outro lado, o desconhecimento dos atores sociais no processo de agregação de 

valor pelo turismo na propriedade rural, pode ser um dos motivos que identificou a falta de 

interesse de proprietários rurais em trabalhar com o turismo, além do número reduzido de 

residentes e a idade avançada dos moradores do campo.   
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Portanto, é válido a premissa defendida por (Beni, 2006)  no entendimento de que, nem 

todo o lugar deve ser turístico, por conta das demandas reais, no espaço delimitado do estudo. 

O que se buscou no estudo foi evidenciar que o Grupo GASSETUR encontrou no 

turismo uma alternativa de minimizar as crises sociais e econômicas nos espaços rurais que os 

identifica. 
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Resumo 

Este artigo tem como principal objetivo refletir sobre a comercialização dos empreendimentos 

de Turismo Rural da Galícia. Os objetivos secundários são a discussão sobre o histórico de 

desenvolvimento deste segmento na Galícia e a contextualização quantitativa em relação ao 

segmento no país. Para apoiar a análise foram utilizados autores de renome a nível nacional e 

internacional sobre o tema. A metodologia empregada na pesquisa foi revisão bibliográfica, 

entrevistas com especialistas do mercado e, por fim, aplicação de questionários com os donos 

de casas rurais galegas abertas ao Turismo. Os principais resultados obtidos retratam a 

necessidade de uma melhor estruturação dos produtos turísticos rurais galegos bem como um 

planejamento estratégico, de marketing e de competitividade, a exemplo do que já ocorre em 

outros países e comunidades autônomas com maior êxito neste segmento.  

Palavras-chave: Turismo Rural; Comercialização; Internet; Planejamento; Galícia-Espanha. 

 

Abstract 

This article's main objective is to reflect on the marketing of rural tourism enterprises in Galicia. 

Secondary objectives are to discuss the historical development of this sector in Galicia and 

quantitative context about the segment in the country. To support the analysis were used to 

renowned authors nationally and internationally on the subject. The methodology used in the 

study was a literature review, interviews with industry experts and, finally, questionnaires to the 

owners of rural tourism houses in Galicia. The main results obtained depict the need for a better 

structuring of Galician rural tourism products as well as strategic planning, marketing and 

competitiveness, as already happens in other countries and autonomous communities with the 

greatest success in this segment. 
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1. Introdução 

Callejo et. al. (2005) e Fernández et. al. (2008) relatam que o fenômeno da segunda 

residência, tão presente na cultura espanhola, vem de uma tradição de passar as férias nas 

casas familiares localizadas no meio rural, casas estas deixadas na década de 70 quando 

houve uma grande migração do campo para a cidade. A Espanha teve um processo de 

urbanização muito rápido e, desta forma, a população continuou ligada as suas origens; esse 

fator provavelmente contribui para o fato de sempre retornarem para passar as férias na casa 

do campo.  

Em 1950 a porcentagem da população vivendo em áreas urbanas era de 51,9%, sendo 

que 10 anos mais tarde passou a 56,6% e em 1975 estava em quase 70%. Segundo o Instituto 

Nacional de estatística (INE), a princípios do século XXI cerca de 80% da população espanhola 

viviam nas cidades. 

Cabe destacar que os espanhóis, diferentemente dos europeus de países vizinhos, até 

pouco tempo não tinham o costume de viajar para o exterior; enquanto os turistas estrangeiros 

vinham para a Espanha em busca, essencialmente, das praias, o turista espanhol buscava o 

interior; “en 1982, la tercera parte del turismo nacional tiene como destino provincias del 

interior” (CALLEJO et. al., 2005: 156). Atualmente isto está mudando bastante e os espanhóis 

estão passando a viajar mais ao exterior e ao próprio litoral espanhol. 

Na Espanha o Turismo Rural compõe um dos instrumentos da política de 

desenvolvimento das comarcas do interior e refere-se a qualquer atividade desenvolvida no 

âmbito rural, podendo englobar Agroturismo, Turismo Verde, Turismo Ecológico, Turismo Ativo, 

etc. (SPARRER, 2006: 40-41). Para Fernández (2008) foi na década de 80 do século passado 

que, com o truncamento da Política Agrária Comunitária devido aos processos de globalização, 

a produção agrícola se acumula e surgem dificuldades de exportação como conseqüência da 

falta de competitividade. Esses fatos afetam diretamente o meio rural espanhol (e europeu) e 

começa a surgir a necessidade de outro tipo de desenvolvimento do meio rural a fim de 

alcançar equilíbrios mais justos entre rural e urbano, isto é, diversificação econômica. 

Segundo alguns autores atualmente o Turismo Rural não tem como único objetivo 

complementar renda e desenvolver o meio rural, mas trata-se também de uma estratégia para 

manter a população nesta área sem que isso implique uma maior produção agrária; portanto, 

busca-se a criação de novas alternativas de emprego, recuperação do patrimônio arquitetônico, 

revalorização das tradições, preservação do meio ambiente e redistribuição dos benefícios 

gerados pelo mercado turístico.   

 
Y, sobre todo, es relevante el modo en que las actividades de ocio y turismo se están utilizando para 
revalorizar el patrimonio, generar alternativas de empleo y contribuir al mantenimiento de las áreas 



 
 
 
 
 
 
 

121 
 

rurales. […] De ahí que surjan disfunciones y no pocos conflictos ya que este nuevo enfoque rompe con 
patrones de definición de lo rural (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, 2008: 13).   

 
Segundo Valiente e Pérez (2000) desde princípios do século XX até a década de 70 

em toda Europa o que mais se oferecia com relação ao Turismo Rural era simplesmente o 

alojamento. Foi a partir desta década que os produtores rurais começaram a diversificar sua 

oferta a fim de atrair um cliente diverso e exigente e fidelizá-lo. A partir daí não mais se 

restringiram ao alojamento e à oferta gastronômica, mas também às atividades eqüestres, de 

pesca e caça, terapias e cursos, recolhida de frutas e venda de artesanatos. Nesta linha a 

Espanha ainda está um pouco atrasada. Somente nas Comunidades Autônomas que 

começaram a desenvolver o Turismo Rural há mais tempo, dentre elas Aragão, Catalunha e 

Astúrias, existe quantidade relevante de oferta neste sentido.  

Henche (2006) diz que a União Européia incentivou e continua incentivando através de 

seus projetos que a população rural permaneça no campo e, neste âmbito comunitário, foi 

também nos anos 90 que o Turismo Rural começou a ser tratado com maior firmeza e 

continuidade. Martínez Roget (2004) acrescenta que sobre o turismo em geral foi na década de 

80 que a Comunidade Européia começou a discutir. Ou seja, são ambos assuntos bastante 

recentes na pauta dos organismos internacionais europeus. 

 

Así, frente a la consideración única y limitada de las actividades tradicionales (agricultura, ganadería, 
explotación forestal), son numerosas las áreas rurales de montañas y espacios desfavorecidos que, en 
virtud del impulso exógeno vinculado a la demanda urbana de recreo y ocio, aprovechan la mejora de la 
accesibilidad y los incentivos económicos que derivan de fondos públicos (Leader, Proder) para promover 
y configurar un sistema de oferta basado en nuevos conceptos turísticos. Un proceso en el que se han 
puesto grandes expectativas desde los años ochenta y, sobre todo, a partir de los noventa (IGN, 2008: 
13).   

 
Segundo Fernández (2008), os dois principais documentos comunitários centrados no 

Turismo Rural são as “Medidas comunitárias para el fomento del Turismo Rural”, da Comissão, 

de 29 de outubro de 1990, que consistiam em apoio econômico à investimentos e medidas de 

fomento, promoção e organização e o “Dictamen sobre una política de desarrollo del Turismo 

Rural en las regiones de la Unión Europea”, do Comitê das Regiões, de 2 de fevereiro de 1995. 

A União Européia incentiva, segundo Henche (2006), a criação de produtos turísticos 

rurais integrados (e não somente alojamento), a organização dos proprietários rurais em 

associações e a necessidade de definição de critérios e símbolos de qualidade a nível europeu 

para os diferentes produtos de Turismo Rural. Para isso, um dos instrumentos utilizados são os 

“Fondos Estructurales”.  

 
Los fondos son los instrumentos financieros de la política estructural de la Unión Europea, con cargo a los 
cuales esta otorga ayuda económica a los Estados con la finalidad de compensar las desigualdades 
existentes entre las diferentes regiones de Europa y paliar el retraso entre las regiones o islas menos 
favorecidas (BIGNÉ, AULET e SIMÓ, 2000: 476).  
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O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder), Fundo Europeu de 

Orientação y Garantia Agrícola (Feoga) e o Fundo Social Europeu (FSE) são alguns dos 

fundos da UE que se relacionam com o Turismo Rural e estão dentro do “Marco Comunitario 

de Apoyo 1989-1993”. Tais fundos são aplicados em programas que seguem um Plano de 

Desenvolvimento Regional (PDR). Um dos programas relacionados ao turismo e ao 

desenvolvimento rural é o “Liaison entre actions de développement de l`economie rurale” 

(Leader). 

O Leader (1991/1994) tinha como metodologia a formação de redes de grupos locais 

em favor do desenvolvimento rural; era dirigido a povoações pequenas, de cinco a cem mil 

habitantes e antes de se iniciarem as ações foram realizadas medidas de fomento, assistência 

técnica e formação. Cada grupo deveria elaborar uma estratégia de desenvolvimento adaptada 

às características do seu próprio território. Esta estratégia geraria um Plano de 

desenvolvimento que viria a ser um contrato entre o grupo local e os gestores do programa. 

Por fim, formou-se uma rede européia Leader com todos os grupos participantes a fim de 

facilitar a troca de informações e experiências. Este projeto foi financiado pelos países e pela 

UE. Incentivou-se a criação de pólos turísticos rurais sem deixar de lado o incentivo ao turismo 

descentralizado e apoiado em investimentos individuais (MARTÍNEZ ROGET, 2004: 26-27). 

Posteriormente implantou-se o Leader II que tinha como objetivos garantir a 

continuidade do primeiro, apoiar os projetos exemplares, manter a troca de informações e 

apoiar projetos de cooperação transnacional; de 2000 a 2006 este programa foi chamado 

Leader Plus e deixa de lado os projetos de Turismo Rural centrando-se em outras questões, 

como o desenvolvimento de novas tecnologias para o campo, projetos de cooperação, entre 

outras (MARTÍNEZ ROGET, 2004: 30). 

Cabe destacar que além dos fundos estruturais, já comentados, existem também as 

“iniciativas comunitárias”. A diferença entre ambos é que estas últimas têm seu âmbito geral de 

atuação e os princípios gerais para sua aplicação definidos em instâncias comunitárias. As 

quatro iniciativas comunitárias no ano de 2000 eram Leader Plus, Interreg, Equal e Urban. Em 

todas elas foram desenvolvidos projetos turísticos. Por último, as ações locais são outra forma 

de intervenção desde a União Européia que incentivam projetos pilotos de natureza alternativa 

e inovadora, inclusive com relação ao turismo (BIGNÉ, AULET e SIMÓ, 2000: 478). 

No “Marco Comunitario de Apoyo 1994-1999” também foi destinada uma verba ao 

Turismo Rural com o objetivo de minimizar as desigualdades y preparar as regiões para o 

mercado único (HENCHE, 2006: 86). Em 1995 o Comitê das Regiões propõe criar 

observatórios econômicos de turismo, centros de recursos com o objetivo de salvaguardar o 

patrimônio cultural, natural e tradicional e reabilitar as construções inutilizadas e as tradições 

locais, considerar os problemas dos serviços públicos e privados da localidade, melhorar as 

possibilidades de acesso aos locais de cultura, natureza e lazer, facilitar a leitura européia do 



 
 
 
 
 
 
 

123 
 

Turismo Rural através da definição da simbologia e logotipos de cada tipo de estabelecimento, 

criar projetos turísticos locais, promover marcos de gestão de estratégias de desenvolvimento 

local, criar centros de assessoramento das empresas e dos responsáveis dos projetos a fim de 

fomentar a geração de empregos, a formação profissional, apoiarem programas de 

desenvolvimento de novas tecnologias e criar uma política rural harmonizando os marcos de 

gestão do turismo neste espaço (MARTÍNEZ ROGET, 2004: 20-21). 

Na Espanha, diferente de outros países europeus como Grã Bretanha, Irlanda, França, 

Alemanha, Áustria e Itália, as primeiras experiências de fomento ao Turismo Rural datam 

somente de finais da década de 60 do século passado. Segundo Henche (2006), em 1967 

foram editados “Guias Casas de Labranza”, um pequeno esforço para promover as casas 

rurais; tais guias foram publicados pela última vez em 1986.  

Na mesma época o Ministério do Turismo concedia ajudas econômicas às associações 

e empresas que ofereciam alojamento ou atividades de animação no meio rural. Uma delas foi 

o Programa “Vacaciones en Casas de Labranza”, na qual concederam subvenciones para 

reabilitação e melhora das casas rurais. Para Sparrer (2005) esta foi a primeira iniciativa de 

Turismo Rural espanhola, entretanto, segundo Candela (apud SPARRER, 2005: 36) este 

programa somente propunha solicitações de crédito para a reforma e acondicionamento das 

moradias do meio rural a fim de adaptá-las como alojamento turístico, ou seja, infra-estrutura 

básica.  

A partir de 1984 o governo espanhol oferece ajudas a fundos perdidos (um máximo de 

50% do investimento) para projetos desenvolvidos por associações, cooperativas ou outras 

agrupações e que integrassem oferta alojativa, animação e oferta complementar. No seu 

primeiro ano de funcionamento, foram desenvolvidos três projetos-piloto: Bajo Maestrazgo, em 

Aragón; Veratur, em Cáceres e Taramundi, em Asturias. O caso de Taramundi, em Asturias, é, 

até os dias atuais, reconhecido como um dos núcleos de Turismo Rural mais importantes da 

Espanha, baseado em uma reabilitação do patrimônio arquitetônico e gestão executada pelos 

próprios habitantes da área (Cals, Capellà e Vaqué, 1995: 52-53).  

Segundo Martínez Roget (2004), a Espanha criou o Programa Operativo de 

Desenvolvimento e Diversificação Econômica de Zonas Rurais (Proder) com o objetivo de 

aplicar, com o enfoque do Leader, as mesmas ações nas regiões que não foram atingidas pelo 

projeto da União Européia. Este programa teve duas edições, cada uma de seis anos, 

finalizando no ano de 2006. Para Gutiérrez (2005) é um programa que reforça a escala local, a 

valorização da comarca, impulsiona a cooperação intercomarcal e promove a diversificação 

econômica das áreas rurais.  

Entretanto, para este autor, foi com o “Plan Futures”, aplicado de 1996 a 1999, que o 

Turismo Rural ganhou atenção na política turística espanhola (MARTÍNEZ ROGET, 2004: 40-

41). Atualmente todas as Comunidades Autônomas têm suas próprias regulamentações das 
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atividades de Turismo Rural praticadas em seus territórios. Além da regulamentação, existem 

ações de fomento, promoção e desenvolvimento de experiências piloto (FERNÁNDEZ, 2008: 

104-109). Cabe destacar que tal diversidade de regulamentações e ações pode gerar diversos 

problemas como a ausência de uma padronização dos conceitos, critérios para classificação, 

sinalização turística, entre outros. 

Segundo o Instituto Geográfico Nacional (2008) o crescimento tanto do número de 

estabelecimentos como do número de leitos oferecidos pelos alojamentos rurais traduzem a 

eclosão de tais modalidades na segunda metade dos anos 90 e primeiros anos do presente 

século, o aumento da demanda (principalmente nacional) e os resultados dos programas 

comunitários e estatais de desenvolvimento das áreas rurais através do turismo. Entretanto, tal 

êxito gerou situações de sobre oferta, notável estacionalidade e baixos índices de ocupação 

em determinadas épocas do ano. 

Na Espanha o conceito de espaço rural segue o critério do Instituto Nacional de 

Estatística para quem toda a área com menos de 15.000 habitantes é um espaço rural 

(VALDÉS APUD SPARRER, 2005: 31). Ou seja, qualquer pequena vila é considerada uma 

área rural, mesmo que tenha características urbanas. 

Para Juan e Solon (apud SPARRER, 2005: 35) os principais objetivos do Turismo Rural 

são melhorar as condições de vida da população local, reativar economicamente as zonas 

desfavorecidas, gerar renda complementar, incorporar a mulher ao trabalho remunerado, 

estabilizar demograficamente a população local, manter a atividade agropecuária e artesanal, 

manter e / ou recuperar o patrimônio arquitetônico tradicional, conservar o meio físico e, por 

fim, enriquecer culturalmente a população local. 

 

2. Breve histórico do Turismo Rural na Galícia 

A Comunidade Autónoma da Galícia, também conhecida como "país dos mil rios", está 

localizada a noroeste da Península Ibérica e vivenciou um forte incentivo ao Turismo na 

década de 90 específicos para o ano Jubilar de 1999.  

Rodríguez (2002) analisou o setor turístico na Galícia na década de 90 e concluiu que 

um dos grandes problemas no seu desenvolvimento era a estacionalidade, causada 

principalmente pelas condições climatológicas, concentração das férias laborais e escolares, 

hábitos da população, etc. 

A Galícia, até a década de 70 do século passado, era considerada uma Comunidade 

Autónoma tradicionalmente rural (70% da população era rural agrícola); atualmente, dois terços 

da população galega vive em centros urbanos sendo que as áreas litorais têm uma forte 

urbanização e o interior continua a ser marcadamente rural.  

O interior tem uma organização de carácter comarcal no qual há uma pequena cidade 

que concentra as empresas e os serviços públicos dentro de uma área de influência, gerando 
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uma dependência funcional. Devido ao grande número de aposentados, existem muitas áreas 

rurais na Galícia que são espaços economicamente subsidiados (GONZÁLEZ, 2005: 136). 

O tamanho das propriedades rurais galegas ainda é muito pequeno, mesmo com o 

aumento ocorrido devido à diminuição no número de propriedades. Entre 1962 e 1999 

desapareceram 41% dessas propriedades com menos de dez hectares. Vale ressaltar que, 

dentre estas propriedades, aquelas com menos de dois hectares não diminuíram tanto quanto 

as que tinham entre dois e dez. Já as que tinham entre vinte e cem hectares aumentaram sua 

quantidade em 82% neste mesmo período (GARCÍA, 2006: 57).  

Para o autor atualmente o meio rural galego vivencia três problemas importantes que 

são a má gestão das terras, a fraca integração econômica das cadeias produtivas e a crise 

demográfica e económica do meio rural. 

No ano de 2000, a Xunta da Galícia dirigiu a promoção turística em três segmentos: 

turismo rural, turismo termal e turismo cultural (MASEDA, 2000: 30). Atualmente, o Caminho de 

Santiago como produto cultural e religioso continua sendo o mais conhecido nacional e 

internacionalmente. E o Turismo Rural, objeto de estudo deste artigo, consiste em um 

segmento de grande visibilidade e crescimento da última década e tem ganhado atenção com 

relação às políticas turísticas. 

Na Comunidade Autônoma da Galícia, de acordo com Valiente et. al. (2005), o Turismo 

Rural começou a ser desenvolvido nos anos 90, principalmente por iniciativas das 

administrações públicas e fundos europeus.  

Segundo Lois e Solla (2004) os principais objectivos das iniciativas públicas com o 

incentivo ao Turismo Rural foram a diversificação econômica com a melhoria do nível de vida, 

conservação da população no campo, dinamização das sociedades rurais com a organização 

da comunidade, incentivo ao surgimento de líderes locais e trabalho em rede com outros 

territórios. 

Para Solla (2007/2008), no entanto, a implantação do Turismo não cumpriu como 

deveria o seu papel de dinamizador do meio rural galego. Muitas propostas não foram 

implementadas de forma adequada na prática já que, dentre outros problemas, os projetos 

eram impostos (de cima para baixo) e a maioria dos beneficiados não eram os agricultores 

menos favorecidos, mas pessoas com capacidade financeira e acesso a fontes de informação 

e poder. 

Para este autor o Turismo Rural foi implantado em um meio rural em crise e com uma 

população envelhecida (conservadores e sem disposição para novos empreendimentos). Na 

Alemanha, Áustria e França, por exemplo, o Turismo Rural foi implantado em meios mais 

dinamizados e, portanto, os resultados são diferentes. 

 

3. Turismo rural galego no contexto espanhol 



 
 
 
 
 
 
 

126 
 

O Turismo Rural tem sido entendido como um segmento bastante promissor na 

Espanha. Existem 15.037 alojamentos rurais abertos ao Turismo, com 7.685.350 pernoites 

nestes estabelecimentos (INE, 2011). Vale destacar o caráter prioritariamente nacional deste 

tipo de turismo, já que, segundo dados do INE (2011), 6.163.402 pernoites são de pessoas 

residentes na Espanha. 

No ano de 2011 os estabelecimentos de turismo rural da Espanha receberam mais de 

2,7 milhões de turistas, dos quais 5,2% estiveram na Galícia (142.793 hóspedes), sendo a 

sexta Comunidade Autônoma em número de passageiros, atrás de Castilla y León, Catalunia, 

Cantabria, Asturias e Andalucia.  

Em relação às procedências, apenas 12,3% dos turistas que se alojaram em 

estabelecimentos de turismo rural da Espanha são estrangeiros; na Galícia este percentual é 

de 14,1%. 

Apesar do posicionamento da Galícia em termos de número de visitantes de turismo 

rural, o número de pernoites está na décima terceira posição, com 3,8% do total das pernoites 

nas casas rurais espanholas. Isso está estreitamente vinculado a uma permanência média 

muito baixa (2,06 dias), só ultrapassada pela Comunidade de Madri (1,9 dias). Em Astúrias, 

comunidade autônoma vizinha, a estadia média é 80% maior do que os índices galegos. A 

média espanhola em 2011 foi de 2,83 noites. As comunidades com maior permanência média 

em turismo rural são Canárias, Baleares, Asturias, Andalucía e Aragón, superando todas elas a 

média de 3,2 noites. 

Em relação ao grau de ocupação das vagas, a Galícia vinha mostrando uma tendência 

regular nos últimos anos, situada entre 15 e 16% de ocupação média anual (por quartos); em 

2011 este número ficou em 12,45% de ocupação. Esta situação a coloca abaixo da média 

espanhola (17,38% em 2011), superada por Baleares, Canárias, País Vasco, Navarra, 

Cantabria, Madrid, Catalunha e La Rioja. 

Na Galícia os meses de janeiro e fevereiro são aqueles com menor nível de ocupação. 

Exceto nos feriados, todos os dias desses meses são considerados "Dias Verdes", isto é, dias 

em que o hóspede ganha 20% de desconto para se hospedar nos estabelecimentos de 

Turismo Rural galegos participantes do programa. Além disso, há o "Dias Verdes de Ouro" 

quando o cliente e seus companheiros, ao se hospedar duas noites, ganham uma a mais.  

Para melhorar os níveis de ocupação dos meses de março, abril e maio realiza-se o 

programa Primavera Activa. Nos meses de Verão há boa ocupação, com destaque para o mês 

de agosto, com quase 40%. Para os meses de outubro e novembro, que voltam a ter baixos 

níveis de ocupação, puseram-se em funcionamento pela Turgalicia, e em parceria com 

associações de turismo rural, programas como o Outono Gastronômico e Novembro 

Micológixo. 



 
 
 
 
 
 
 

127 
 

Esta situação de baixa ocupação pode piorar já que a oferta está crescendo e a 

demanda não vai neste mesmo ritmo. 

 

4. Questões fundamentais sobre a comercialização de serviços turísticos 

Os produtos/serviços turísticos têm características específicas em relação às formas de 

comercialização por tratar-se de um bem de natureza intangível. Assim, o que é distribuído é a 

informação sobre um serviço e, no caso da realização da compra, o direito de usufruir.  

Há poucos anos atrás o canal de distribuição no turismo era muito extenso (hotel - GDS - 

turoperadores – agências de viagens – cliente final). Atualmente, com o desenvolvimento e 

melhoria no acesso às novas tecnologias, principalmente a internet, tais canais de distribuição 

estão sendo em muitos casos encurtados. Como visto acima, o segmento do Turismo Rural é 

um exemplo, já que grande parte dos consumidores contratam os serviços de uma casa rural 

entrando em seu site e/ou ligando diretamente para o estabelecimento, ou seja, a 

desintermediação da venda. 

Entretanto, cabe destacar que o aparecimento da internet não é necessariamente um 

obstáculo para os intermediários. Pelo contrário, está proporcionando o surgimento de novos 

intermediários, agentes especializados na distribuição online. E, para o fornecedor de serviços, 

trata-se de um ambiente com mais e melhores opções. Segundo O’Connor (2006 apud TOVAR 

et. al., 2007), com o surgimento da internet a concorrência está mais na distribuição do que no 

próprio produto. 

O canal de distribuição é, de acordo com Tovar et. al. (2007), o caminho que põe em 

contato o produtor e o consumidor. Existem dois tipos de canais: o direto, entre fornecedor e 

consumidor, e indireto, que passa por intermediários denominados distribuidores. 

No Turismo, os principais intermediários são os turoperadores e as agências de viagens. 

Atualmente, com a facilidade de acesso à Internet, tais distribuidores estão vivendo um 

redirecionamento, no sentido de criar produtos ainda mais atrativos, torná-los mais tangíveis e 

utilizar de forma mais eficiente as novas tecnologias. 

Com relação à distribuição, quando o próprio prestador de serviço se assume como 

agente existem vantagens e desvantagens. As principais vantagens, de longe conhecidas, são 

a diminuição dos custos de intermediação e maior controle que tem sobre seu próprio produto. 

E as desvantagens passam pelo acesso a uma menor parcela do mercado e um maior risco 

econômico. 

A partir da escolha do prestador de serviços a um canal direto ou indireto é preciso 

definir os meios dos quais vai dispor para entrar em contato com seu público-alvo. Os meios 

existentes são divididos por alguns autores entre convencionais e atuais. 

Os meios convencionais são pessoalmente, por telefone, correio postal e fax. O primeiro 

trata-se do contato do consumidor que vai até a empresa ou dos vendedores que vão até o 
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possível cliente. Nesse caso, permite uma maior tangibilidade do produto e utilização de 

técnicas de venda. O telefone, como é possível perceber na análise da amostra de casas de 

Turismo Rural da Galícia, continua sendo o principal meio de contato entre produtores e 

consumidores, justificado, principalmente, pela desconfiança que ainda ocorre na maioria dos 

consumidores quando se trata de compras pela internet. O correio e fax são meios que 

praticamente não são utilizados para compra e venda de produtos e serviços turísticos, tendo 

sido substituídos pelos e-mails. 

Com relação aos canais atuais, o mais utilizado é a internet que fornece uma grande 

quantidade de informações a um custo baixo e a um mercado global. A internet oferece 

ferramentas para o marketing relacional, facilitando o trabalho de fidelização dos clientes; em 

contrapartida, os clientes têm acesso livre a uma quantidade muito maior e melhor de 

informação, aumentando exponencialmente a concorrência. As principais formas de utilização 

da internet, tanto para canais diretos como indiretos, são sites e emails. Para as pequenas e 

médias empresas, que não disponibilizam de grande quantidade de recursos para a 

comercialização, a internet é um meio prioritário. 

Assim, a partir de diversos estudos, o que se conclui é que atualmente está havendo 

uma transição nas empresas turísticas da comercialização indireta para a direta, principalmente 

pela facilidade que representa a internet e sua penetração nos lares dos públicos-alvos. Apesar 

disso, de acordo com Tovar et. al. (2007), outros estudos mostram que as agências de viagens 

tradicionais continuam levando um maior número de clientes e a um melhor preço aos 

estabelecimentos turísticos do que as agências on-line ou os próprios sites das empresas. 

Com relação aos e-mails, muitos o vêem como uma ferramenta complementar e estudos 

revelam que os clientes que optam por pedir informações de um local turístico por e-mail 

esperam agilidade na resposta (menos de 24 horas), informação completa e tratamento 

personalizado. 

Para a comercialização indireta existem, além das agências de viagens e tour 

operadores (já discutidos anteriormente), as centrais de reservas que são uma localização 

central que controla e atualiza corretamente o inventário do número de quartos e preços que 

estão disponíveis e, portanto, podem ser vendidos (FIGUEROA, 2006 APUD TOVAR, 2007: 

189). A maioria dessas lojas utiliza os sistemas de reservas por computador para armazená-las 

e processá-las e permite aos fornecedores alimentar automaticamente a disponibilidade de 

vagas e preços nos distintos canais de distribuição, colocar ofertas e promoções e realizar uma 

comercialização personalizada por canal de distribuição, se assim o desejar. 
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5. A comercialização do Turismo Rural na Galícia 

 

5.1 A opinião dos especialistas 

No contexto deste trabalho, foram realizadas uma série de entrevistas a agentes 

privados do setor para conhecer a sua opinião sobre a situação do Turismo Rural na Galícia 

em uma óptica comercial. Estas entrevistas foram aplicadas na XII Feira Internacional do 

Turismo do Interior de Valladolid a turoperadores e agências de viagens que comercializam 

Turismo Rural a nível internacional.  

Os entrevistados (diretores, gerentes de produtos, representantes de vendas e 

responsáveis pelo departamento de reservas) representam as seguintes empresas: Tee Travel, 

Ruraljet, Spania Bureaout/Portugal Bureauot, Booking.com, Donosti Rec-Mundicaminoreservas 

e Squirrel Viaggi. 

Todos os entrevistados trabalham com casas de Turismo Rural galegas, mas apenas 

duas comercializam pacotes de Turismo Rural para esta Comunidade Autônoma. Esclarecem 

que não vendem porque preferem elaborá-los eles próprios, já que não há uma proposta clara 

dos pacotes que possam auxiliar seu trabalho. 

O perfil dos clientes de Turismo Rural é definido pela maioria dos entrevistados como 

uma pessoa de classe média alta, nível cultural elevado, um viajante experiente que gosta de 

descobrir uma Espanha diferente em relação à mais conhecida, interessado nas tradições,  

gastronomia, história e, especialmente, natureza. Os clientes são principalmente espanhóis, 

além de alguns provenientes do centro da Europa e América. 

Em relação às principais dificuldades encontradas pelos turoperadores e agências de 

viagens para trabalhar com as casas rurais galegas, citam-se os procedimentos de reserva 

(30%), as comissões (30%), a invasão de privacidade dos clientes (10%), a comunicação em 

outras línguas (10%), a disponibilidae em trabalhar com canais de distribuição on-line (10%) e 

o desconhecimento do funcionamento das operadoras e agências de viagens (10%). 

Dos turoperadores e agências de viagens entrevistados, 40% acreditam que a Galícia 

não tem uma oferta de Turismo Rural competitiva, alegando como motivos: 

 Ausência de um conceito global, que inclua, além de alojamento, o território e a 

paisagem; entendem que é necessário lidar com o ambiente, a paisagem como um 

todo. 

 Carência de atividades tanto fora da casa ("a oferta complementar real e não feita 

pelos donos da casa ou ter de preencher uma série condicionantes para tornar-se 

efetiva") como de serviços dentro da casa (por exemplo, "se os hóspedes querem 

tomar um café, muitas vezes não têm a quem pedir; não existe um serviço de 

atendimento permanente como os clientes de certo perfil esperam encontrar”). 
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 A falta de profissionalismo é um fator que limita ainda a competitividade desse destino 

ao problema do idioma, a excessiva familiaridade com o cliente, a má gestão da 

assistência aos operadores e falta de cultura empresarial hoteleira. 

 Alguns acreditam que a oferta não está integrada e que os preços da Galícia no verão 

são muito altos, superiores aos praticados, por exemplo, na Andalucia. 

Por outro lado, os que afirmam que a Galícia é um importante destino de Turismo 

Rural, o fazem porque acreditam que há uma boa qualidade de alojamento, gastronomia e 

relação qualidade-preço. 

Em relação ao trabalho promocional da Turgalicia, as opiniões são muito divergentes. 

Alguns acham que faz um bom trabalho como fonte de informação para o cliente potencial, 

porém, entendem que se comercializa as casas rurais galegas torna-se um concorrente a mais. 

Alguns operadores identificam Turgalicia mas sabem pouco; outros acreditam que faz um bom 

trabalho de promoção, mas pode melhorar seu site e sua presença na Internet, e, por último, 

houve quem disse que eles têm a percepção de que seu trabalho é bom, mas não estão 

aumentando a oferta a turoperadores que não estão localizados na Galícia. A metade dos 

entrevistados não conhece a Central de Reservas de Turgalicia, mas querem conhecê-la. 

Quando perguntados sobre o papel que desempenham as associações de Turismo 

Rural na Galícia na articulação do sistema, estes responderam que acreditam que poderiam 

ser importantes para a venda de produtos e serviços do Turismo Rural, estando 100% de 

acordo em que é importante, uma vez que podem ser produtivas, unir esforços, ajudar a 

profissionalizar o setor e oferecer mais informações aos turistas que visitam a região. 

Dois dos entrevistados citam que a internet é, para o futuro, a grande via de 

comercialização do Turismo Rural. Um deles cita o importante papel que desempenham as 

Centrais de Reservas para oferecer um serviço de qualidade também às agências de viagens. 

Por fim, um dos entrevistados ressalta que antes de falar da comercialização é necessário que 

os produtos sejam comercializáveis, ou seja, que o cliente saiba exatamente o que está 

comprando (categorização). 

Quase 35% dos entrevistados não acreditam que as feiras são muito eficazes, exceto 

pelas bolsas de recrutamento. Os que participam em feiras esclarecem que o fazem para ficar 

visíveis perante clientes e fornecedores, captá-los, conhecê-los cara a cara e mudar 

conteúdos, entre outros aspectos. 

Por fim, perguntou-se sobre exemplos que se considerassem de boas práticas na 

Espanha com relação ao Turismo Rural, obtendo como resultado a Espanha Verde em geral, 

La Rioja, Navarra, norte de Castilla y León, Extremadura e Canárias. 
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5.2  A opinião dos proprietários de casas rurais 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram aplicados questionários em 30 

proprietários de casas rurais na Galícia, todos pertencentes à Federação Galega de Turismo 

Rural (FEGATUR). Os questionários foram enviados por e-mail a todas as associações desta 

Federação para que o reenviassen a seus associados. Além disso, algumas pesquisas foram 

aplicadas durante eventos organizados pela FEGATUR.  

Dos que responderam, pouco mais da metade não está satisfeita com a contribuição 

financeira do turismo na renda familiar. No entanto, grande parte dos que estão satisfeitos têm 

o turismo como uma atividade econômica complementar. Todos os que receberam 

financiamento público para abrir sua casa para o turismo pretendem continuar a desenvolver 

esta atividade, mesmo aqueles que não estão satisfeitos com sua contribuição financeira. Com 

relação aos programas de marketing, qualidade de acesso à internet e novas tecnologias, a 

maioria dos proprietários da amostra não está satisfeita.  

Os meios de comercialização mais utilizados ainda são telefone e e-mail. Muitos 

trabalham em colaboração com as associações em questões de comercialização, no entanto, 

este é o meio que menos gera resultados, segundo eles.  

Os turoperadores e agências de viagens tradicionais e on-line, as centrais de reservas e 

pessoalmente geram, para a maioria deles, entre 1% e 10% de suas vendas. São variados os 

motivos pelos quais não trabalham com turoperadores e agências de viagens (para aqueles 

que não o fazem), incluindo altas taxas de serviço, grandes exigências, falta de conhecimento, 

entre outros. Apenas 10% dos entrevistados utiliza pouco ou nada a internet para administrar 

sua casa rural. Todos têm site, mas o trabalho de atualização e melhoria do posicionamento 

destas páginas está longe de seu nível ótimo. 

Está equilibrada a avaliação sobre o trabalho que vem desenvolvendo a Turgalicia para 

a área de Turismo Rural. Quase 60% dos entrevistados está bastante ou muito satisfeitos. 

Por fim, perguntou-se aos entrevistados sobre suas percepções relacionadas ao futuro 

do Turismo Rural na Galícia. Em resumo, a maioria dos entrevistados acredita que trata-se de 

um segmento promissor pois existe demanda, está na moda, a estrutura rodoviária está sendo 

melhorada, as mudanças climáticas podem influenciar positivamente, é uma atividade que 

melhora a qualidade de vida das populações do meio rural e recupera seu patrimônio. 

Creem que quando acabar o prazo obrigatório de abertura dos estabelecimentos que 

receberam os incentivos só ficarão as pessoas realmente interessadas em trabalhar com 

Turismo Rural. 
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Considerações finais 

Nos últimos anos a Galícia tem mostrado uma evolução da oferta de Turismo Rural que 

não foi acompanhada por uma estratégia comercial que permita uma maior permanência do 

turista no destino ou uma evolução da última.  

A Galícia foi em 2011 a sexta Comunidade Autónoma em número de passageiros e a 

décima terceira em número de pernoites (uma das piores médias espanholas). Os dados de 

ocupação situam-se na casa dos 12% e a situação piora se se leva em conta que há áreas na 

Galícia, como A Estrada ou Terra Chá, onde as ocupações são muito baixas durante todo o 

ano. 

Entende-se que a baixa permanência do turista que pratica Turismo Rural na Galícia 

poderia estar vinculada à sua origem (47% deles vêm da própria Comunidade Autônoma 

Galega, seguidos de Madrid e Barcelona) e à falta de uma oferta básica e complementar 

integradas entre si e no território, o que dificulta a divulgação e a comercialização de uma 

imagem de Turismo Rural vinculada a motivações diferentes (esportes, relaxamento, saúde, 

natureza ativa, etc.) ou para destinos turísticos definidos. 

A Galícia apresenta sérios problemas na comercialização para mercados nacionais e 

estrangeiros, mas abarcar esta questão sem tentar estruturar minimamente a oferta e melhorar 

aspectos básicos quanto à profissionalização do setor parece uma tarefa complexa. 

É nesse sentido que se sugere o desenvolvimento e aplicação de um Plano Estratégico de 

Marketing específico para o Turismo Rural galego que aponte os objetivos, linhas estratégicas 

e ações concretas, sabendo que trata-se de um produto com grandes desafios, porém com 

uma oferta existente e de boa qualidade para competir no mercado a nível nacional e 

internacional. Além disso, consiste em um tipo de turismo que, por sua localização, pode 

favorecer a permanência da população em áreas com sérios problemas de desenvolvimento.  

Por esse motivo, acredita-se que a liderança da redação de um Plano deveria ser da 

própria Administração Pública competente, considerando as valiosas contribuições que, a partir 

do setor privado, as associações locais podem dar. Em outros territórios, como a Alemanha, a 

oferta de Turismo Rural está estreitamente vinculada às atividades agrícolas, sendo uma via 

complementar de sustento. A promoção e comercialização desses estabelecimentos, além de 

ser apoiada pelo Estado, é realizada pelas associações locais.  

Na França, grande parte do trabalho de promoção e comercialização do Turismo Rural 

está nas mãos de organismos como Gîtes de France e outras associações. Nesse país há uma 

oferta muito diversificada do que é o Turismo Rural.  

Na Espanha, as Comunidades Autônomas da Catalunia, Baleares, Astúrias e País Vasco 

estão começando a se preocupar com a utilização de canais online de promoção e 

comercialização, apoiando o associativismo, organizando as suas ofertas e facilitando a 

escolha do destino, organização da viagem e efetuação das reservas pelos seus públicos-
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alvos. São algumas das ações traçadas com base em planos estratégicos, de marketing ou de 

competitividade em tais Comunidades Autônomas. 
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RESUMO: A maior parte do trabalho legislativo realizado pela Comissão de Meio Ambiente, 

(CMA) no Senado do Brasil, em 2011, foi voltado para o debate do novo Código Florestal, que 

gerou controvérsias e desacordos, envolvendo temas referentes às Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e uso destas pelo Turismo Rural e Ecoturismo. Também, este ano, o 

Senado Brasileiro foi palco do projeto de Lei que legaliza a atividade do Turismo Rural e todas 

estas ações exigiram um profundo processo de reflexão. O objetivo deste estudo foi trazer a 

pauta este tema, colaborando com a elaboração do Panorama do Turismo Rural Brasileiro 

2011.  

Palavras-Chave: Políticas Públicas; Brasil, Turismo Rural   

 

ABSTRACT: Most of the legislative work undertaken by the Environment Commission (MAC) in 

the Senate of Brazil in 2011, was devoted to discuss the new Forest code, which generated 

controversy, and disagreements. Involving issues related to the Permanent Preservation Area 

(APP) and the use of these rural tourism and ecotourism. Also, this year, Brazil hosted the 

Senate bill that would legalize the activity of rural tourism, and all these actions demanded an 

interesting process of reflection. The objective of this study was to bring this issue agenda, 

collaborating with the Report of the Brazilian Rural Tourism 2011. 

 

“Bem...,o que podemos considerar como Turismo Rural ? Sem dúvida aquele turismo com 

cheiro de terra que utiliza como elemento vital os recursos culturais do território rural, que leva 

a viagens ao universo ambiental, artístico, histórico e vivencial, como a roda de viola ou as 

cavalhadas que permitem a integração com o cotidiano da roça, e a lida do campo. 

Imaginem..., os princípios que regem o Turismo Rural são a preservação das raízes rurais, a 

autenticidade do produto, a harmonia e sustentabilidade ambiental, a identidade, o 

envolvimento da comunidade e o atendimento familiar local.”  

Texto extraído do livro “Turismo Rural Brasileiro: Região Sudeste” 
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O CONTEXTO 

O termo turismo tem sua origem no radical tour do latim, oriundo do substantivo tornus, do 

verbo tornare, cujo significado é de giro e volta e segundo Padilla (1994 p.15) “ o meio mais 

nobre para se conhecer, compreender e criar amizades entre os homens e os povos“. Mas, sua 

origem remonta da antiguidade, quando das célebres viagens de Heródoto (484-425 a.C) que a 

procura por novas terras e especiarias, encontravas novos ambientes e experiências vivenciais 

múltiplas, com novas culturas e povos.  

 O turismo rural, ao contrário do que muitos possam imaginar, também tem seu embrião 

germinativo no passado quando guerreiros da Cidade-Estado Esparta, localizada ao sul da 

Península do Peloponeso, deslocavam-se para o interior na fértil região do vale do rio Eurotas, 

para descansar, fugir da Polis, recuperar forças e vivenciar o cotidiano das comunidades 

autônomas locais onde participavam da produção, plantavam e colhiam.  

Outros indícios da atividade na antiguidade podem ser observados quando da passagem dos 

primeiros peregrinos pelos Caminhos de Santiago de Compostela na Galícia. Estes eram 

recebidos nas propriedades rurais ao longo do percurso, que ofertavam pouso e alimentação, 

além da convivência com a comunidade. O que se mantém até os dias atuais, transformando 

esta, em uma localidade turística, reconhecida por sua excelência, qualidade e diversidade.   

Mas, foi a partir dos anos 1950, que a atividade de turismo rural, é reconhecida como 

estratégica para o desenvolvimento regional, em muitos países ao norte e centro da Europa. A 

partir dos anos 1970, nos países do sul da Europa e Estados Unidos. Na década de 1980, no 

Brasil, Argentina e Uruguai e, dos anos 1990 em diante, outras localidades mundiais se 

envolveram com o turismo rural, com destaque aos países do Continente Africano, Oceania e 

no Japão. Em pleno século XXI, destinos intangíveis como Mongólia, Madagascar e Ucrânia, 

ofertam em seus espaços rurais experiências vivenciais múltiplas Roque (2001).  

Porém, o universo rural brasileiro, e sua tendência de bem receber, uma das bases do 

turismo rural, já tinha sido descrito pelo naturalista viajante, Saint Hilarie em 1830, quando da 

narrativa de suas viagens abordava, a grata experiência vivenciada por sua comitiva de 

estudos, em pequenas propriedades rurais isoladas, que cultivavam arroz, feijão e mandioca 

para sobrevivência, ou pecuária de corte e leite que abasteciam o entorno e as sesmarias. 

Mas, que recebiam com hospitalidade e gentileza, ofertando hospedagem e uma maravilhosa 

culinária por pouco pagamento (Saint Hilarie, 1974).  

Segundo o Ministério do Turismo do Brasil: " Turismo Rural é o conjunto de atividades 

turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometida com a produção agropecuária, 

agregando valor aos produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 

natural da comunidade". O IDESTUR, Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural, um 

organismo de Desenvolvimento e Pesquisa do Turismo Rural, interligado a uma Rede 

Intercontinental de entidades afins, vai além, e aponta também uma atividade que vem 

amadurecendo suas relações empresariais e respondendo a tendência global, onde o turista 
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não mais deseja ser um mero expectador de sua viagem, mas sim, o protagonista, que 

efetivamente vivência experiências únicas IDESTUR (2010).  

Desde a década de 1990, autores como Cavaco (1996), Alencar (1997) e Carneiro 

(1997) abordaram o conceito da formação do espaço rural e a essencialidade do processo de 

desenvolvimento regional, procurando projetar a atividade do turismo em áreas rurais, ao 

patamar de interesse e fomentar políticas públicas, semelhante as que estão acontecendo 

somente agora, no século XXI, no Brasil, por isso, fez-se necessário levantamento de dados 

focando a análise real destes acontecimentos que mudaram o perfil do turismo rural brasileiro.  

A temática, deste trabalho, relaciona-se com o estudo e reconhecimento da trajetória das 

atividades turísticas rurais brasileiras, focando no contexto do ano de 2011, ano de muitas e 

distintas ações que envolveram a atividade, gerando a necessidade de estudos que permitiram 

a elaboração do “ Panorama Brasileiro do Turismo Rural - 2011”.  

  Para a construção deste, foram considerados elementos não só do  universo turístico, 

mas também da realidade empresarial, e do momento da política nacional brasileira, 

envolvendo a atividade com aprovação no Senado do Projeto de Lei que regulamenta a 

atividade, bem como, a alteração do Código Florestal envolvendo as atividades turísticas rurais 

como uma das formas de uso das áreas de preservação. O caminho escolhido seguiu a 

compilação de informações, a pesquisa quantitativa objetivando a coleta de dados segundo a 

perspectiva dos empresários do turismo rural, bem como, análise de dados primários de 

pesquisa e do impacto de projeto de leis apresentados em âmbito federal, no que tange ao 

tema turismo rural.  

O fato é que, o Turismo é uma atividade que tem amparo constitucional no Brasil, no 

capítulo da ordem econômica e financeira da Constituição Federal, promulgada em 1988, 

quando, pela primeira vez, se fez menção expressa ao setor turístico, determinando que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam promover o turismo como fator 

de desenvolvimento social e econômico e, apesar de considerada, constitucionalmente, uma 

atividade aceleradora de desenvolvimento, no que tange ao Turismo Rural não há leis e 

regulamentos específicos que normatizem a sua diversidade, até por ser uma atividade 

relativamente nova, submete-se a um regime híbrido, parte rural, parte urbano, notadamente 

na área trabalhista, previdenciária, sanitária e tributária.  

Por isso, quando da tramitação no Senado do Brasil, do Projeto de Lei PLC 19/2011, 

que regulariza o Turismo Rural como atividade, vive-se um novo momento de consolidação da 

atividade necessário a ser analisado sobre a perspectiva dos impostos, e renda obtida no 

campo, dispondo sobre o trabalho rural como atividade prevista, possibilitando ao produtor que 

explora a atividade, receber visitantes e contar com nova fonte de receitas e não mais na 

informalidade.  

Outro elemento de grande importância para analise desta realidade, foi a inserção no 

novo texto do Código Florestas Brasileiro, e da autorização de atividades agrossilvipastoris, de 
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ecoturismo e turismo rural, como atividade legal dentro das regras geral de uso, desde que 

consolidadas até 2008, para toda a Área de Preservação Permanente (APP).  

 

Desenvolvimento da Pesquisa  

O conhecimento científico difere de outras formas de conhecimento por ser racional e 

sistematicamente planejado, seguindo uma proposta metodológica à obtenção de evidências 

que sustentam ou refutam as proposições formuladas pelo pesquisador, não deixando de usar 

a sensibilidade e percepção, para construção do processo reflexivo. Esta pesquisa partiu de 

um reconhecimento exploratório, acreditando que ele permitiria formular uma primeira visão da 

realidade a ser estudada. Nesta fase, foram realizados contatos informais com proprietários 

rurais, empreendedores, profissionais que atuam no setor e representantes de organizações, 

sempre procurando abordar temas relacionados com o estudo.  

Entende-se, a princípio, neste trabalho, que, evidenciando a trajetória do turismo rural  

e reconhecendo o contexto em que se insere, é possível contribuir para equacionar o presente 

estado das atividades turísticas rurais, mapear e analisar suas condições de desenvolvimento. 

Permitindo assim, a elaboração de comunicações que poderão auxiliar as tomadas de decisões 

e fornecer subsídios que direcionem as novas políticas públicas adequadas à realidade. Após 

este reconhecimento inicial, identificou-se o objeto e os objetivos da pesquisa, e foi definida a 

metodologia a ser adotada. Foi dividida e elaborada a revisão de literatura, que serviu de base 

para a redação e forneceu as orientações teóricas para a elaboração do instrumento de coleta 

dos dados.  

Em um segundo momento foi coletado  dados em campo e procedeu-se à compilação, 

interpretação de todas estas informações analisadas à luz do referencial teórico, culminando na 

elaboração das conclusões a serem apresentadas. Estes diferentes momentos serão descritos 

a seguir. Tendo em vista a complexidade dos fenômenos e objetivando o reconhecimento do 

universo do TR dentro das dimensões memória, sociologia do turismo, dicotomias existentes, o 

método adotado para a coleta de dados foi a triangulação de dados qualitativos e quantitativos, 

considerando-se o levantamento de informações quanto realidade atual e principalmente 

focando as questões de legislação e identidade e posteriormente o Survey, uma técnica de 

pesquisa que é conduzida com uma amostra representativa de uma população onde os dados 

obtidos nos questionários são estudados utilizando técnicas estatísticas para medir relações 

entre variáveis. De modo geral no Survey, as respostas são previamente codificadas e 

qualificadas em escalas, permitindo a digitação direta para o programa de análise de dados.  

Segundo Alencar (2002), a escolha de uma metodologia a ser adotada, exige 

conhecimento do universo sob o qual esta se propondo um trabalho, pois, da formulação do 

problema à conclusão de uma pesquisa, há um longo caminho a ser percorrido, e se faz 

necessário pilastras de sustentação fundamentada na construção de um referencial teórico e 

na coleta de dados sistematizada, objetivando assim, formular, um sistema coerente de 

conceitos e de hipóteses operacionais, articulados entre sí, 
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Segundo Pinsonneault & Kramer (1993), quando o foco de interesse é sobre “o que 

está acontecendo” ou “como e por que isso está acontecendo” o Survey é adotado  como 

método adequado para a obtenção destes dados ou informações sobre características, ações 

ou opiniões de determinado grupo de pessoas. Malhotra (2001) apresenta esta metodologia 

como uma possibilidade de reconhecer elementos necessários para as pesquisas de 

necessidades adotadas em marketing e neste estudo, a procura pelas informações de 

necessidades e experiências é foco de análise.        

Adotou-se a pesquisa quantitativa, focada na obtenção de evidências sobre universo 

do turismo rural, por meio de questionários compostos de perguntas fechadas, abertas e, semi-

abertas. Os questionários para coleta de dados foram aplicados através de contato dos 

entrevistadores com os empresários do turismo rural durante a 3ª.Rodada de Negócios do 

Turismo Rural, realizado em São Paulo em setembro de 2011, sendo considerada esta, uma 

amostragem não probabilística,por conveniência.  

Acredita-se, ao fim da análise destes dados a serem compilados, que este estudo 

poderá contribuir na identificação de caminhos a serem trilhados para alcançar a viabilidade e o 

desenvolvimento da atividade turística rural, pois, buscou-se construir elementos que auxiliem 

um modelo de desenvolvimento, focando entender o momento atual e, assim, fornecer mais 

subsídios à elaboração de políticas públicas adequadas à nova realidade rural, mapeando e 

analisando condições ao exercício da atividade.  

 

Respostas aos nossos porquês  

Com base na análise dos dados coletados, reconhece-se que o a ampla extensão territorial das 

áreas rurais brasileiras com riqueza de recursos naturais, somadas à enorme diversidade 

cultural do povo brasileiro, possibilita o desenvolvimento de inúmeros atrativos rurais, aliados à 

crescente demanda dos turistas em busca do maior contato com a natureza, de vivenciar 

novas experiências, ou reencontrar suas raízes na vida do campo e nas lembranças 

escondidas do passado, confirmando assim, as boas perspectivas e o potencial de crescimento 

do Turismo Rural no País.  

 Este estudo que propiciou a construção do Panorama Empresarial do Turismo Rural 

2011, que se transformou em um documento público, trazendo não só tendências, mas 

oportunidades e demonstrou a diversidade da atividade tanto quanto ao número de Estados da 

Federação que ofertam turismo rural, bem como, os diferentes produtos ofertados no Brasil.  

Mostrando a Região Sul e Sudeste consolidada na atividade, e, Estados como Ceará, Bahia, 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco como dínamos regionais 

Também, foi possível identificar novas ofertas em Estados como Goiás, Paraná, Paraíba e Rio 

Grande do Norte com diferentes especificidades e custos, podendo, assim, atender a diferentes 

mercados. Destacou-se, por outro lado, diversidade de produtos ofertados, desde tradicionais 

agricultores familiares, que recebem em suas casas, nos modelos de cama e café, inseridos no 
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universo profissional do turismo em Santa Catarina, bem como, de propriedades rurais que se 

transformaram em empreendimentos turísticos nos últimos anos. 

 Importante ressaltar, que os dados analisados, permitiram a identificação de um 

crescente número de produtos turísticos rurais, ofertados na região nordeste do Brasil. Nota-se 

que alguns destes destinos nordestinos, que antes exploravam somente o turismo de sol e 

praia, identificaram o potencial das atividades turísticas rurais como os Engenhos de Açucar de 

Pernambuco, o Cariri da Paraíba, Serra do Baturité do Ceará, Cacau da Bahia, entre tantos 

outros, passou a explorar estas riquezas culturais rurais e em muitos momentos consorciando 

produtos experiência rural com a natureza, sol e praia.    

O Brasil tem hoje um novo cenário do turismo rural, com atividades que antes se 

concentravam nas regiões Sul e Sudeste do país, agora se espalham por outras regiões, 

contribuindo para o crescimento da oferta de produtos e o fortalecimento da atividade, mas o 

setor tem alguns desafios como a profissionalização da atividade, a qualificação de mão-de-

obra específica, o acesso a novos mercados e a preocupação com os impactos sociais e 

ambientais que pode causar.  

A pesquisa demonstrou que apesar do avanço de muitos empresários pioneiros no 

setor nestes últimos anos, que inicialmente tiveram como referências apenas realidades de 

outros países, estes foram obrigados a adaptar estes dados coletados com a realidade local, 

superar as adversidades e desconfiança desta nova modalidade turística, persistindo e 

valorizando seu trabalho, muitas vezes sem o devido apoio técnico, demonstrando a sua 

capacidade empreendedora e amadurecimento do setor.  

O estímulo ao comportamento empreendedor necessita estar incorporado na atividade 

empresarial do Turismo Rural promovendo as mudanças e inovações necessárias para o 

fortalecimento das ações de comercialização focada em resultados consistentes para o 

segmento. Evidenciam-se também, nesta análise, que a realização de mecanismos eficazes de 

aprendizagem de comercialização é desafios para os próximos anos, que acarretarão a 

consolidação, fortalecimento, valorização da atividade e promoção do desenvolvimento 

sustentável dos territórios onde os empreendimentos estão inseridos.  

Considera-se como uma ótima oportunidade a atividade turística para as pequenas 

propriedades rurais, que poderão agregar valores socioeconômicos e culturais, pois, esta não 

exige uma economia de escala, onde a visão empreendedora, a criatividade, o empenho 

familiar e o desejo de sobrevivência com dignidade no campo superam as dificuldades iniciais 

de qualquer novo negócio. 

Outro elemento a ser considerado nesta análise, foi o surgimento, nos últimos 10 anos, 

de empreendimentos turísticos rurais construídos por novos atores rurais, formado por 

profissionais liberais dos grandes centros urbanos, que após aposentadoria, ou mesmo pela 

procura de qualidade de vida, abandonam as cidades e adquirirem propriedades rurais, 

inicialmente para construírem empreendimentos turísticos, mas com o tempo, reconhecendo as 

possibilidades de uso produtivo e sustentável iniciam na arte da produção rural, transformando-
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se em cafeicultores, caprinocultores, produtores de ervas medicinais, entre outras tantas 

atividades, é um novo fato a se considerar e fez a diferença na realidade da atividade.  

Estes “novos rurais” recebem com a naturalidade rural, inerente ao produto, porém, 

somada com a experiência profissional adquirida anteriormente, trazem renovação com novas 

marcas, lideram grupos e fortalecem destinos turísticos. Faz-se necessário ressaltar que, 

muitos destes profissionais do turismo rural, além da atividade turística, tomam gosto pela 

experiência, produtiva rural. E se mostram, ao longo dos anos, não menos produtores rurais, 

ao contrário, pois, comprometidos com a sustentabilidade ambiental, produtiva e social, 

agregam valor aos produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural.  

Representantes deste novo momento do turismo rural brasileiro, de propriedades rurais 

envolvidas com a ruralidade produtiva, com o turismo e principalmente com o perfil deste novo 

proprietário comprometido com a ruralidade, podem ser reconhecidos em distintas localidades 

de Brasil Continental como na Bahia Reserva Alto da Esperança, bem como a Fazenda 

Cacaueira que mantém a Pousada Pedra do Sabiá e Projeto Educacional Rosa dos Ventos. 

Em São Paulo Areia que Canta Fazenda Hotel e Ecoturismo; No Mato Grosso do Sul, no 

Pantanal de Miranda a Fazenda Baia Grande; No Rio de Janeiro a Casa Delta no Vale do 

Paraíba; No Rio Grande do Sul a Quinta da Estância Grande, entre outros.       

A realidade nacional aponta a atividade como dínamo rural, e, a perspectiva de uma 

atividade focada no negócio do turismo traz relações empresariais inovadoras, possíveis de 

serem ofertadas para a Copa de 2014 com produtos diferenciais e de qualidade próximo as 

cidades sedes, atendendo assim ao ‘turista visitante, como acontecerá no Estado de Mato 

Grosso, com as pousadas rurais da Transpantaneira que já estão recebendo reservas para 

este período de 2014 de grupos diferenciados bem como de jornalistas que poderão atender a 

cobertura dos eventos futebolísticos usando helicópteros como meio de locomoção, o que 

viabiliza a chegada aos estádios.  

Estados como a Bahia, já reconhecendo estas novas realidades, estão participando 

das Feiras Internacionais, do calendário 2012, como a FITUR em Madri, ofertando produtos 

diferenciais para a Copa de 2014 e entre eles o Turismo Rural. Uma das grandes reflexões e 

certamente o desafio para 2012, será a necessidade do segmento, sair da zona de conforto, 

que se manteve desde seu surgimento, de ser uma atividade que atende aos projetos de 

desenvolvimento regional, por isso foco de muitas ações institucionais, governamentais ou não 

governamentais, para se transformar em uma atividade empresarial sustentável, como meta de 

manutenção de destinos e consolidação não só de empreendimentos, mas  também, dos 

sonhos daqueles que estão apostando neste diferencial, moderno, profissional sem perder a 

ruralidade.  

Outra importante conclusão é a inclusão do Brasil, como destino mundial do turismo 

rural, com o amadurecimento do relacionamento comercial com operadoras e agências e, a 

construção de um novo meio para a distribuição do produto que frutificarão em ações 

empresariais concretas. Reconhece-se a Nova Zelândia como destino de grande Aventura, o 



 

142 
 

Peru como de Selva e Base Comunitária, o Caribe como de Praia, e outros ícones como de 

Montanha, Esqui, Pesca, Luxo, Eventos. No entanto, não existe no imaginário coletivo, nenhum 

país em especial, reconhecido como destino de Turismo Rural, esta é uma oportunidade de 

negócio e marketing, que o Brasil pode preencher.   

A possibilidade próxima, da aprovação do Projeto de Lei 5.077/09, que tramita na 

Câmara dos Deputados, o qual prevê a regulamentação da atividade e reconhece ser esta, 

uma atividade turística, mas com especificidades rurais, é certamente uma das primeiras 

ferramentas destas transformações. O Turismo Rural não tem leis e regulamentos específicos 

que normatizem a sua diversidade, até por ser uma atividade relativamente nova, submete-se a 

um regime híbrido, parte rural, parte urbano, notadamente na área trabalhista, previdenciária, 

sanitária e tributária. 

O processo de aprovação da lei ainda não esta finalizado, retornando a Câmara de 

Deputados e depois para sanção a presidência, mas acredita-se de uma forma em geral,  que 

se simplifique a legislação no que concerne a pessoa jurídica, contratação eventual de 

trabalhadores, emissão de nota do produtor ou algo semelhante para serviços de hospedagem, 

alimentação entre outros ofertados pelo TR. 

Na esfera federal, especialmente dos tributos administrados pela Receita Federal se a 

legislação for alterada segundo se espera, o regime do empreendedor do Turismo Rural vá ser 

igual ao do produtor rural, essa unidade de disciplina permitirá um caminhar conjunto desses 

setores-irmãos, gozando e buscando todas as formas de incentivos. Acredita-se que o turismo 

rural, quando desenvolvido paralelamente à exploração de atividade agropecuária, ser sujeito 

aos mesmos regimes tributário, trabalhista e previdenciário dos produtores rurais, inclusive o 

tratamento especial dado ao empreendedor pessoa física, ao consórcio de pessoas físicas e às 

pessoas física e jurídica cooperadas, terão direito de opção, em qualquer caso, pelo SIMPLES.  

Outras questões sanitárias, ambientais e mesmo tributarias como a contribuição social sobre 

lucro líquido, como no rural, são elementos fundamentais a serem trabalhados, mas ainda não 

previsto neste projeto de lei.   

Quanto a inserção de uso de Áreas de Preservação Permanente (APP) pelo Turismo 

Rural e Ecoturismo, aprovada pelo Senado do Brasil ao fim do ano de 2011, na redação do 

novo código florestal não influenciou de fato a realidade da atividade, pois poucas  são 

atividades de turismo rural já existem de fato antes da data limite determinada em 2008, país    

porém, cabe a atenção das autoridades quanto à verificação desta permissão de uso, para que 

não seja usada inadequadamente esta permissão.  

 Ao fim, após análise de todos os dados coletados, é possível reconhecer que o turismo 

rural brasileiro, neste ano passado de 2011, pode vivenciar um ano que, ao mesmo tempo, que 

consolidou tecnologias inovadoras, trouxe à pauta mudanças significativas quando a 

legalização, que exigirá a consolidação de políticas públicas nacionais que acompanhem este 

momento de transformação, adentrando pelo universo da percepção e das necessidades 

humanas, objetivando relacionar estes valores aos negócios turísticos.  
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Acredita-se que este estudo venha contribuir na identificação dos caminhos a serem 

percorridos no Turismo Rural, pois, buscou-se construir elementos que auxiliem a entender o 

modelo de desenvolvimento. Acredita-se também, que as conclusões apresentadas poderão 

auxiliar na formulação das diretrizes do TR, permitindo, a criação de propostas de apoio aos 

planos de desenvolvimento. Do ponto de vista do desenvolvimento acadêmico, esta pesquisa 

objetivou ampliar os conhecimentos sobre o tema e potencializar a oferta destes, para, com 

isso, atender à sociedade de maneira geral. O desafio para o ordenamento do segmento é 

colossal e, existe disposição para seguir avante com as mudanças e melhorias tão importante 

para o Turismo Rural Brasileiro, que contribuirão não só para a consolidação da atividade, mas 

também para este despertar mundial do Turismo Rural.   

 

Referencial Bibliográfico 

Alencar, E. 1997 “Novo Padrão Agrícola, Complexo  Agroindustrial   e   Associativismo   Roteiro 

Para Discussão”. Lavras.  Universidade Federal de Lavras.  

Alencar, E.; Gomes O. 1998  “Metodologia   de      Pesquisa     Social   e   Diagnóstico 

Participativo”  Lavras: Universidade Federal de Lavras.   

Carneiro, M. J. 1997  “Realidade: novas identidades em construção”. Anais do XXXV 

Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, Natal. p.147- 185 

Cavaco, C 1996 “Do despovoamento ao desenvolvimento local: desafio ou utopia in IEG/FLUC 

(Ed) Dinamismo Socioeconômico e (Re) Organização territorial: processos de Urbanização e 

Reestruturação Produtiva”. Coimbra: pp 333-356.  

Godoy, A. S.  1995 b  “A pesquisa qualitativa e sua utilização em administração de empresas. 

Revista de Administração de Empresas” São Paulo, 35(4): 65-71, jul./ ago.  

Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural- IDESTUR 2010  “Relatório Anual do Panorama 

Empresarial do Turismo Rural.” São Paulo.  

Malhorta N K. Pesquisa de marketing 2001. Uma orientação aplicada. 3ª ed. Bookman  Porto 

Alegre: 

Ministério do Turismo – MTUR  2003  Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural . 

Brasilia  

Pinsonneault, A. and K.L. Kraemer, 1993 "The Survey Research Strategy in Studies of 

Information Systems: Review and Critique," Journal of Management Information Systems, 

(10:2),  75-106. 

Roque, A. M.  2001 Turismo no espaço rural: um estudo multicaso nas regiões sul e sudoeste 

de Minas Gerais  Tese mestrado . Universidade Federal de Lavras: Lavras - Minas Gerais  

Saint- Hilaire. 1974  A  de   Viagens  pelas   províncias   do  Rio  de Janeiro e Minas Gerais ( 

1816-1822).  USP São Paulo. 

 

 



 

144 
 

La política turística y la economía del trabajo en el Estado de México 

 

Erika Cruz Coria*  

Lilia Zizumbo Villarreal** 

Ana Luz Quintanilla Montoya***  

Graciela Cruz Jiménez***  

 
Resumen 

A lo largo de presente trabajo se abordaran tres formas bajo las cuales se ha venido desarrollando 

la actividad turística en el Estado de México, dos de ellas impulsadas desde la política turística a 

nivel federal y estatal, por tanto, son políticas planteadas "desde arriba" y "desde afuera y, la 

tercera surgida en las propias comunidades rurales. La primera vertiente, está guiada por modelos 

y criterios macroeconómicos encaminados a generar las condiciones para incentivar la inversión 

privada. La segunda, corresponde a la política de desarrollo social que ha tenido como 

encomienda principal el desarrollo del turismo cultural como estrategia económica. Y la tercera, se 

refiere a una forma de turismo que surge desde las propias comunidades a partir de la economía 

del trabajo.  

 
Palabras clave: política turística, turismo cultural, economía del trabajo, comunidad, turismo.  
 

Abstract 

This research is about three forms under which one has come developing the tourist activity in the 

State of Mexico, two of them stimulated from the tourist politics to federal and state level, therefore, 

are policies raised " from "above" and from "out" and, the third one arisen in the own rural 

communities. The first slope, it is guided by models and macroeconomic criteria directed to 

generating the conditions to stimulate the private investment. The second one, corresponds to the 

politic of social development that has taken as a principal commission the development of the 

cultural tourism as economic strategy. And the third one, refers to a form of tourism that arisen from 

the own communities from the economy of the work. 

Key words: Tourist politics, cultural tourism, economy of the work, community, tourism. 
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Introducción 

Desde hace más de medio siglo la actividad turística ha experimentado un constante y dinámico 

crecimiento a nivel mundial, México es sin duda uno de los países que con mayor interés ha 

apostado por el desarrollo del sector desde la década de los años setenta debido a los múltiples 

beneficios que puede generar en el ámbito económico. La política turística del país, se ha 

orientando hacia la implementación de acciones que permitan el fortalecimiento de la 

competitividad de los destinos turísticos más importantes, particularmente, los situados en el litoral 

como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta o Acapulco, mismos que se han ajustado a los 

lineamientos internacionales y a las exigencias del mercado.  

 

Con la promesa de impulsar el desarrollo nacional, el turismo en nuestro país se ha expandido 

ampliamente, pero no sólo como una estrategia económica para generar empleos, captación de 

divisas o para crear infraestructura y equipamiento que satisfagan las necesidades de las 

corrientes turísticas sino también como atracción para la inversión e intervención de los países 

desarrollados y empresas transnacionales que buscan consolidar su posición en el mercado. 

 

A partir de la década de los años ochenta, la política turística de México se modifica siguiendo los 

lineamientos de un nuevo modelo de desarrollo que otorga un papel prioritario al mercado en la 

dinámica del sector, propicia la descentralización en la toma de decisiones e incluso reconoce 

añejas prácticas turísticas como el impulso al turismo cultural, de naturaleza e incluso local.  

 

No obstante, con la creciente preocupación por el deterioro del medio natural, organismos 

internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT) y sus promotores dirigen su 

atención al impulso de modalidades de turismo que pretenden ser una alternativa a los impactos 

sociales, culturales y naturales que conlleva el turismo tradicional, adaptando su discurso a nuevas 

dimensiones con base en las aportaciones del desarrollo sustentable1. De esta forma, a lo largo de 

las últimas dos décadas en México se ha venido integrando el término de sustentabilidad en todos 

los programas turísticos a pesar de que la realidad dista mucho de los principios planteados, pues 

la obtención de una mayor rentabilidad económica de los destinos nacionales continúa siendo el 

pilar fundamental por encima de otros elementos importantes como el mejoramiento en las 

condiciones de vida de las poblaciones anfitrionas y, la conservación de los recursos naturales y 

culturales de los destinos.  
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En este mismo contexto se presentan las políticas emanadas de las Entidades Federativas del 

país, la cuales se caracterizan en su mayoría por el especial énfasis puesto en impulsar la 

inversión de los grandes capitales, dejando a un lado los esfuerzos de las comunidades rurales por 

incorporarse a la dinámica turística como un alternativa para mejorar sus condiciones de vida. 

 

El Estado de México es uno de estos casos donde a pesar de su predominante vocación industrial 

y comercial, mantiene importantes recursos naturales y culturales susceptibles de aprovechamiento 

turístico, la política turística aplicada en esta entidad  ha permitido la consolidación de algunos 

destinos turísticos como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal o Malinalco que a partir de una amplia 

inversión en materia de infraestructura, equipamiento y promoción turística se ha logrado atender 

las necesidades de corrientes de visitantes nacionales e internacionales; no obstante, se ha 

minimizado la importancia de aquellos proyectos en comunidades indígenas y campesinas que, 

con base en la posesión colectiva de su territorio y la articulación de intereses comunes, han 

desarrollado la actividad como vía para alcanzar el bienestar de sus integrantes. 

 

En este  sentido, el presente trabajo  aborda lo referente al impulso del turismo en el Estado de 

México, que en los últimos años ha puesto énfasis en el desarrollo del sector desde una 

perspectiva esencialmente económica, dejando de lado su importancia como estrategia social y 

provocando que en aquellos lugares sin posibilidades de integración económica, estén surgido 

formas de organización desde la economía social, en donde sí se considera la sustentabilidad 

como forma de vida y no como discurso. 

 

Las reflexiones en torno a los disímiles rumbos que ha tomado la actividad turística en el Estado de 

México, emanan de una serie de trabajos de investigación realizados en diferentes comunidades 

rurales de la entidad (Metepec, Malinal, Atlapulco, Acazulco, entre otras) que,  aunque no han 

tenido por objetivo estudiar los modelos turísticos a partir de las políticas y acciones 

implementadas, sí han logrado develar a partir del estudio de las formas de organización y 

participación de los actores y, del aprovechamiento de los recursos naturales y culturales  las 

características de los mismos.  

 

El comportamiento de la política turística en el Estado de México. 

La importancia económica del turismo en esta entidad es reconocida en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2005-2011, el cual menciona que ésta no sólo es una fuente de ingresos por la 

creciente derrama turística sino también por su capacidad de generación de empleos (Gobierno del 

Estado de México, 2005), además de que se ha identificado que aún quedan nichos de mercado 
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por experimentar y descubrir, mismos que podrían ayudar a generar nuevas modalidades de 

turismo en la entidad.  

Lo cierto es que la política turística actual de la entidad está orientada, sin duda alguna, a las 

nuevas tendencias de la economía global pero siguiendo dos rumbo paralelos, por un lado, se 

encuentra aquella que está guiada por modelos y criterios macroeconómicos encaminados al 

desarrollo del mercado, esta vertiente se encuentra plasmada en el Plan de Desarrollo Estado de 

México 2005-2011, específicamente, en el pilar denominado de seguridad económica. A través de 

ésta política se han venido definiendo marcos de acción enfocados a generar las condiciones 

propicias para incentivar la inversión privada, con la finalidad de que la actividad turística amplíe su 

contribución a la generación de empleos y, en general, contribuya al logro de un acelerado 

crecimiento económico basado en una supuesta tendencia hacia la sustentabilidad.  

 

De ahí, que el desarrollo turístico bajo esta política de desarrollo ha estado encaminado a 

emprender las siguientes acciones:  

 Incrementar la oferta turística, de acuerdo con las últimas estadísticas registradas esto se 

ha visto reflejado principalmente en el aumento y diversificación de los establecimientos de 

hospedaje y el número de habitaciones que en 2005 eran sólo 534 con 17, 872 cuartos de 

hotel y para 2008 se registraron 622 con 21,875 habitaciones. Igualmente, sucedió con los 

establecimientos de alimentos y bebidas, en el año 2005 eran 1,117 y para el 2008 

ascendieron a 1,369, así como otros establecimientos incluyendo las agencias de viajes, 

arrendadoras de autos, entre otros  

 El desarrollo de una cultura turística, esta acción incluye la profesionalización de las 

personas relacionadas con la actividad (empresarios, trabajadores, habitantes locales) a 

través de cursos de capacitación como los siguientes: "Brindemos servicios de calidad", 

"Emprendedores" "Formación de Anfitriones Turísticos", entre otros, que tienen por objetivo 

concientizar a los prestadores de servicios de la importancia económica y cultural del 

turismo. 

 Certificación de empresas de hospedaje, alimentos y bebidas y agencias de viajes 

mediante el programa "M" de Moderniza, el cual busca vincular a las empresas de la 

entidad con los estándares de calidad a los que están siendo sometidas muchas empresas 

a nivel mundial, además de que también se procura que los destinos mexiquenses sean 

competitivos no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

 Se ha promovido créditos ante la Banca Privada (HSBC y Banorte) para la remodelación y 

equipamiento de instalaciones de hoteles en algunos destinos de la entidad (Malinalco y 

Valle de Bravo). Y por otro lado, la entidad gracias a su inserción en la Bolsa Mexicana de 

Inversión Turística  ha logrado captar algunas inversiones por parte de empresas 
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internacionales. Para el año 2010, se presentó un incrementó seis veces superior en el 

presupuesto asignado a inversión en infraestructura turística que en el año 2006, con la 

finalidad de consolidar su potencial. 

 Otras actividades como el otorgamiento de créditos para incrementar proyectos 

productivos, modernización de los servicios turísticos, mejoramiento de la infraestructura y 

calidad de los servicios, promoción y publicidad (GEM, 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 

IGECEM, 2008).  

 

Resulta evidente que el desarrollo y el fortalecimiento de la economía de mercado, es lo que ha 

venido sustentando todas las acciones puestas en marcha en materia de turismo. A lo que se 

apuesta es a la generación de las condiciones para el desarrollo de un mercado más productivo y 

competitivo, éste es el determinismo que ha venido guiando las acciones en beneficio del 

desarrollo turístico del Estado de México. De ahí, que los objetivos y principios planteados por el 

desarrollo sustentable, continúan siendo una aspiración casi inexistente en la realidad del sector, 

pues difiere de los resultados obtenidos en materia de conservación de recursos y bienestar para 

las comunidades locales. 

 

En este primer caso, lo que ciertamente ha importado es la diversificación de la oferta turística pero 

con base a las tendencias del mercado turístico internacional, la creación de productos dirigidos a 

nichos específicos que detonen la diversidad de oportunidades de inversión, ya no sólo en hoteles 

y restaurantes sino en una gran gama de servicios recreativos-turísticos. Bajo este modelo de 

turismo ofrecen productos como el turismo de negocios, de aventura, el ecoturismo, entre otras, a 

través de empresas nacionales y extranjeras que buscan satisfacer las expectativas de un turismo 

para las clases con mayores posibilidades económicas, respaldado por las políticas públicas 

tratando de incorporar a algunas localidades de la entidad que cumplen con los requerimientos del 

capital para dar lugar a su reproducción. Esta vertiente, si no es la más importante, constituye parte 

fundamental en la política económica del gobierno. 

 

Respecto a la otra dirección bajo la cual se ha venido desarrollando el turismo en la entidad, 

corresponde a esencialmente a la modalidad de turismo cultural, asumida incluso como parte de la 

política de desarrollo social.  Es justamente esta política la que ha tomado mayor fuerza en cuanto 

al desarrollo del turismo, pues ante la inexistencia de atractivos que posibiliten la llegada de 

corrientes masivas de visitantes del segmento de sol y playa, el turismo cultural ha despertado el 

interés tanto del gobierno (destinando un considerable porcentaje del presupuesto para el sector), 

como del propio mercado, formulando diversos proyectos que posibilitan el aprovechamiento 
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recreativo del patrimonio cultural y natural de los mexiquenses, como vía para posicionar a la 

entidad y las empresas privadas en el ámbito competitivo internacional del turismo. 

 

En este contexto, el gobierno del Estado ha puesto en marcha algunos programas y una serie de 

acciones que tienen por objetivo el rescate del patrimonio cultural conformado básicamente por los 

bienes materiales como monumentos, grupos de edificios y lugares históricos pero dejando en un 

segundo plano elementos intangibles como las costumbres, tradiciones y las expresiones artísticas 

de las comunidades; al mismo tiempo que se presume el potencial turístico a partir de sus riquezas 

culturales se afirma que se han logrado "mejorar las condiciones de vida y de crecimiento de las 

localidades en la entidad con vocación turística" (Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de 

México, 2007:16).  

 

De hecho, el Plan de Desarrollo del Estado 2005-2011 considera a la actividad turística bajo la 

modalidad de turismo cultural es un instrumento para lograr la preservación y difusión del 

patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad; asimismo se ha convertido en una estrategia 

para que los sectores de la sociedad, particularmente, los más vulnerables para que incorporen al 

desarrollo económico y social de la entidad. Incluso desde esta perspectiva el gobierno del Estado 

de México, ha formulado diversos programas y acciones que han propiciado el despegue del 

turismo cultural, centrando los esfuerzos  por hacer de la entidad un polo de inversión y desarrollo 

turístico. 

 

Como parte de estas acciones destaca la continuidad a diversos programas Federales impulsados 

por la Secretaría de Turismo (SECTUR), como el denominado "Pueblos Mágicos", con la intención 

de revalorar determinadas poblaciones en el país, resaltar su valor turístico natural y cultural  y 

para ofrecer alternativas turísticas innovadoras a los visitantes nacionales y extranjeros, al tiempo 

que se convierten en detonadores de la economía local y regional. A este programa, hasta la fecha 

se encuentran integrados las cabeceras municipales de Tepotzotlán (incorporado al programa en el 

año 2000), y Valle de Bravo (incorporado en el año 2005) (SECTUR, 2010a).  

 

Del mismo modo, algunos recursos turísticos y culturales de la entidad forman parte del Programa 

Regional “En el Corazón de México", creado con la intensión de consolidar diversos destinos y 

productos ubicados en las entidades federativas del centro del país (Distrito Federal, Estado de 

México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala), para alcanzar niveles de calidad que satisfagan las 

necesidades y expectativas de los turistas (SECTUR, 2010b). Al igual que los otros programas, 

éste busca el rescate de los valores históricos, artísticos y antropológicos de la entidad.  
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Las poblaciones poseedoras de algunos recursos de interés para este programa han sido 

beneficiadas a través del mejoramiento de la imagen urbana de los pueblos, señalización turística, 

módulos de información en sitios de interés, entre otras acciones que benefician de manera 

general a la región. 

 

En el contexto estatal, aprovechando las actividades conmemorativas del "Bicentenario de la 

Independencia de México", el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo ha 

instituido el programa denominado "Pueblos con Encanto del Bicentenario",  con el que se ha 

logrado el mejoramiento de la imagen urbana y el incremento de la afluencia turística a través de 

aportaciones tanto del gobierno estatal como de los propios gobiernos locales. La principal 

finalidad de este programa es resaltar la autenticidad, mexicanidad, encanto ancestral, riqueza 

histórica y cultural de los pueblos mexiquenses a través de la participación social amplia y plural de 

la comunidad receptora. Hasta la fecha 18 municipios forman parte del programa (Acolman, 

Aculco, Amanalco, Amecameca, Ayapango, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Otumba, 

Sultepec, Temascalcingo, Temascaltepec, Teotihuacán, Tlalmanalco, Tonatico, Villa del Carbón y 

Zaculapan), y los beneficios otorgados giran en torno a la rehabilitación de fachadas, mejoramiento 

de la imagen urbana de los centros históricos, rescate y restauración de monumentos y edificios 

históricos, entre otras acciones (Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México, 2010; 

GEM, 2010). 

 

Aunado a ello, en el año 2007 el gobierno del Estado logró la firma de un convenio con el Fondo 

Nacional de Fomento Turístico (FONATUR), para el desarrollo del primer Centro Integralmente 

Planeado fuera de un destino de playa, denominado “Programa Regional de Desarrollo Turístico 

del Corredor Teotihuacan-Acolman-Otumba-Axapusco-Nopaltepec-San Martín de las Pirámides”, 

con el propósito de orientar y asegurar el aprovechamiento recreativo de los recursos culturales y 

naturales de la región, tomando como eje central para el desarrollo turístico la zona arqueológica 

de Teotihuacán.  

 

Con ello se pretende (re) posicionar a dicho espacio como un importante destino cultural, para lo 

cual es necesario la ampliación de la zona de amortiguamiento y salvaguarda, permitiendo la 

incorporación de nuevos emprendimientos para la oferta de servicios turísticos, y eventualmente 

incrementar el número de visitantes nacionales y extranjeros (FONATUR, 2007). Es preciso 

señalar que a pesar del evidente interés del gobierno por atraer mayores inversiones a la región, 

que se traduzcan en beneficios económicos, es importante que retomen los otros dos principios 

fundamentales del desarrollo sustentable (social y natural), de tal forma que la efectiva 

incorporación de los actores locales en el proyecto, los ubique como los principales beneficiarios 
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del desarrollo turístico, al tiempo de velar por la protección del patrimonio cultural y natural de la 

región. 

 

Con base a esta concreta revisión de algunas de las acciones emprendidas por el gobierno del 

Estado para impulsar el turismo cultural, es claro que el discurso, hace creer que esta modalidad 

permitirá a las comunidades su efectiva incorporación al turismo; sin embargo, el apoyo otorgado a  

estos sectores de la población es mucho menor  en comparación con los estímulos económicos 

brindados a las grandes compañías nacionales y extranjeras que conforman la industria turística, 

sobre todo en aquellos destinos que son de interés para el mercado. 

 

Así, esta modalidad de turismo no es otra cosa que un intento por darle un carácter humano a los 

esfuerzos neoliberales de crecimiento económico, a los que se encuentra vinculado el Estado. Por 

tanto, la política turística desde esta perspectiva, lejos de impulsar proyectos que combinen la 

generación de crecimiento económico, fortalecimiento y rescate de los valores socioculturales, el 

adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, así como la participación de las 

comunidades receptoras, ha venido haciendo un uso intensivo y extensivo de la sociedad y sus 

manifestaciones culturales, convirtiendo la cultura de los pueblos en un producto turístico más y 

exhibiendo a éstos como si fueran objetos turísticos.  

 

Es evidente que ambas vertientes están pensadas para asegurar el predominio del mercado y del 

modelo neoliberal que lo sustenta. Por lo tanto, son políticas planteadas "desde arriba" y "desde 

afuera"; es decir, impulsadas desde el exterior por organismos internacionales, el gobierno Federal 

o Estatal, y que pueden ser retomadas por los actores locales, pero cuyo carácter es 

fundamentalmente institucional. Éstas no están planteadas desde dentro y con los miembros de la 

sociedad o de las propias comunidades que son atendidas con estos programas de desarrollo 

económico y social basados en el turismo. Así, es posible afirmar que si bien se ha centrado la 

atención en los recursos naturales y culturales de los destinos, en estas políticas se ha ignorado 

casi por completo la participación de los involucrados en el desarrollo turístico. Dichas perspectivas 

ponen énfasis al desarrollo turístico desde lo económico y no desde lo social, por lo que el 

beneficio a las poblaciones con el turismo está lejos de sus objetivos, pues lo que se pretende 

fundamentalmente es fortalecer al mercado. 

 

Si bien, ambas vertientes pueden ser objeto de un profundo análisis, a lo largo del presente estudio 

se destaca al turismo cultural, porque es a partir de una política social que se “busca integrar a las 

poblaciones” al desarrollo a través de turismo. Esta propuesta pretende  promover la riqueza 

cultural de los pueblos impulsando obras de infraestructura, restauración de edificios, conservación 
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de los centros históricos, entre otras acciones que son básicamente de forma, y carecen mejoras 

de fondo que impliquen la participación de las poblaciones en la toma de decisiones respecto al 

tipo de turismo que desean, y así  conciliar las particularidades histórico-culturales de los pueblos 

mexiquenses con la vocación que éstas tienen.  

 

La política turística de la entidad se está extendiendo sobre la dimensión cultural de los pueblos, 

haciéndoles creer que es una estrategia fundamental para lograr su integración al desarrollo 

económico y su inserción al mercado turístico nacional e internacional. En esta dinámica 

únicamente las instituciones se están valiendo del patrimonio cultural de los pueblos, para lograr el 

fortalecimiento de la economía de mercado vía la actividad turística.  

 

Es por ello, que la política turística orientada al rescate del patrimonio cultural presenta una clara 

orientación a privilegiar aspectos como la competitividad económica, la calidad y certificación de los 

servicios, así como la innovación y diversificación de la oferta, con la intención de favorecer su 

progresiva inserción a los mercados globales,que ha obligado a municipios como Metepec, El Oro, 

Ixtapan de la Sal, Malinalco, Teotihuacan, Tonatico, Villa del Carbón, entre otros, a participar en 

una actividad turística que es capaz de medirse con la exigencias de un escenario globalizado, y 

que a pesar de los esfuerzos por alcanzar el desarrollo económico sigue manteniendo en exclusión 

y marginación social a la gran mayoría de sus habitantes. 

 

Con la puesta en marcha de programas como el de "Pueblos Mágicos", "Pueblos con encanto del 

Bicentenario" o el “Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacan-Acolman-

Otumba-Axapusco-Nopaltepec-San Martín de las Pirámides”, su resultado, en la mayoría de los 

casos, podría ser considerado como un proceso teatralizante del espacio social que incluso ha 

alcanzado profundos valores exclusivos de los actores locales como las costumbres y tradiciones, 

mediante la invención y puesta en escena de hechos que poco o nada tienen que ver con su perfil 

histórico. La fuerte tendencia de la internacionalización del patrimonio y el desarrollo exponencial 

del turismo cultural implícitos en estos programas, ha conducido a los pueblos hacia la 

representación de ese "nosotros" que esperan los "otros" (turistas) y que a la larga,  conlleva a la 

trivialización  cultural, a la homogeneización de las prácticas y los imaginarios culturales locales.  

 

A través de dichos programas, las autoridades gubernamentales y la iniciativa privada, ven en la 

etiqueta de “turismo cultural” un potencial fuente de promoción para sus propios intereses, que por 

supuesto viene acompañada de beneficios económicos para determinado sector de la población 

que han podido integrarse al desarrollo turístico, es decir, a aquellos que cuentan con capital 

suficiente para invertir en emprendimientos que conforman la oferta turística como hoteles, 
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restaurantes, cafeterías, tiendas de suvenir o prestan servicios turísticos en los centros de dichas 

localidades.  

 

Lo cierto es que estos programas, han servido de plataforma para el crecimiento de velados 

intereses, acciones y proyectos posteriores, ejemplo de ello es el municipio de Metepec cuya 

imagen urbana, específicamente la del centro de la cabecera municipal, ha sido renovada casi por 

completo, de tal forma que esta alude a un pueblo de origen rural, con fachadas tradicionales de 

múltiples colores y de calles empedradas, que por supuesto, nada tienen que ver con el lugar de 

hace tres décadas, pero que sí ha beneficiado la apertura de cada vez más cafés, bares y 

restaurantes en las calles aledañas al centro. Esta renovada imagen ha podido atraer a un sin 

número de visitantes tanto del interior del país como del exterior, que han sido complacidos por lo 

"tradicional" del lugar, lo que le ha valido para formar parte de los llamados "Pueblos con encanto 

del Bicentenario". Esto sin contar que, los barrios que también forma parte de este municipio, se 

encuentran abandonados, carentes de servicios básicos y su población en una absoluta exclusión 

de los beneficios económicos traídos por el turismo, aún cuando uno de los principales atractivos 

del lugar son los propios artesanos originarios de Metepec que enfrentan cada día mayores 

presiones por la dinámica comercial de la zona. 

  

Éste es sólo un ejemplo de las graves distorsiones y contradicciones que trae implícito la 

implementación de estos programas. Con el discurso del  beneficio económico que han traído 

consigo dichos nombramientos, se están perdiendo los rasgos originales de las manifestaciones 

culturales, incidiendo incluso en la funcionalidad de los espacios y en la vida de sus habitantes. Si 

anteriormente, determinados espacios formaban parte de la vida cotidiana como espacios de 

socialización, la adaptación y comercialización a la que han sido sometidos ha provocado incluso la 

expulsión de los habitantes de ciertas zonas patrimoniales, siendo en algunos casos, desplazados 

de sus propias casas para que éstas sean sustituidas por hoteles, restaurantes, galerías de arte o 

boutiques. Con esta comercialización del patrimonio cultural, lo que en realidad se está logrando es 

una creciente  homogeneización de  los espacios, además de que se está conduciendo hacia un 

reduccionismo espacial y funcional de los propios pueblos y su patrimonio cultural.  

 

A pesar de ello, son varios los municipios de la entidad que se mantienen en la búsqueda por 

adquirir o conservar los nombramientos que surgen de la implementación de dichos programas. En 

el afán por obtener éstas "etiquetas", los funcionarios locales pierden de vista la importancia del 

turismo cultural como vía para el fortalecimiento de lo propio y como herramienta para lograr el 

desarrollo económico y social de los pueblos que participan de ello. Las contradicciones respecto a 

este tipo de políticas de desarrollo basadas en el turismo son muchas y diversas, pero una de las 
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más evidentes es que, si bien el turismo cultural en algunos de los municipios de la entidad ha 

contribuido a mejorar el nivel de ingresos, el logro de una mejor calidad de vida a través de la 

participación de las propias comunidades ha quedado relegado y opacado ante la posibilidad de 

insertar los destinos en el ámbito turístico nacional e internacional. 

  

La política de desarrollo social a través del turismo cultural en la entidad, no ha sido capaz de 

emprender procesos en los que participen empresarios, gobierno y las propias comunidades 

locales, con la finalidad de desarrollar proyectos turísticos en conjunto, para el adecuado 

aprovechamiento de su patrimonio y el beneficio ampliado. Para rescatar los postulados básicos 

del desarrollo sustentable desde un enfoque social, que tanto se pregona en el Plan de Desarrollo 

2005-2011, la participación de las comunidades en estos programas es una acción deseable y en 

una forma alternativa de hacer del turismo una opción de negocio, trabajo y de forma de vida a 

partir de la riqueza natural e histórica de los pueblos.  

 

Mientras el eje rector de la política turística sea el desarrollo del mercado, difícilmente podrá 

lograrse que dicha actividad sea un instrumento para desarrollo social de las comunidades 

receptoras. En este sentido resulta trascendental cuestionarse ¿se está avanzando de manera 

efectiva en el desarrollo económico y social de los pueblos mexiquenses, a través del desarrollo 

del turismo cultural?; ¿los gobiernos municipales, siguiendo la aplicación de los programas en 

materia de turismo promovidos por los ámbitos Federal y Estatal, buscan verdaderamente el 

rescate del patrimonio cultural a través de la participación activa de las comunidades receptoras?; 

¿cuál es el verdadero objetivo de la aplicación de dichos programas?; ¿se pretende alcanzar un 

desarrollo social integral? o ¿continúa el exclusivo interés en el crecimiento económico?, ante el 

panorama antes descrito ¿a las comunidades no les quedará más que emprender formas de 

organización que les permitan ser las protagonistas de su propio desarrollo desde la actividad 

turística?. 

 

El desarrollo turístico desde las comunidades: nueva forma de desarrollo desde la economía 

social. 

Siguiendo sobre la misma línea de análisis, es posible señalar una tercera forma desde la cual se 

ha desarrollado el turismo en el Estado de México, particularmente en un sector minoritario de las 

localidades mexiquenses, la cual no responde propiamente a ningún tipo de política a las que se 

ha hecho referencia a lo largo de este trabajo, sino a una forma de turismo que surgido desde las 

propias comunidades, es decir "desde abajo".  
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Ante los altos niveles de pobreza y exclusión así como de la aplicación de las políticas económicas 

y sociales actuales, las comunidades ubicadas esencialmente en el medio rural, han desarrollado 

sus propias estrategias de sobrevivencia para enfrentar los embates del capitalismo neoliberal.  

 

Quizá esta modalidad de desarrollo del turismo sea hasta cierto punto congruente con la política de 

desarrollo que busca el rescate de los rasgos culturales de los pueblos mexiquenses, pues está 

vinculada con el desarrollo del turismo desde los actores locales, a partir de elementos inherentes 

a su propia cultura que incluso incide en el rescate de su patrimonio cultural, como base 

fundamental en el desarrollo de esta actividad. 

 

Así, el desarrollo del turismo desde las comunidades ha sido posible en el Estado de México, por 

un lado, gracias a la actitud que éstas han tomado respecto al entorno exterior, pues han 

demostrado mantener importantes formas de resistencia política y cultural al proceso de 

globalización que han desembocado en la formulación de proyectos productivos basados en el 

rescate y conservación de los elementos que las caracterizan como sociedades rurales. Además 

de que, éstas han concebido a los fenómenos de globalización como una oportunidad y un desafió 

a explotar a favor de su propio desarrollo. 

 

Las comunidades campesinas de esta entidad y, en general, del país, han sido objeto de un 

prolongado proceso de transformación sociocultural que ha debilitado sus estructuras organizativas 

con las cuales han enfrentado a la devastadora dinámica del mercado capitalista. Los patrones 

organizativos locales han resentido  los efectos de los cambios inducidos desde el exterior, dando 

lugar a múltiples adecuaciones al interior, con la finalidad de responder a las necesidades y 

obligaciones impuestas por el mercado.  

 

Dichos ajustes han propiciado severas problemáticas para las comunidades con importantes 

costos socioculturales, como por ejemplo, la paulatina desaparición de sus expresiones artísticas y 

artesanales mismas que han sido sustituidas por los artículos industriales, convirtiéndolos en 

mercancías susceptibles de comercialización destinados a cubrir las necesidades ajenas a la 

tradicionales; otro ejemplo es la integración de los miembros de la unidad doméstica familiar a 

nuevas alternativas de empleo en el sector capitalista o la restricciones que agentes externos han 

impuesto sobre el libre acceso de las poblaciones sus bienes comunales que aseguran la 

explotación particular de los recursos locales, entre otros ejemplos. 

 

Ante este empobrecimiento y la exclusión generalizada que ha producido el modelo neoliberal, han 

surgido diversas voces que pretenden el mejoramiento de las condiciones de vida en los sectores 
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asilados del sistema dominante, a partir de la reactivación o surgimiento de novedosas de 

propuestas como la economía social. Esta noción, ha llamado fuertemente la atención  en los 

últimos años por parte de numerosas instituciones públicas, privadas, académicas e incluso 

sociales, denominándola con diversos nombres como economía solidaria, economía popular, 

economía del trabajo, economía de la vida o economía comunitaria entre otras, que son el reflejo 

del contexto sociocultural y político prevaleciente en distintos momentos históricos, pero que 

mantienen coincidencias, propósitos e intervenciones similares en torno a una concepción de otra 

economía (Hintze y Deux Marzi, 2008), que pretende construir una alternativa al desarrollo de la 

sociedad y en especial de los sectores con mayor pobreza y exclusión, con base a la redistribución 

de los ingresos, los recursos y la formación de agentes sociales (Coraggio, 2001). 

  

La economía social pretende que las comunidades participen de la dinámica del modelo imperante, 

con una lógica distinta, no subordinada al capital, rompiendo las prácticas asistencialistas y 

partenalistas a favor de la construcción de la independencia local  (Kapron y Fialho, 2004:349), a 

partir de la conformación de organizaciones locales sólidas que compitan con las estructuras y 

mercados definidos por la lógica dominante, reproduciendo la solidaridad y la cooperación mutua 

para el desarrollo de otros emprendimientos locales, que se encuentran en una etapa inicial de 

consolidación.  

 

De esta forma, las comunidades son capaces de impulsar un desarrollo desde abajo, con base a la 

reapropiación de sus recursos y la autonomía en la toma de decisiones, que conlleven a un 

proceso sostenido para el mejoramiento de sus condiciones de vida, a través del control tanto de la 

generación como la distribución de la riqueza generada (Zizumbo, 2008).  

 

En este contexto, algunas comunidades del Estado de México han buscando alternativas  de 

sobrevivencia a través de la organización familiar y comunitaria, sustentadas en la participación 

colectiva en la oferta de servicios turísticos. Tal es el caso de las comunidades de San Jerónimo 

Acazulco y San Pedro Atlapulco en el municipio de Ocoyoacac, cuya propiedad del territorio 

coincide o se encuentra aledaña al Parque Nacional Miguel Hidalgo y Costilla, a partir de las 

formas de organización que han establecido dentro de sus propias comunidades han impulsado un 

modelo de desarrollo turístico que coincide con los planteamientos del desarrollo sustentable.  

 

Al interior de estas comunidades, permanecen vigentes ciertos elementos que han servido de 

instrumento para lograr tanto el desarrollo social como económico de las mismas, pues se ha 

observado que ambas comunidades, han logrado mantener el control colectivo sobre su territorio y 

sus recursos, al tiempo que poseen una organización comunitaria que permite a los actores locales 
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intervenir decididamente tanto en los aspectos técnico-productivos como en los referidos a la 

comercialización del capital acumulado localmente. Dicha dinámica organizativa, permite la 

constitución de una jerarquía social regulada por la capacidad de cada uno de los miembros, para 

influir en la toma de decisiones sobre la utilización del excedente generado. En esta dinámica del 

nivel socioeconómico, es posible distinguir a la iniciativa local y a los actores locales como parte de 

los elementos que pueden producir efectos de desarrollo sustentable.  

 

Así, las formas de organización de estas comunidades adquieren un papel decisivo en el desarrollo 

turístico, vinculado estrechamente con la dinámica del trabajo colectivo, y por lo cual, puede ser 

asumida como una manifestación de la lógica de la economía del trabajo, puesto que la 

reproducción de la vida en comunidad se sitúa por encima de los intereses mercantiles, y puede 

ser considerado como un proceso que trata de re integrar de una forma ventajosa, a las 

localidades dentro del mismo sistema que las excluyo (Coraggio, 2005). De esta forma, las propias 

comunidades están en posibilidades de construir su propio desarrollo con base a las necesidades y 

expectativas de la colectividad, que permita la emancipación del poder local sobre los fines 

individualistas de acumulación de capital, de tal forma que se construyan alternativas para sustituir 

las condiciones de pobreza y marginación que caracterizan a las poblaciones en el medio rural.  

 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que son formas de organización y mecanismos que 

utilizan los campesinos para lograr su reproducción frente a las demandas o exigencias de la 

sociedad de la cual forman parte. Estas estrategias contrarrestan las tendencias desintegradoras 

que el desarrollo capitalista ejerce sobre su economía campesina a través del mercado de 

productos, de dinero y de trabajo; pero también son sus estrategias culturales de  grupo. Para ello, 

las comunidades tuvieron que buscar nuevos medios de integración a la economía de mercado, y 

uno de estos fue a través del ofrecimiento de servicios turísticos a los visitantes. Así, las 

poblaciones están respondiendo al nuevo contexto rural, sin dejar de lado su cultura campesina la 

cual se manifiesta en todos los ámbitos de su existencia, adaptándose a las nuevas condiciones y 

no desistiendo en buscar alternativas productivas. 

  

Estas  comunidades rurales toman a la tierra como medio de vida, a la fuerza de trabajo como 

destinataria de la producción de la familia y a las relaciones comunitarias como el centro en el cual 

se realiza la vida humana, por lo que no constituyen un simple agregado de unidades campesinas 

sino una condición obligada por las mismas, que tiene funciones propias y distintas a las de las 

unidades que las integran. Entre las que destaca, no sólo la regulación del acceso al territorio sino 

también el establecimiento de un grupo en el que se realizan funciones de intercambio y 
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redistribución, que pueden no ser equitativas ni simétricas pero que tienen una naturaleza distinta a 

las relaciones del mercado capitalista.  

 

Estas comunidades no tenían perspectivas en la agricultura, por lo que las unidades domésticas se 

organizaron con la finalidad de incorporarse a nuevas actividades económicas, para hacerle frente 

a la crisis, como señala Coraggio (2003) son las células básicas las que organizan las actividades 

productivas de manera autónoma, porque la actividad integradora de la familia es lo que posibilita 

hacerle frente a las condiciones de adversidad por las que atraviesan. 

 

Bajo esta modalidad de turismo, la estructura de la cultura representa la base en la cual se 

establece la división social del trabajo dentro de las unidades domésticas campesinas y 

comunitarias, es ahí donde se definen las tareas que debe realizar cada uno de los miembros, 

tanto en los procesos productivos como en las actividades cuya realización cumple una función de 

integración. Cada una de las tareas y actividades productivas y reproductivas tienen enorme 

importancia para la reproducción global del grupo a partir del turismo.  

 

Trabajo de reproducción solidaria para el consumo de la comunidad. 

La organización de la economía del trabajo desde la reproducción solidaria para el consumo, nace 

de la posibilidad que tiene la comunidad de explotar sus recursos de manera colectiva, de poder 

establecer grupos de trabajo basados en las redes de sociabilidad sustentadas en la confianza, el 

respeto y  la reciprocidad. 

 

La participación de las comunidades en el turismo se inició a partir de formas de organización 

desde la economía del trabajo, es decir, a partir de las unidades familiares, las cuales tenían 

acceso a los recursos naturales por pertenecer a ellas. Con el crecimiento de la actividad turística y 

de la participación de las familias surgió la necesidad de  organización desde la propia comunidad, 

así las asambleas de ejidatarios y comuneros han fungido a lo largo del proceso histórico como las 

orientadoras de la economía del trabajo. 

 

La economía del trabajo en el campo, puede definirse como el conjunto de actividades económicas 

que surgen de iniciativas de los campesinos desde el seno de la unidad doméstica, de la 

integración de varias unidades domésticas, desde las instituciones locales, cooperativas, 

asociaciones u otras formas de organización para conectarse al mercado local con fines de buscar 

alternativas de sobrevivencia. Estas iniciativas económicas se manifiestan en espacios ejidales, 

comunales y privados como unidades de producción, decisión y de administración de la forma en 

que producen, intercambian y consumen al interior del grupo. Dicha economía del trabajo, está 
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permitiendo nuevas formas de trabajo en el campo, logrando limitar los riesgos y acercarse a un 

uso continuo e integral del espacio y de la fuerza de trabajo familiar, con base a las relaciones 

sociales de los integrantes de las comunidades. 

 

La existencia de modalidades específicas de organización del trabajo y de acceso a los recursos 

productivos, define el sistema de economía del trabajo como alternativa de desarrollo de una 

comunidad campesina. Estas formas de organización del trabajo  se encuentran ligadas entre sí 

por múltiples relaciones, que giran en torno a la división del trabajo, de intercambios, de redes de 

comercialización y de poder. La economía del trabajo representa entonces un objeto de análisis 

más amplio en el contexto rural, en cuanto a formas de competencia y de exclusión o de 

complementariedad. 

 

El trabajo de reproducción solidaria para el consumo de la comunidad desde las unidades 

familiares se organiza en varios niveles. El primero de ellos se da en las formas de organización 

tradicionales que tienen las propias comunidades rurales, por medio de Asambleas Generales de 

Comuneros y  Ejidatarios, en las cuales se deciden las formas en que se van a utilizar los recursos 

con los que cuentan los pobladores. 

 

A partir de la organización comunal y ejidal, donde se originan una serie de relaciones sociales 

basadas en una estructura cabalmente definida y aceptada por la comunidad, se determinan tanto 

la economía social como la economía del trabajo, las cuales permiten resolver los problemas de la 

inestabilidad social y anomia que vivían por falta de oportunidades de empleo. A partir de ambas 

economías los habitantes de las comunidades estudiadas, han obtenido un cierto grado de 

desarrollo en la comunidad, en donde todos poseen las mismas oportunidades para usufructuar los 

bienes de la región, así como la consolidación de una forma de organización basada en la 

propiedad colectiva de la tierra, que respalda la autonomía en la toma de decisiones al interior de 

la misma y la movilización de sus propios recursos para el mejoramiento de sus condiciones de 

vida. 

 

Trabajo para la producción de autoconsumo 

En San Jerónimo Acazulco y San Pedro Atlapulco, la economía campesina de autoconsumo no ha 

dejado de existir, pues a pesar de la importancia que hoy día tiene el trabajo turístico en ambas 

comunidades, el maíz sigue siendo el articulador de la vida social ya que no sólo es el corazón de 

la agricultura sino es el nutriente básico y ancestral de los pobladores, representada como el alma 

de la vida rural, el grano que alimenta al ganado y la semilla que reproduce tanto los procesos de 
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cultivo como las relaciones comunitarias. Es por ello, que actualmente aunque este devaluado el 

precio del maíz, su producción tiene gran significación para la vida de la población.  

 

Aunado a ello, las familias campesinas por tradición han mantenido una importante dinámica 

pecuaria, la cual desempeña importantes funciones como proveedor de trabajo, subsistencia y 

mercancías; así el ganado equino y vacuno complemente la fuente de energía para el desarrollo 

del sector agrícola, al tiempo que el ganado ovino y vacuno proporciona insumos complementarios 

para la alimentación de la población (leche y carne), e incluso permite la obtención de ingresos 

económicos de los productos mercantilizables como la leche, la carne y la lana, por lo que 

actualmente, siguen jugando un papel importante en la economía doméstica de las comunidades 

rurales.   

 

Las actividades agrícolas permiten la intervención de varios miembros de las unidades domésticas, 

quienes participan en cadenas operativas para lograr la producción y disponer de los beneficios 

esperados. Por lo tanto, la cooperación de los comuneros y ejidatarios en los procesos productivos, 

ha hecho que actualmente no se haya perdido la estructura de la familia campesina. Así, aunque 

se haya incorporado tecnología en los procesos productivos, los recursos humanos, el 

conocimiento y los instrumentos de trabajo son importantes en su articulación. 

 

La producción de autoconsumo se presenta como parte de la existencia campesina; se cuenta con 

la tierra, los instrumentos de trabajo y la fuerza de trabajo de la presencia de familias nucleares y 

extensas, que trasmiten los conocimientos de forma inter generacional, y permiten el 

aprovechamiento de pequeños predios agrícolas, cuyo producto es indispensable para la 

economía familiar, puesto que garantiza la subsistencia y la reproducción del grupo familiar. Las 

decisiones de las actividades agrícolas son diseñadas en el seno familiar, en donde se decide qué, 

cuándo, quien o quienes realizarán las tareas. Para tomar las decisiones se consideran las 

habilidades y destrezas que cada miembro de la familia posee, por ejemplo los hijos trabajan en y 

para la casa paterna, pero en el momento de contraer matrimonio, establecen un nuevo hogar 

independiente aunque nunca dejan de estar vinculados física o moralmente del hogar paterno, 

externalizando su apego en la colaboración mutua y reciprocidad existente. 

 

Trabajo mercantil. 

El trabajo mercantil no es nuevo en las comunidades, pues desde la conformación del ejido o el 

reconocimiento oficial de la propiedad comunal de su territorio han existido diversas razones que 

han vinculado a la población local con el exterior, como las condiciones físicas del entorno y la 

limitada vocación agrícola de la tierra, las presiones económicas, así como la intervención de la 
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población local en los procesos migratorios, que han propiciado que los habitantes de San 

Jerónimo Acazulco y San Pedro Atlapulco, persistan en la búsqueda de alternativas económicas 

que les permitan subsistir. Así en la actualidad, las unidades domésticas  continúan combinando 

las actividades turísticas y agrícolas, con la venta local o regional de sus excedentes laborales.   

 

La forma específica como los campesinos se colocan en posiciones remunerativas, presenta una 

amplia gama de posibilidades, entre las que destacan los oficios artesanales tradicionales, oficios 

tradicionales adaptados a nuevas situaciones productivas, obreros calificados (albañiles, 

soldadores, herreros, plomeros, mecánicos, choferes), trabajadores no calificados e incluso como 

comerciantes y dependientes de comercios. Los principales consumidores de trabajo campesino, 

son la pujante industria maquiladora en Santiago Tianguistenco así como los trabajos en la 

construcción en la ciudad de México y Toluca. 

 

La ampliación de oportunidades de empleo en las regiones es, sin duda, el resultado del auge 

urbano-industrial promovido por los programas nacionales de desarrollo. La concentración de 

ingresos procedentes del extranjero sobre la renovación de casas, restaurantes o de equipo para 

mejorar los servicios turísticos, ha provocado una verdadera competencia por mejorar y ampliar los 

servicios turísticos en las comunidades. 

 

Así mismo, ambas comunidades están conscientes que el trabajo en las cooperativas, las 

asociaciones y los grupos les permiten resolver sus necesidades básicas, y que sus 

organizaciones o pequeñas empresas sociales no puede otorgar salarios permanentes, puesto que 

los ingresos dependen de las condiciones del mercado turístico, es por ello que entre semana o en 

temporada baja los pobladores se incorporan a otros empleos, laborando como obreros de las 

fábricas de la región o como comerciantes en la ciudad de México.  

 

Conclusiones. 

La promesa de impulsar el desarrollo nacional a partir del turismo se ha expandido ampliamente, 

pero no sólo como una estrategia económica al propiciar la generación de empleos para la 

prestación de servicios, la captación de divisas extranjeras o la creación de infraestructura y 

equipamiento para satisfacer las necesidades de las corrientes turísticas, sino también como 

atractivo para la inversión e intervención de los países desarrollados y empresas transnacionales, 

que buscan consolidar su posición en el mercado. Aunque siempre ha sido así, ahora se centra la 

política turística como defensora del medio ambiente impulsando sus programas desde un 

perspectiva de sustentabilidad, a pesar de que la realidad dista mucho de los principios planteados, 

pues la obtención de una mayor rentabilidad económica en los destinos nacionales continúa siendo 
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el pilar fundamental por encima de otros importantes elementos como el mejoramiento en las 

condiciones de vida de las poblaciones anfitrionas y, la conservación de los recursos naturales y 

culturales de los destinos. 

 

La política turística del Estado de México está avanzando efectivamente en el desarrollo 

económico pero no así en el desarrollo social de sus poblaciones, al incorporarlos a los programas 

como Pueblos Mágicos, En el Corazón de México, Pueblos con Encanto del Bicentenario, en los 

cuales sólo los pobladores que cuentan con capital económico pueden participar, con lo cual se 

excluye a las mayorías de los beneficios que el turismo genera.  

 

Indudablemente los recursos naturales como medio de producción en las comunidades rurales, 

han sido reconocidos a lo largo del proceso histórico por los propios actores locales, destacando el 

significativo papel que desempeña la tierra, el bosque, el agua, la flora y fauna silvestres en el 

equilibrio ambiental de su comunidad, sin embargo, en los últimos años dichos recursos han sido 

objeto de una resignificación al descubrirlos como medios para la obtención de recursos  a partir de 

la actividad turística, generándose así nuevos esquemas de organización social para la explotación 

de los mismos. 

 

Estas formas de producción en un principio no se dieron de manera simultánea, sino que fueron 

creciendo conforme obtenían éxito, incorporándose cada vez más los pobladores por las ventajas 

económicas que  manifestaron. Aunado a ello, las formas de producción aunque no son 

homogéneas en las comunidades rurales, han permitido que se involucren acorde a sus 

posibilidades y condiciones evidenciando en ocasiones las diferencias políticas y económicas 

existentes entre los actores locales.  

 

Para garantizar el éxito de la economía del trabajo, las unidades familiares éstas cuidan y controlan 

los recursos, sus instrumentos de trabajo, las formas de producción y los conocimientos que cada 

miembro tiene, con la finalidad de ubicarlo en el trabajo desde el cual pueda contribuir al proceso 

de prestación de servicios turísticos para el beneficio colectivo. De esta forma, la organización de la 

producción que han instrumentado, les ha permitido alcanzar mejores condiciones de vida. 

  

Las diversas acciones de las formas colectivas de trabajo en las comunidades estudiadas no 

buscan intereses individuales, sino que luchan por la creación de bienes colectivos que favorezcan 

a las unidades familiares.  
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La economía familiar se organiza  conforme a los ingresos provenientes de las diferentes 

actividades económicas como parte de la explotación campesina, a los que se suman los salarios 

obtenidos en el sector capitalista como consecuencia  de una parte de la fuerza de trabajo del 

grupo familiar, así como los productos obtenidos de la producción de autoconsumo de las 

pequeñas parcelas o de la pesca. Por lo tanto existen una diversificación económica, no todo se 

centra en el turismo, sino que la actividad agrícola y el trabajo mercantil lo hacen sustentable, pues 

les permite hacer un aprovechamiento racional de sus recursos.  

 

La economía social adquiere cada día mayor importancia como estrategia para impulsar del 

desarrollo de las comunidades rurales, al representar una alternativa social al avance del 

capitalismo depredador y la racionalidad de las empresas transnacionales, la inoperatividad del 

Estado para garantizar el bienestar social, y la democracia simulada que limita la real participación 

social en la toma de decisiones. 

 

Con base en los resultados encontrados en las comunidades, es posible afirmar que el desarrollo 

sustentable a partir del turismo es posible, pero desde un enfoque de la economía social basado 

en la comunidad, no como política social instrumentada por el Estado sino como una necesidad 

organizativa surgida desde las bases.  

 

Aunque es preciso señalar que la economía el trabajo, surgida en estas comunidades, está dirigida 

a satisfacer las necesidades locales por lo que no pueden ser pensadas a gran escala, ni como 

parte de la lógica de empresas capaces de ajustarse a las exigencias de la economía mundial. No 

obstante, han sido capaces de insertarse en el proceso de globalización bajo condiciones 

competitivas del turismo local acorde a sus posibilidades.  
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Resumo 

Observa-se na última década, um intenso desenvolvimento do segmento do Turismo Rural no 

país, tanto no que se refere ao incremento da demanda como pelo crescimento e qualificação 

da oferta turística específica. Tal segmento também tem se destacado pelos inúmeros eventos 

técnico-científicos e comerciais, pela organização dos diferentes setores envolvidos na 

atividade, pelo interesse das diversas esferas do poder público e pela expressiva produção 

científica que trata desta temática. É neste sentido que esta pesquisa pretende contribuir, por 

meio da sistematização e análise da produção científica brasileira sobre Turismo Rural e da 

identificação das tendências e prioridades de pesquisa neste segmento do turismo. Desta 

forma, busca-se promover a valorização do conhecimento científico como base para a reflexão 

e definição de ações de desenvolvimento do Turismo Rural no país. 

 

Palavras chave: turismo rural, pesquisa em turismo, produção científica.  

Title: “Rural tourism as a subject of study in academic research: Brazilian reality”. 

Abstract 

The last decade has seen an intensive development of Rural Tourism in Brazil, which is related 

to the increase in demand, as well as to the growth and improvement of sector-specific 

activities. This segment also has been noted due to numerous technical, scientific and 

commercial events, the organization of the various sectors involved, the interest of several 

spheres of government, and due to the extensive scientific literature about the theme. The 

objective of this research is to contribute to the area, through the systematization and analysis 

of national scientific production related to Rural Tourism and identification of trends and 

research priorities in this segment. By doing so, we seek to promote the application of scientific 

knowledge as the basis for reflecting and defining actions for the development of Rural Tourism 

in the country. 

Key words: rural tourism, tourism research, tourism research field findings. 

 

                                                 
1 Projeto de pesquisa desenvolvido com o apoio do CNPq- Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil. 
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1 Introdução  

Este estudo acerca da produção científica sobre Turismo Rural no Brasil, utiliza como 

referencial os diversos trabalhos realizados por Rejowski (1993, 1996, 1997, 2010) que tinham 

como objetivo “a recuperação da memória do conhecimento científico em turismo produzido no 

Brasil, a fim de contribuir com uma melhor sistematização documental na área” (1996:11) e, 

que se tornou importante referência para os pesquisadores em turismo no país. Os resultados 

obtidos ofereceram um panorama da evolução do conhecimento da área e também dos 

desafios que se impunham para a academia nos anos seguintes.  

Estas e outras pesquisas sobre a produção científica da área, como a de Leal (2006) e 

Panosso Netto (2007) contribuíram de modo significativo para o aprimoramento da produção 

acadêmica em turismo. 

Estes estudos são utilizados como referencial para diversas pesquisas que abordam os 

diferentes aspectos da produção científica em turismo, como por exemplo a análise da 

produção de programas de pós-graduação (Bastos, 2008; Biz, 2008), dos artigos publicados 

nos periódicos científicos (Eidt, 2004), da produção científica sobre temáticas específicas 

(Gomes, 2004) e inclusive sobre a qualificação dos periódicos científicos nacionais (Solha e 

Jacón, 2010). Pode-se afirmar que o conhecimento que tem-se, atualmente, sobre o “estado da 

arte” dos estudos em turismo no Brasil, é resultado do esforço coletivo em sistematizar e 

analisar continuamente o conhecimento que está sendo gerado no âmbito das universidades.  

Assim, este estudo está em consonância com este objetivo de consolidar e qualificar a 

produção científica em turismo no país. Para tanto, esta pesquisa se dedicou a identificar, 

analisar e discutir as questões relacionadas ao panorama, avanços e perspectivas do Turismo 

Rural no país.  

Nesse artigo apresenta-se o mapeamento da produção científica sobre a temática, 

identificando e caracterizando o conteúdo dos documentos e apontando tendências e 

prioridades da pesquisa sobre o tema.   

 

 

2. Procedimentos metodológicos 

Recentemente Rejowski (2010) desenvolveu um estudo que analisou a produção 

científica em turismo gerada no nível de doutorado. Além de avançar nas discussões acerca do 

conhecimento na área, também desenvolveu estratégias e procedimentos de tratamento e 

análise de dados baseados em metodologias utilizadas na Ciência da Informação. Como os 

objetivos desta pesquisa estão em consonância com o estudo de Rejowski (2010), 

principalmente por se tratar de um recorte temático de uma área de conhecimento, considerou-

se que alguns dos procedimentos utilizados poderiam ser replicados, com poucas adequações 

a este estudo. 

Assim com o intuito de subsidiar a construção de um quadro de análise sobre as 

principais características da produção científica sobre a temática, procurou-se identificar as 
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teses e dissertações que tiveram como objetivo discutir algum aspecto do turismo rural. A 

busca por estes documentos foi realizada no período de novembro de 2009 a janeiro de 2011, 

consultando as bases de dados disponíveis na CAPES e no IBICT. O levantamento destes 

documentos considerou a presença do termo turismo rural no título, nos resumos ou nas 

palavras-chave, abrangendo todo o período disponível nos bancos de dados.  

A partir deste primeiro levantamento elaborou-se uma planilha que contemplava 

informações disponibilizadas nos metadados, tais como título, autor, resumo, abstract, data de 

defesa, instituição, programa de pós, área de pós-graduação, titulação, orientador, palavras-

chave, endereço eletrônico para consulta ao documento completo.  

A primeira busca localizou um total de 250 documentos entre teses e dissertações, no 

entanto, ao final, depois de realizar várias leituras do material, foram considerados apenas 179 

documentos. Isto se justifica em função dos objetivos desta pesquisa pois muitos dos 

documentos mencionavam turismo rural mas não tratavam diretamente do tema, que na maior 

parte das vezes aparecia como uma alternativa de desenvolvimento para alguma área que 

estava sendo estudada, não sendo foco do estudo. Embora originalmente tenha-se optado por 

trabalhar apenas com os documentos que estavam disponíveis para consulta eletrônica, 

percebeu-se que a análise poderia ser realizada a partir das informações disponibilizadas nos 

metadados e, portanto poderia incluir todos os documentos que oferecessem acesso a essas 

informações.  

 O processo de coleta de dados foi longo e difícil pois embora existam duas grandes 

bases de dados da produção científica nacional, o Banco de Teses, da Capes e a Biblioteca 

Digital Brasil de Teses e Dissertações (BTDE), do IBICT, muitos dos dados não coincidem, isto 

é: os documentos indicados numa base nem sempre estavam na outra. Assim, o resultado 

deste levantamento é uma composição dos dados disponibilizados nas duas bases.  

 O conteúdo disponível nos metadados permitiu caracterizar esta produção científica ao 

longo do período de 1997 a 2011 sobre dois aspectos principais: 

 Aspectos disciplinares – refere-se ao nível de titulação, à área da pós-graduação, às 

universidades e distribuição espacial da produção científica; 

 Aspectos temáticos – refere-se às áreas objeto de estudo, às temáticas e aos objetivos 

de pesquisa.  

 Contudo, apesar de conseguir localizar um número expressivo de documentos, houve 

uma grande dificuldade no tratamento dos dados em razão da qualidade da informação 

disponível nos resumos e nas palavras-chave, no que se refere à estrutura, clareza, 

objetividade e relevância. Como na maior parte das vezes esses metadados  não cumpriram o 

papel de facilitar do processo de busca e seleção de informações foi necessário, em vários 

momentos, consultar o trabalho original para obter informações simples como a área objeto de 

estudo ou mesmo o objetivo da pesquisa.  
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3. A produção acadêmica segundo aspectos disciplinares  

 

Tabela 1 - Produção científica por período e nível de titulação 
Período Mestrado  Doutorado  Total  

 Qtde % Qtde % Qtde % 

de 1997 a 2000 5 2,79 2 1,12 7 3,91 

de 2001 a 2005 80 44,69 2 1,12 82 45,81 

de 2006 a 2011 72 40,22 18 10,06 90 50,28 

Total 157 87,71 22 12,29 179 100,00 

 

De modo geral, ao longo do tempo a quantidade de dissertações de mestrado (87,71%) 

é bastante superior às teses de doutorado (12,29%), sendo que estas apresentam um aumento 

significativo no período de 2006 a 2011 (10,06%). No levantamento das obras verificou-se que 

poucos autores (6)  prosseguiram seus estudos sobre o tema em nível de doutorado, foram 

eles Luciano Candiotto, Leomar Tiradentes, Wladimir Blos, Ivo Elesbão, Paulo Ricardo 

Weissbach, Caroline Beserra Natal, e uma autora desenvolveu duas dissertações sobre o 

tema, Mara Flora Lottici Krahl.  

O início das discussões acadêmicas acerca do tema (de 1997 a 2000)  apresentava 

ainda com poucos estudos pioneiros na área, caracterizando-se como um período de 

prospecção, mas que foi tema de 5 mestrados e dois doutorados.   

A produção cresceu exponencialmente entre 2001 a 2005, de 2,79% para 44,69%, fato 

que pode estar associado à visibilidade que a temática adquiriu neste período, em função dos 

eventos científicos, da elaboração de diretrizes nacionais para o segmento e o incremento nos 

negócios de turismo rural, como foi discutido no capítulo anterior.  

De certa forma o incremento na produção científica sobre o tema contribui para 

qualificar a discussão e subsidiar novas ações. Certamente, os eventos científicos e comerciais 

foram importantes canais de comunicação para os investigadores da área compartilharem os 

resultados de seus estudos e estimularem o interesse de novos pesquisadores pela temática.  

O crescimento observado no período anterior se mantém no seguinte e se amplia, uma 

vez que além dos mestrados (40,22%), também observa-se um incremento na quantidade de 

doutorados que passa de 1,12% para 10,06%.  
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            Figura 1  - Produção científica por nível de titulação e região no país 

 

 

Tabela 2 - Produção científica por nível de titulação e  região no país 
Região Mestrado  Doutorado  Total  

 Quede % Qtde % Qtde % 

Sul 61 34,08 5 2,79 66 36,87 

Sudeste 49 27,37 16 8,94 65 36,31 

Nordeste 23 12,85 0 0,00 23 12,85 

Centro-Oeste 22 12,29 0 0,00 22 12,29 

Norte 2 1,12 1 0,56 3 1,68 

Total 157 87,71 22 34,08 179 36,87 

 
 

A produção científica sobre o tema está concentrada nas regiões sul 36,87%  e sudeste 

36,31%, seguida pelo Nordeste, 12,85% e Centro-oeste, 12,29%. Apesar da pouca 

representatividade também se verifica que o tema é de interesse de pesquisadores da região 

Norte, 1,68%.  

O sul lidera a produção científica em nível de mestrado, 38,85% e representa 2,79% 

dos doutorados sobre o tema. No entanto, provavelmente em função do maior oferecimento de 

programas de pós-graduação em nível de doutorado, a produção científica nesta categoria está 

concentrada na região sudeste, 8,94%.  

Nota-se também o interesse pelo assunto nas regiões nordeste e centro-oeste, fato que 

pode estar fortemente relacionado à implementação recente do turismo rural como estratégia 

de desenvolvimento, como indicado na Figura X e discutido nos estudos de Santos (2008) no 

momento em que avalia as políticas públicas para o turismo rural no país.  
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Tabela 3 - Produção científica no nível de Mestrado por área 
Área do Programa de Pós-Graduação Qtde % 

Geografia 38 24,20 

Extensão e desenvolvimento rural 32 20,38 

Turismo 22 15,28 

Meio ambiente 12 7,64  

Administração 11 7,01 

Desenvolvimento regional 9 5,73 

Comunicação 6 3,82 

Sociologia 4 2,55 

Gestão pública e/ou politica 4 2,55 

Direito 3 1,91 

Economia 3 1,91 

Engenharia  2 1,27 

Educação 2 1,27 

Arquitetura e urbanismo 2 1,27 

Planejamento urbano e regional 2 1,27 

Outros 3 1,91 

Total 157 100,00 

 

A nomenclatura dos cursos de pós-graduação no nível de mestrado e doutorado é 

bastante diversa, dificultando organizar as informações por categoria. Assim, para a 

identificação das áreas de cada programa, foi preciso criar categorias que considerassem as 

áreas de conhecimento e áreas temáticas, para que se pudesse ao final obter um panorama 

das áreas temáticas de pós graduação nas quais as dissertações que tratam de turismo rural 

estavam inseridas. Como resultado pode-se observar que as dissertações estão divididas em 

três grandes grupos, no primeiro são os  programas de pós-graduação ligados à Geografia 

(24,2%), seguidos daqueles relacionado à  Extensão e Desenvolvimento Rural (20,38%) e em 

Turismo (15,28%). No segundo grupo estão os programas de Meio Ambiente (7,64%), 

Administração (7,01%) e Desenvolvimento Regional (5,73%). Os programas de pós-graduação 

do terceiro grupo contemplam diversas áreas de interesse desde Gestão Pública (2,55%) até 

mais tradicionais como Direito (1,91%) e Engenharia (1,27%).  

 

Tabela 4 - Produção científica no nível de Doutorado por área 
Área do Programa de Pós-
Graduação 

Qtde % 

Geografia 9 40,91 

Ciências Agrárias 5 22,73 

Ciências Sociais 3 13,64 

Engenharia 3 13,64 

Ciências da Comunicação 1 4,55 

Administração e Turismo 1 4,55 

Total 22 100,00 
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Assim como no mestrado, a pós-graduação em Geografia concentra o maior números 

de teses (40,91%), seguida pelas Ciências Agrárias (22,3%). Também há teses sobre a 

temática de turismo rural defendidas em programas nas áreas de Ciências Sociais e 

Engenharia (13,64% cada), nas Ciências da Comunicação e na Administração e Turismo 

(4,55% cada). 

A geografia destaca-se como área de pós-graduação que mais produz dissertações e 

teses sobre o turismo rural seguida por aqueles programas de pós-graduação dedicados a 

discutir questões agrárias. Embora a pós-graduação em Turismo apareça como área 

importante no nível de mestrado, não é mencionada no nível de doutorado, o que pode ser 

consequência da inexistência de programas de doutorado na área até recentemente. Como 

verifica Rejowski (1996), boa parte da produção científica em turismo no país no nível de 

doutorado foi gerada na linha de pesquisa de turismo e lazer, no âmbito do curso de pós-

graduação, em Ciências da Comunicação, da Escola de Comunicações e Artes até 2006. E 

mais recentemente a abertura do curso de pós-graduação com Doutorado em Administração e 

Turismo, na Universidade do Vale do Itajaí.   

 

4. A produção acadêmica segundo aspectos temáticos  

 

 

Figura 2 – Produção científica por período, segundo área objeto de estudo 

 

  



173 
 

As primeiras áreas objeto de estudo das pesquisas sobre turismo rural estavam situadas em 

São Paulo e Santa Catarina (2 estudos cada), Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo (1 

estudo cada), correspondendo à localização das universidades onde foram gerados os estudos 

exceto pelo Estado do Espírito Santo, que destacava-se no período por algumas iniciativas de 

implementação de agroturismo nos municípios de Domingos Martins e Venda Nova do 

Imigrante. 

De certa forma estas áreas mantém o interesse dos pesquisadores, sendo que Paraná, 

Santa Catarina e Rio de Janeiro observam um crescimento pequeno e São Paulo registra uma 

diminuição de estudo. Nos períodos seguintes estes estados continuam sendo áreas objeto de 

estudo de grande interesse. Porém se observa uma expansão para outros estados enquanto o 

Espírito Santo registra um aumento nos estudos (3) entre 2001-2005 e deixa de ser área de 

estudo no período seguinte.  

Nesta expansão para outros estados, destaca-se o Rio Grande do Sul, que tornou-se 

área objeto de estudos entre 2001-2005 com 13 trabalhos, apresentando um incremento 

significativo no período seguinte (2006-2011) saltando para 21 trabalhos.  

 Da mesma forma aparece Minas Gerais que foi área de estudo de 12 pesquisas (entre 

2001 a 2005) sofrendo uma redução no período seguinte (8 estudos). Também se destaca a 

presença de muitos estudos sobre o estado de Pernambuco que se iniciam em 2001-2005 (4 

estudos) e seguem avançando significativamente até 2010 (8 estudos). 

 

Tabela 5 - Produção científica por  área objeto de estudo 
Áreas de Estudo    Períodos    

 1997-
2000 

 2001-
2005 

 2006-
2010 

 TOTA
L 

 

 Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Rio Grande do 
Sul 

  13 7,26 21 11,7
3 

34 18,99 

Minas Gerais   12 6,70 8 4,47 20 11,17 

São Paulo 2 1,1
2 

12 6,70 7 3,91 21 11,73 

Paraná 1 0,5
6 

8 4,47 10 5,59 19 10,61 

Santa Catarina 2 1,1
2 

6 3,35 10 5,59 18 10,06 

Pernambuco   4 2,23 8 4,47 12 6,70 

Goiás   7 3,91 4 2,23 11 6,15 

Rio de Janeiro 1 0,5
6 

3 1,68 3 1,68 7 3,91 

Mato Grosso do 
Sul 

  3 1,68 4 2,23 7 3,91 

Bahia   4 2,23 1 0,56 5 2,79 

Espírito Santo 1 0,5
6 

3 1,68   4 2,23 

Mato Grosso     4 2,23 4 2,23 

Pará    1 0,56 1 0,56 2 1,12 
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Paraíba     2 1,12 2 1,12 

Alagoas     1 0,56 1 0,56 

Rondônia     1 0,56 1 0,56 

Tocantins     1 0,56 1 0,56 

Dois estados   1 0,56 2 1,12 3 1,68 

Brasil   1 0,56 1 0,56 2 1,12 

Não identificada   4 2,23 1 0,56 5 2,79 

Total 7 3,9
1 

82 45,8
1 

90 50,2
8 

179 100,0
0 

 

 

Alguns estados são áreas de estudo recente, como Mato Grosso (4), Paraíba (2 

estudos), Alagoas, Rondônia e Tocantins (1 estudo cada). Ao longo do período também são 

realizadas pesquisas que abrangem dois estados (3 estudos) e apenas duas fazem um análise 

nacional.  

No conjunto de pesquisas analisado verifica-se que algumas regiões contam com 

informações que podem contribuir para uma análise da evolução do turismo rural nessas área,s 

desde a implementação dos primeiros negócios de turismo rural são elas Santa Catarina, São 

Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.  

Contudo, alguns estados como o Rio Grande do Sul destacam-se significativamente na 

quantidade de estudos a partir de 2001, fato que certamente contribui para uma análise em 

profundidade da atividade de turismo rural na região.  

De modo geral, observa-se que a produção científica em turismo rural começa a gerar 

um conhecimento sobre o panorama nacional recentemente e, ainda não consegue ter 

abrangência suficiente para compreender o que acontece nas regiões mais distantes dos 

centros de pesquisa, como os estados da região norte. Os estados da região nordeste ainda 

não parecem interessados em estudos sobre o tema. Isto pode estar relacionado às 

preocupações com o desenvolvimento do turismo litorâneo. Exceto pelo estado de Pernambuco 

(que provavelmente está relacionado às iniciativas do poder público de valorizar a cultura e 

interiorizar o turismo) apoiado no resgate dos engenhos de cana-de-açúcar, como explicita 

Amorim (2007: 59). 

Os estudos sobre turismo rural analisado consideram de modo geral, como área de 

estudo: propriedades rurais, localidades ou conjunto de localidades que formam uma rota ou 

um circuito. No entanto, ao considerar somente as localidades indicadas no conjunto de teses e 

dissertações, é possível observar sua distribuição espacial e a partir disto realizar algumas 

correlações com a organização do espaço rural.  

 Théry e Mello (2005: 144) indicam que três sistemas coexistem no espaço rural 

brasileiro: 

 as zonas modernizadas – caracterizadas pelas novas formas de organização da 

produção agropecuária moderna, integradas a um potente complexo agroindustrial, 
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bem articuladas com outras formas de produção, de circulação de consumo, mas que 

empregam pouca mão-de-obra em relação à sua produção e ao seu capital investido; 

 as zonas menos modernizadas – localizadas mais ao norte e ao nordeste, onde a 

população agrícola é numerosa, porém voltada largamente para o autoconsumo e mal 

integrada aos circuitos comerciais;  

 as zonas pioneiras -  ainda em processo de incorporação à economia. (Figura 3) 

 

Ao comparar a organização do espaço rural brasileiro (Figura 3) e a distribuição 

espacial das localidades estudas nas teses e dissertações (Figura 4) observa-se que estes 

estudos têm uma grande área de abrangência mas, concentram-se, especialmente nas áreas 

denominadas por Théry e Mello como zonas modernizadas de diversificadas a razoavelmente 

diversificadas, situadas na região sul, sudeste e nordeste do país.  

Este fato relaciona-se com alguns fatores como, por exemplo, a proximidade das 

universidades nas quais os estudos foram desenvolvidos. Além disso, a existência de 

atividades de turismo rural já implementadas, que normalmente estão próximas a grandes 

centros urbanos e a uma infra-estrutura de acesso, permitiram o desenvolvimento deste 

segmento do turismo. Este segmento tem uma demanda de turistas nacionais, que viajam de 

automóvel, a uma distância de 150 a 300 quilômetros do local de origem, normalmente para 

períodos de estada de final de semana ou feriados prolongados (Pulido Fernandez, 2008:296). 

Contudo, observam-se também vários estudos na região centro-oeste, em áreas 

menos modernizadas, pouco diversificadas e em espaços de baixa densidade. As 

características do consumidor de turismo rural certamente são um limite para se propor ou 

desenvolver áreas rurais à base do turismo, embora em muitos estudos se destaque o seu 

papel como “vetor do desenvolvimento”. A distribuição espacial das áreas de estudos é um 

indicador dos limites desse desenvolvimento que, no entanto, precisa ser aprimorado e 

aprofundado com uma mapeamento do turismo rural no país ou mesmo a realização de 

estudos que comparem os dados dos censos agropecuários e dos censos do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e, possam oferecer um panorama das áreas que 

poderiam implementar projetos de desenvolvimento em que o turismo fosse uma das 

estratégias. 

Desta forma, tem-se o exemplo espanhol que a partir de parcerias entre universidades, 

poder público e o Instituto Geográfico Nacional, elaborou um Atlas denominado “Turismo en 

espacios rurales y naturales”, e que oferece subsídios importantes para definição de políticas 

públicas e indicação de áreas e temas de estudo sobre o turismo rural no país. (Instituto 

Geográfico Nacional, 2008) 
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Figura 4 – Produção científica por localidade  objeto de estudo 

 

 

Figura 3 – Organização do espaço rural (Thery e Mello, 2005:143) 



 

177 
 

 

 

Tabela 6 - Produção científica por Descritores 
Categorias Sub-categorias Qtde % 

Turismo Turismo 54 8,68 

 Planejamento turístico 17 2,73 

 Tipologia do turismo 15 2,41 

 Serviços turísticos 12 1,93 

 Turismo e meio ambiente 8 1,29 

 Circuitos 11 1,77 

Sub-total  117 18,81 

Turismo Rural Turismo rural 87 13,99 

 Turismo no espaço rural 16 2,57 

 Modalidades do turismo rural 10 1,61 

Sub-total  113 18,17 

Interfaces Desenvolvimento 57 9,16 

 Aspectos ambientais 46 7,40 

 Localização 39 6,27 

 Atividades rurais 39 6,27 

 Aspectos geográficos 35 5,63 

 Aspectos sócio-culturais 28 4,50 

 Planejamento e gestão 26 4,18 

 Aspectos econômicos 25 4,02 

 Estudos Culturais 23 3,70 

 Espaço rural 18 2,89 

 Políticas públicas 14 2,25 

 Propriedade rural 13 2,09 

 Redes 11 1,77 

 Técnicas de análise 10 1,61 

 Comunicação 8 1,29 

Sub-total  392 66,56 

Total  622 100,00 

Todas as palavras-chave contidas nos documentos analisados foram organizadas em 

categorias e sub-categorias com o objetivo de identificar os diferentes temas abordados nas 

teses e dissertações. Assim foi possível identificar três grandes categorias: 

 Turismo – corresponde a 18,81% dos termos indicados no conjunto de descritores, 

refere-se ao turismo como área de atuação ou de estudo, nas subcategorias destaca-

se como principal descritor, seguido de termos que apontam para características 

específicas como planejamento turístico e tipologia do turismo Circuitos (1,77%);  

 Turismo rural – corresponde a 18,17% dos termos indicados no conjunto de 

descritores, refere-se ao termo ou expressões que apontam para o segmento. O termo 

turismo rural é utilizado com maior frequência (13,09%) junto com turismo no espaço 
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rural (2,57%) para designar o segmento seguido de modalidades do turismo rural 

(1,61%); 

 Interfaces – corresponde a 66,56% dos termos indicados no conjunto de descritores, no 

qual foram considerados todos os termos que não tratavam especificamente do turismo 

rural ou do turismo mas de outras questões que foram discutidas nos estudos.  

Destaca o uso do termo desenvolvimento (9,16%) sozinho ou definindo abrangência 

regional ou local, seguido por aspectos ambientais (7,40%), que contempla desde 

processos de gestão ambiental até sustentabilidade.  Em terceiro lugar estão os termos 

que definem a Localização da área estudada ou que descrevem características das 

atividades desenvolvidas nas propriedades rurais (6,27% cada). Em seguida estão  os 

aspectos geográficos (5,63%), sócio-culturais (4,50), planejamento e gestão de 

negócios nas propriedades rurais (4,18%) e aspectos econômicos (4,02%). Por fim, um 

conjunto diversificado de termos no qual estão políticas públicas (2,25%) e formatos de 

atuação colaborativa como redes (1,77%). 

 

A análise do conjunto de descritores oferece um panorama para as questões tratadas 

nos estudos analisados. No entanto, para verificar a importância das temáticas, deve-se 

considerar uma análise das palavras-chaves que foram indicadas como primeiros descritores. 

Assim, na tabela a seguir, os primeiros descritores foram organizados em categorias e sub-

categorias, por período de tempo.   

 

Tabela 7 – Descritores segundo período 
Categorias Subcategori

as 
1997-
2000 

 2001-
2005 

 2006-
2011 

 Tot
al 

 

  Qtde % Qtde % Qtde % Qtd
e 

% 

Turismo 
rural 

Turismo rural 2 1,1
2 

30 16,7
6 

17 9,50 49 27,3
7 

 Turismo no 
espaço rural 

  2 1,12 6 3,35 8 4,47 

 Modalidades 
do turismo 
rural 

2 1,1
2 

2 1,12 2 1,12 6 3,35 

 Subtotal 4 2,2
3 

34 18,9
9 

25 13,9
7 

63 35,2
0 

Turismo Turismo   16 8,94 20 11,1
7 

36 20,1
1 

 Serviços 
turísticos 

  1 0,56 2 1,12 3 1,68 

 Planejamento 
turístico 

    2 1,12 2 1,12 

 Tipologia do 
turismo 

  1 0,56 1 0,56 2 1,12 

 Turismo e 
meio 
ambiente 

  1 0,56 1 0,56 2 1,12 

 Circuitos     1 0,56 1 0,56 
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 Subtotal   19 10,6
1 

27 15,0
8 

46 25,7
0 

Rural Atividades 
rurais 

1 0,5
6 

7 3,91 5 2,79 13 7,26 

 Espaço rural   3 1,68 2 1,12 5 2,79 
 Propriedade 

rural 
    1 0,56 1 0,56 

 Subtotal 1 0,5
6 

10 5,59 8 4,47 19 10,6
1 

Interfaces Aspectos 
ambientais 

1 0,5
6 

4 2,23 4 2,23 9 5,03 

 Aspectos 
geográficos 

  3 1,68 5 2,79 8 4,47 

 Desenvolvim
ento 

  1 0,56 5 2,79 6 3,35 

 Aspectos 
econômicos 

  2 1,12 3 1,68 5 2,79 

 Aspectos 
sócio-
culturais 

  2 1,12 3 1,68 5 2,79 

 Localização 1 0,5
6 

3 1,68   4 2,23 

 Estudos 
Culturais 

  1 0,56 2 1,12 3 1,68 

 Políticas 
públicas 

  1 0,56 2 1,12 3 1,68 

 Redes     3 1,68 3 1,68 
 Planejamento 

e gestão 
    2 1,12 2 1,12 

 Técnicas de 
análise 

    2 1,12 2 1,12 

 Comunicação   1 0,56   1 0,56 
 Subtotal 2 1,1

2 
18 10,0

6 
31 17,3

2 
51 28,4

9 
Total  7 3,9

1 
81 45,2

5 
91 50,8

4 
179 100,

00 
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No período de 1997 a 2000 destacam-se os termos da categoria turismo rural (2,23%) 

explicitamente, seguido de atividades rurais, aspectos ambientais e localização (0,56% cada).  

No período de 2001 a 2005, os descritores mais utilizados são aqueles que se referem ao 

termo turismo rural (16,76%), turismo no espaço rural (1,12%) e modalidades do turismo rural 

(1,12%). O uso intensivo de turismo rural como palavra-chave principal indica que, apesar das 

discussões sobre a terminologia mais adequada, a facilidade de uso e o significado abrangente 

deste termo, ao invés do uso de turismo no espaço rural, que surge neste período. Pode-se 

associar também a essa categoria a categoria de Rural, que contempla descritores que tratam de 

atividades e características típicas das áreas agrícolas e, que representa 5,59% dos termos 

utilizados.  

Em seguida os descritores que se referem à categoria Turismo representam 10,61% do 

conjunto de termos utilizados, com destaque para a palavra-chave Turismo (8,94%) e, com a 

menção de termos referentes a serviços turísticos, tipologia e a relação entre turismo e meio 

ambiente (0,56%).   

Na categoria Interfaces que corresponde a 10,06% do conjunto de descritores, salienta-se 

os descritores referentes a Aspectos ambientais (2,23%), Aspectos geográficos e de localização 

(1,68% cada). Também são indicados os aspectos econômicos e sócio-culturais (1,12%), seguidos 

pelas políticas públicas,  estudos culturais e os processos de comunicação (0,56% cada). 

No período de 2006 a 2010 verifica-se uma inversão nas categorias de descritores, sendo 

que a categoria Interfaces apresenta um aumento correspondendo a 17,32% dos descritores 

utilizados no período. Seguida pela categoria Turismo (15,08%) e por fim ao Turismo Rural 

(13,97%) e às atividades rurais (4,47%). De modo geral os descritores que foram indicados nos 

períodos anteriores, permanecem com pequenas mudanças e, são acrescidos novos descritores 

como Redes (1,68%), Circuitos (0,56%), Planejamento e Gestão (1,12%), o que corresponde a 

alguns dos temas tratados nos eventos que ocorrem no período, e que indicam a necessidade de 

uma discussão mais aprofundada sobre os formatos de atuação cooperativa. A temática é nova no 

sentido de terminologia mas, a discussão é antiga se considerar que a articulação entre os 

segmentos é um desafio que estava indicado nos primeiros congressos da área.  

Os descritores referentes a turismo rural, modalidades de turismo rural, atividades rurais e 

aspectos ambientais, parecem ser termos perenes e que quase sempre estão presentes nos 

estudos acerca do tema.  
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Tabela 8 – Produção científica segundo objetivos da pesquisa 
Objetivos Qtde % 

Caracteriza/descreve o turismo rural em uma 
região/propriedade/localidade 

38 21,23 

Identifica transformações provocadas pelo turismo rural 24 13,41 

Realiza estudo de viabilidade  22 12,29 

Analisa a influência das políticas públicas 10 5,59 

Realiza diagnóstico do turismo rural em uma 
região/localidade 

9 5,03 

Analisa sustentabilidade em empreendimentos 8 4,47 

Analisa arranjos colaborativos 7 3,91 

Analisa as relações do turismo rural no espaço rural 6 3,35 

Analisa interfaces entre patrimônio histórico cultura e 
turismo rural 

6 3,35 

Analisa/desenvolve processos de gestão ambiental em 
empreendimentos 

6 3,35 

Realiza inventário do turismo rural 6 3,35 

Analisa a relação entre turismo rural e desenvolvimento 5 2,79 

Analisa processos de gestão 4 2,23 

Analisa estratégias de marketing 3 1,68 

Analisa estratégias de qualificação de recursos humanos 3 1,68 

Analisa os resultados de programas/projetos 3 1,68 

Identifica percepções do turista 3 1,68 

Discute aspectos epistemológicos 2 1,12 

Discute o papel da mulher 2 1,12 

Discute o processo de comunicação 2 1,12 

Identifica percepções dos proprietários rurais 2 1,12 

Identifica tendências 2 1,12 

Informação não localizada 6 3,35 

Total 179 100,00 

 

Esta análise baseou-se nos objetivos declarados no corpo do resumo dos estudos e em 

alguns casos também foi necessário consultar o trabalho original, quando esta informação não 

estava suficientemente clara. Contudo, isso não foi possível em alguns trabalhos que não estavam 

disponíveis em formato eletrônico.  

Observa-se uma quantidade expressiva de estudos que caracterizam ou descrevem o 

turismo rural, seja em propriedades, em localidades ou região (21,23%), o que pode estar 

relacionado ao fato de que maioria das pesquisas foi realizada no nível de mestrado e, também 
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pela necessidade de estudos exploratórios que pudessem contribuir para a compreensão do 

contexto em que o turismo rural está se desenvolvendo.  

Os estudos que analisam as transformações provocadas pelo desenvolvimento do turismo 

rural representam 13,41%, assim como as relações do turismo rural com o espaço rural (3,35%). 

De modo geral estas pesquisas se preocupam em verificar as mudanças econômicas, sociais e 

espaciais decorrentes da implementação do turismo rural em propriedades e localidades, algo que 

já é possível principalmente nas áreas em que a implementação da atividade é mais antiga como 

em Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Os trabalhos que têm como objetivo a realização de estudos de viabilidade (12,29%) junto 

com diagnóstico (5,0%) e inventário (3,35%) representam 20,64% do conjunto de pesquisas. De 

certa forma, também podem ser compreendidos como estudos exploratórios que permitem um 

levantamento inicial de informações. Contudo, se considerar os estudos descritivos, junto com 

estes têm-se 41,87% dos estudos de caráter descritivo e qualitativo, que pouco contribuem para 

aprofundamento das discussões acerca do tema. 

Por outro lado, verificam-se estudos com objetivos diferenciados no que se refere ao 

tratamento de questões ambientais, seja analisando a sustentabilidade de empreendimentos 

(4,47%) ou mesmo desenvolvendo processos de gestão ambiental específicos para o segmento 

(3,35%). 

 A discussão sobre políticas públicas para o segmento é um tema sempre presente nos 

eventos técnicos-científicos e comerciais além de ser relevante como objetivo de pesquisa (5,59%), 

assim como a análise de resultados da implementação de programas e projetos (1,68%).  

O desenvolvimento do segmento também é objetivo de alguns estudos (2,79%), ao qual 

pode se associar os estudos que analisam experiências de arranjos colaborativos (3,91%).  

Já os estudos acerca da dinâmica e funcionamento das propriedades que atuam com 

turismo rural ainda são pouco representativos se considerar a importância com que essa temática 

tem sido tratada nos eventos e nas diretrizes de desenvolvimento para a área. Estes estudos 

podem ser divididos em análise de processos de gestão (2,23%), análise de estratégias de 

marketing (1,68%), estratégias de qualificação de recursos humanos (1,68%) e os processos de 

comunicação (1,12%). 

A questão de terminologia e definição que ainda parece não ter sido resolvida e, que surge 

nos vários documentos que analisam o turismo rural no mundo e no país, não instigou muitos 

pesquisadores a se dedicarem com profundidade à esta questão (tratada em apenas 1,12% dos 

estudos).  

Além das questões apresentadas acima, também são objetivo de pesquisa: a discussão 

sobre o papel da mulher no turismo rural (1,12%), as percepções de proprietários (1,12%) e dos 

turistas (1,68%) e a verificação de tendências de desenvolvimento do segmento (1,12%). 
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Como observado na análise dos eventos sobre a temática verificam-se poucos estudos 

acerca da demanda por turismo rural e muitos concentrados na caracterização da oferta e na 

análise dos impactos que esse desenvolvimento provoca.  

 

 

5. Algumas considerações 

 

O turismo rural como objeto de pesquisa nos estudos acadêmicos tem instigado um grande 

e diverso número de investigadores e consequentemente gerado estudos sobre os mais diversos 

aspectos do segmento desde 1997. Também é observado um crescimento exponencial na 

quantidade de teses e dissertações nos últimos dez anos.  

Embora os estudos tenham se iniciado em universidades das regiões sul e sudeste e lá 

ainda estejam concentrados, observa-se uma expansão de cursos de pós-graduação atentos às 

transformações do mundo rural, dentre as quais está a inserção do turismo como atividade 

complementar. Assim, atualmente é possível consultar estudos desenvolvidos na região nordeste e 

na centro-oeste e que contribuem de forma significativa para ampliar e aprofundar a compreensão 

deste fenômeno.  

Em relação aos aspectos temáticos cabe salientar que as temáticas e os objetivos dos 

estudos estão em consonância com os debates que vem sendo promovidos pela academia, pela 

iniciativa privada e pelo poder público nos últimos dez anos. Contudo, verifica-se que ainda são 

muitas as fragilidades do segmento, principalmente no que se refere aos temas emergentes e a 

temas que deveriam ser aprofundados como por exemplo estudos de demanda. Pois afinal, ao se 

incorporar a atividade turística no cotidiano de propriedades rurais, é preciso considerar não 

somente o que se tem a oferecer e os benefícios que possam advir desta escolha, mas também os 

interesses e necessidades deste público que procura na experiência turística em propriedades e 

regiões rurais algo que parece ter sido perdido no seu cotidiano.  
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RESUMO: o artigo aqui apresentado fecha a primeira etapa de pesquisa em municípios rurais 

catarinenses com os objetivos de delinear o desenvolvimento das organizações comunitárias 

que incentivam o turismo rural e apontar os municípios com propostas ou atividades turísticas 

no espaço rural. O percurso metodológico foi com aporte qualitativo e compreendeu: coleta 

bibliográfica e documental, visitas técnicas a comunidades com rotas de turismo rural com base 
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comunitária. A análise dos resultados foi segundo Minayo com descrição, exposição e 

interpretação dos dados à luz de referencial pertinente mais as observações realizadas pelos 

pesquisadores. Ao final descrevemos as organizações comunitárias enquanto suporte 

sociocultural e educativo para o desenvolvimento da economia e da cultura local entre as 

famílias e os jovens filhos de agricultores. 

 

Palavras – chaves: Organizações Comunitárias; Parcerias Solidárias; Turismo Rural; 

Agricultura Familiar; Santa Catarina. 

 

Community organizations and solidarity partnerships in rural tourism in 

Santa Catarina – Brazil 

 

ABSTRACT: The paper presented here closes the first stage of the survey in rural cities in 

Santa Catarina, with the objectives outline the development of community organizations that 

promote rural tourism and point the municipalities with proposed or tourist activities in rural 

areas. The methodological procedures adopted were based on qualitative research and 

included: bibliographic and documentary collection, technical visits to communities with routes 

of community-based rural tourism. The analysis of the results was according Minayo the 

description, exposition and interpretation of data by the relevant references and observations 

made by researchers. At the end we describe the community organizations as socio-cultural 

and educational support for the development of economy and culture between local families and 

young children of farmers. 

 

Key – words: Community  Organizations;  Solidarity  Partnerships;  Rural  Tourism;  Family 

Farming; Santa Catarina. 

 
 
 

Introdução 

A proposta que resultou neste relatório parcial é fruto de uma trajetória de ensino, 

extensão e pesquisa [exatamente nesta ordem] do grupo de pesquisa TESi no território das 

Encostas da Serra Geral Catarinense. Ao longo do final do século XX e início do século XXI 

com a consolidação principalmente de pesquisas realizadas [de 2004 – 2009] com alunos do 

Mestrado em Turismo de Hotelaria e das Graduações em Turismo e Hotelaria, Nutrição e agora 

da Gastronomia, foi possível no final de 2009 aprovar no edital Universal da FAPESC uma 

proposta de pesquisa sobre as organizações comunitárias que atuam como suporte e apoio 

dos agricultores familiares que optaram pela junção do cultivo de alimentos orgânicos a um 

turismo denominado de ‘agroturismo’. 

Essa proposta aprovada pela FAPESC tem oito objetivos específicos a serem 

alcançados com coletas documentais, bibliográficas e de campo [in loco] até o final de 2012. 
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Em nosso primeiro ano de pesquisa [2010 e 2011], conforme descrito no projeto, coletamos 

informações relativas aos objetivos e metas 1, 2 e 3 de forma total e o objetivo e meta 4, de 

forma parcial. 

É importante ressaltar que as organizações comunitárias criadas para o auxílio e a 

sustentação do turismo no espaço rural em territórios ligados a agricultores, indígenas, grupos 

quilombolas, pescadores e trabalhadores extrativistas, é um fenômeno recente na América 

Latina, com as primeiras incursões ocorrendo em meados dos anos 80. Seu formato é 

direcionado a um turismo especializado e diferenciado, para pessoas que desejam fazer um 

turismo que combine a vivência de culturas tradicionais associada à participação ativa na 

inclusão social de grupos sociais excluídos da lógica econômica convencional (Maldonado 

apud Bartholo, Sansolo e Bursztyn, 2009). 

Dois dos objetivos deste formato de organização é a preservação do patrimônio cultural 

e do capital social das comunidades tradicionais, defendendo a ideia de políticas públicas para 

todos os segmentos de ação das pequenas comunidades, de modo que as populações locais 

não tenham que migrar para os centros urbanos em busca das oportunidades que não 

encontram na região que moram e trabalham. Ou seja, estas organizações defendem 

premissas de que os serviços públicos destes territórios ofereçam educação, aporte econômico 

para suas atividades, serviços e estruturas básicas de saúde, lazer e na preservação 

sociocultural entre outras possibilidades (Blanco apud Bartholo, Sansolo e Bursztyn, 2009). 

A criação de organizações comunitárias em uma região voltada para a agricultura 

familiar demonstra que a população rural está unida para garantir seu espaço no Estado e 

consequentemente a sua inclusão nas decisões relativas ao desenvolvimento local e regional 

dos municípios em que estas têm atuação (Lima, 2009).  

A partir desta premissa ou pressuposto, o objetivo geral foi o de caracterizar a atuação 

das organizações comunitárias parceiras na elaboração de propostas para o Turismo Rural no 

território Catarinense. Para tanto se fez necessário: OE 1- delinear historicamente o 

desenvolvimento das organizações comunitárias com atuação voltada para o desenvolvimento 

e o trabalho no meio rural com vistas à elaboração de propostas do exercício da cidadania 

plena e inclusão social via associação da Agricultura Familiar com o Turismo; OE 2- mapear os 

municípios das Mesorregiões 5 e 6 que possuem propostas ou atividades ligadas ao Turismo 

Rural;  OE 3- mapear os municípios que têm propostas e ações de Turismo Rural em parceria 

com organizações comunitárias. 

 

Percursos metodológicos 

 

A. Coleta e análise dos dados – foi de abril de 2010 – abril de 2011, com coleta 

realizada segundo premissas da abordagem qualitativa, para a exploração 

documental e bibliográfica como fonte inicial dos dados. Sobre o uso da pesquisa 

documental, como complemento de dados coletados em entrevistas, MInayo 

(2007), ressalta ser um  modelo de coleta que envolve a organização, 
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classificação, seleção e análise de informações consubstanciadas em documentos 

oficiais e não oficiais de arquivos públicos e privados. Para a pesquisadora 

trabalhar com documentos abarca toda uma diversidade de informações 

comunicadas de distintas formas, ou seja, através de imagens fotográficas, 

impressão, gravação, tecido, papel, pergaminho, madeira, fita cassete, CD e 

suportes tecnológicos como a internet. Ela também afirma que do ponto de vista 

epistemológico, existem duas concepções para análise de documentos: uma que 

analisa o manifesto do conteúdo das mensagens [descritiva no formato de texto e 

/ou através de gráficos, tabelas, etc] e outra que consideram importante o conteúdo 

lexical dos discursos (o significado das palavras e termos) sem que se valorize 

contexto e processo histórico. Nesse contexto, para esta proposta em particular 

consideramos a possibilidade de: 

 

 Momento 1.1: foi realizada a seleção da documentação necessária sobre os temas 

tratados no estudo em questão em bancos de dados eletrônicos e arquivos 

públicos das Secretarias de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo dos três estados do 

sul, das prefeituras dos municípios com registros de atividades turísticas no meio 

rural, das organizações mais atuantes e de artigos, teses e dissertações sobre o 

tema, encontrados nos bancos de dados do SCIELO, PORBASE, CAPES, 

OAISES, IBICT, entre outras possibilidades; 

 

 Momento 1.2: organização sistemática dos dados em arquivos digitais; 

 

 Momento 1.3: iniciamos a etapa de construção dos critérios de análise de conteúdo 

– este momento do estudo envolveu a seleção dos dados documentais e não 

documentais com um panorama dos dados coletados em seu primeiro momento de 

análise segundo modelo de Minayo (2007): Leitura sistemática do material 

impresso; categorização do material segundo os objetivos do projeto; descrição 

dos resultados com uso de referencial teórico pertinente a temática em estudo. 

 

B. Visitas técnicas – ocorreram em três momentos nas férias de janeiro e fevereiro 

de 2010 e 2011. A coordenadora, docentes e pesquisadores do TES e os bolsistas 

fizeram visitas técnicas há dez municípios, reconhecidos como importantes 

segundo critério de quantidade das organizações e atuação das mesmas e a sua 

relação direta com os nossos objetivos específicos. As análises das visitas servirão 

como base comparativa considerando apenas a observação realizada. 

 

C. Premissas éticas do estudo – a proposta embora sem dados de campo com 

entrevistas, atendeu as premissas de respeito aos direitos das organizações 
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citadas dos municípios selecionados, isto é, todas as informações correspondem 

ao que os documentos apresentam, sem acréscimos de informações ou juízos de 

valor. Quando apresentamos uma reflexão teórica – crítica das temáticas tratadas, 

deixamos claro que as mesmas são parte do pensamento dos pesquisadores 

envolvidos com a investigação, baseados em suas especialidades de atuação e 

estudos realizados por outros estudiosos. 

 

As organizações comunitárias no turismo rural 

Nesta etapa da pesquisa, embora com base documental / bibliográfica, não deixou de 

considerar as muitas visitas de campo dos pesquisadores e alunos do Mestrado em Turismo e 

Hotelaria (MTH), das graduações de Turismo, Nutrição e Gastronomia que há mais de 10 anos 

acontecem nas Encostas da Serra Geral Catarinense e demais municípios das Mesorregiões 5 

e 6 do estado de Santa Catarina. Nestes territórios, nossas excursões e a participação nos 

debates e encontros locais, nos mostraram a influência do modo de se organizar dos 

agricultores familiares. A partir das discussões desses agricultores sobre como transformar 

suas vidas através da agricultura orgânica associada ao agroturismo, é que nasceu nas 

Encostas um modelo de organização comunitária que gerou suporte para a diminuição do 

êxodo rural, a criação de suportes sociais, culturais e educacionais, capazes de gerar novos 

modelos de empreendedorismos com consequente inclusão das famílias agricultoras na 

historiografia de nosso país.  

Esta experiência se tornou tão eficaz que até a presente data, gerou prêmios nacionais 

e internacionais, produção científica em universidades como a UNIVALI e a UFSC, duas 

importantes escolas (as primeiras universidades de Santa Catarina a atuar com seus alunos 

nos territórios âncoras desta pesquisa), bem como a mudança nas políticas públicas do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério do Turismo (MT) brasileiro (Oliveira, 

2009; Cunha Lima, 2009; Guzzatti, 2010). Em Santa Catarina a experiência com os municípios 

das Encostas da Serra Geral, está em estudo para ser levada e adaptada a mais 30 municípios 

do estado, no que diz respeito não apenas as relações de produção agrícola, mas, outras 

formas de empreendedorismos que sejam de natureza artesanal, extrativista e comunitária. 

Importante pontuar, que embora a investigação realizada fosse direcionada aos municípios das 

Mesorregiões 5 e 6, terminou por se ampliar, visto que muitos municípios criaram organizações 

comunitárias considerando o modelo que estaremos descrevendo. Nos tópicos a seguir, 

contaremos parte dessa história. 

 

A - Localização e abrangência geográfica 

Em 1968 o IBGE instituiu e instalou 361 unidades regionais homogêneas, com o 

objetivo de desenvolver no Brasil um grande censo demográfico. Santa Catarina foi dividida em 

06 mesorregiões do IBGE: Oeste Catarinense, Norte Catarinense, Região Serrana, Vale do 

Itajaí, Grande Florianópolis e Sul Catarinense. 
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Conforme o IBGE (1988: 05) entende-se por mesorregião: 

 

Área individualizada em uma Unidade da Federação, que apresente 
formas de organização do espaço definidas pelas seguintes 
dimensões: o processo social, como determinante, o quadro natural, 
como condicionante, e a rede de comunicação e lugares, como 
elemento da articulação espacial. Estas três dimensões deverão 
possibilitar que o espaço delimitado como mesorregião tenha uma 
identidade regional. Esta identidade é uma realidade construída ao 
longo do tempo pela sociedade que aí se formou. 

 

Ainda em 1968, o IBGE criou 16 microrregiões homogêneas no Estado de Santa 

Catarina e, em 1990, mais quatro. Apresenta-se a seguir na Figura 2 as seis microrregiões que 

fazem parte das mesorregiões 5 e 6: Tijucas, Florianópolis e Tabuleiro (mesorregião 5); bem 

como Tubarão, Criciúma e Araranguá (mesorregião 6). 

De acordo com o IBGE (2000: 15): 

 
As microrregiões geográficas constituem uma divisão territorial, tanto 
para fins didáticos quanto estatísticos. Compreendem o agrupamento 
de vários municípios de que apresentam, entre si, características 
naturais e socioeconômicas semelhantes. 

 

 

MR MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS 

M
E
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O

R
R

E
G
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 5
 

 

Microrregião de 

Florianópolis 

Antonio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador 

Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Santo Amaro da 

Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara. 

Microrregião de 

Tabuleiro 

Águas Mornas, Alfredo Wagner, Anitápolis, Rancho 

Queimado e São Bonifácio. 

Microrregião de 

Tijucas 

Angelina, Canelinha, Leoberto Leal, Major Gercino, 

Nova Trento, São João Batista e Tijucas. 

M
E

S
O

R
R

E
G

I

Ã
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6

 

Microrregião de 

Araranguá 

Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, 

Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, 

Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, 

São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo. 
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Microrregião de 

Tubarão 

Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, 

Garopaba, Grão Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, 

Jaguaruna, Laguna, Orleans, Pedras Grandes, Rio 

Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, 

São Martinho, Treze de Maio e Tubarão, Paulo Lopes. 

Microrregião de 

Criciúma 

Cocal do Sul, Forquilinha,Içara, Lauro Muller, Morro da 

Fumaça, Nova Veneza, Siderópolis, Treviso e 

Urussanga. 

Quadro 01: Mesorregiões do Turismo Rural Catarinense 
Fonte: Coleta de Dados (2010 – 2011) 
 

Na Mesorregião 5 da Grande Florianópolis a microrregião de Florianópolis integra os 09 

municípios: Antonio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo 

Lopes, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara. A microrregião de 

Tabuleiro os 05 municípios pertencentes são: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Anitápolis, 

Rancho Queimado e São Bonifácio. E na microrregião de Tijucas os 07 municípios que 

integram esta microrregião são: Angelina, Canelinha, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova 

Trento, São João Batista e Tijucas. 

E na Mesorregião 6 do Sul Catarinense a microrregião de Araranguá, que possui 15 

municípios, a seguir: Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, 

Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São 

João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo. Já a microrregião de Criciúma é composta de 10 

municípios: Cocal do Sul, Forquilinha,Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, 

Siderópolis, Treviso e Urussanga. E, por fim, a microrregião de Tubarão, que integra 19 

municípios: Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Garopaba, Grão Pará, Gravatal, 

Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Orleans, Pedras Grandes, Rio Fortuna, Sangão, Santa 

Rosa de Lima, São Ludgero, São Matinho, Treze de Maio e Tubarão, Paulo Lopes. 

Como a intenção em nossa primeira etapa da pesquisa era mapear os municípios com 

Turismo Rural que tivessem documentos e bibliografias e / ou sites na internet que pudessem 

nos ancorar, estão em nosso mapeamento os municípios que atenderam a estes critérios. Em 

função deste contexto, será possível perceber que nosso mapeamento apresenta apenas 

alguns municípios das Mesorregiões 5 e 6, assim como outros que não fazem parte das 

mesmas, contudo realizam parcerias com estas e por isso são citados no mapeamento. 

 

B - História das organizações comunitárias na sua gênese: as ‘Encostas da Serra Geral’  
 

A região das Encostas da Serra Geral Catarinense na sua localização mais central é 

formada pelos municípios de Gravatal, Braço do Norte, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, 

Anitapólis e Rancho Queimado. Outros municípios circundam a região e compõem um conjunto 

de localidades reconhecidas pela colonização predominantemente alemã e italiana, embora a 
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açoriana, alguns indígenas e pequenos grupos quilombolas, possam ser encontrados em 

pequenos trechos mais próximos da saída da serra rumo ao litoral. A atividade econômica da 

região já teve vários produtos em oferta, da agropecuária a criação de suínos, inclusive a 

fumicultura [ainda forte em muitas localidades] organizada com o uso de agrotóxicos. Contudo, 

este perfil tem mudado porque alguns municípios da região iniciaram nos anos 90 as primeiras 

plantações de agricultura orgânica associada à criação de animais com manejo também 

orgânico [peixes de água doce, suínos e galinhas para consumo da carne e seus derivados e 

vacas para a produção de leite e queijo], assim como a venda de serviços turísticos 

[agroturismo]. Este paradigma de produção mudou em parte o perfil econômico desse pedaço 

serrano catarinense (Muller, 2001). 

Este modelo de atividade agrária, com preocupações ecológicas, surgiu como um 

método de cultivo voltado para a produção e o consumo responsável, com criações e cultivos 

auto-sustentáveis, preservando os recursos ambientais (águas, solo e ar), aprimorando o uso 

de seus mecanismos e melhorando a qualidade da alimentação e da vida dos produtores e 

consumidores. Os fatores que levaram a estas preocupações e transformações incluem: 

algumas doenças entre os agricultores da região e seus descendentes (câncer de pele, 

estômago, esôfago e pulmão), alterações climáticas em função da poluição das águas, da 

fauna e do solo e a saída das famílias para outros centros do país em função da falta de 

perspectiva de uma vida de qualidade e com segurança econômica (Silva e Figueiredo, 2005). 

O grupo que elaborou e colocou em ação a organização deste modelo de produção 

orgânica, conseguiu organizar-se através da criação da Associação de Agricultores Ecológicos 

das Encostas da Serra Geral (AGRECO) em 1996. Com a agregação das famílias agricultoras 

interessadas e associadas à AGRECO, se programou e se colocou em prática o que 

denominaram de agricultura ‘limpa’ de agrotóxicos e defensivos químicos para o plantio de: 

verduras, hortaliças, frutas e criação de animais de corte como aves, suínos e bovinos. Esta 

escolha foi extremamente feliz se considerarmos que no Brasil e no mundo ocidental, os 

produtos orgânicos ganham destaque como um dos mercados alimentares que mais cresceram 

nos últimos quatro anos, com taxas de 35% a 50% ao ano, em relação aos percentuais de 20% 

a 30% nos EUA e em alguns países europeus (Monteiro et al., 2003).  

Para alguns pesquisadores de distintas áreas do conhecimento (agrárias, veterinária, 

nutrição, tecnologia de alimentos, saúde pública, antropologia, turismo e gastronomia [slow 

food]), cultivar alimentos considerando os parâmetros acima é trabalhar com segurança 

alimentar, observando aspectos relativos à saúde, a valores ideológicos ambientais, religiosos, 

culturais e políticos (Oliveira e Thebaud-Mony, 1997; Brandão, 2002 / Maniglia, 2003). Também 

é uma característica deste modelo de produção o incentivo à organização comunitária em 

localidades que têm como base econômica os trabalhos de subsistência ligados à agricultura 

familiar e/ou pesca artesanal e/ou extrativismo sustentável, entre outras possibilidades de 

sustento e inclusão dos que vivem no meio e / ou espaço rural e/ou de pesca e/ou de florestas. 

Em nosso estudo, mais especificamente, a investigação realizada perpassa muitos 

elementos e variáveis que demonstram a interdisciplinaridade da temática e do objeto de 
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estudo escolhido para investigação. É importante ressaltar que as transformações ocorridas 

nos últimos anos na região das Encostas (transição social e econômica) não ocorreram 

somente por causa dessa nova base econômica, estas também ocorreram em função da 

organização das pessoas em associações e cooperativas, das parcerias efetivadas (no 

território nacional e em outros países da Europa) e em função de um segmento do turismo, o 

agroturismo, de caráter e base comunitária com um modelo de recepção e hospedagem com 

ênfase nas trocas culturais entre agricultores e visitantes (Silva, 2007; Moinet, 2006 / López e 

Calero Garcia, 2006). 

E foi justamente em um dos municípios das ‘Encostas’, o município de Santa Rosa de 

Lima, que tudo na verdade começou. Atualmente Santa Rosa de Lima é conhecida como a 

capital da agroecologia e do agroturismo Catarinense. Foi neste município que se iniciaram as 

discussões sobre a formação do ‘território das Encostas da Serra Geral Catarinense’. Também 

foi nesta localidade que após a criação da AGRECO se iniciaram as discussões sobre a 

inserção / integração da produção agrícola ao turismo de denominação ‘agroturismo’. Como o 

novo modelo de cultivo atrai para o município pessoas de distintas profissões e agricultores 

interessados em conhecer o projeto, com um fluxo de visitantes e consumidores bastante 

expressivo, cria-se na região uma demanda potencial para o agroturismo e outros produtos e 

serviços ligados ou não ao turismo. 

Em decorrência desse contexto, iniciam-se em Santa Rosa de Lima em 1998, alguns 

debates sobre como elaborar propostas de organização do Agroturismo em reuniões 

promovidas pelo Centro de Estudo e Promoção da Agricultura de Grupo (CEPAGRO) e da 

Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral (AGRECO). Conforme 

Guzzatti (2003; 2010) a parceria CEPAGRO e AGRECO é a primeira parceria realizada por 

duas ONGs de âmbito estadual e municipal, formada por um grupo de pequenos agricultores e 

técnicos interessados na promoção de uma agricultura de grupo associada a outras ações 

econômicas mais efetivas nas pequenas propriedades rurais.  

A nosso ver o turismo rural nos moldes do segmento agroturismo se apresentou como 

a possibilidade mais viável aos anseios do grupo, porque se apresenta como mais adequado 

aos novos paradigmas e transformações da região, tendo em vista, 

 

O caráter sustentável, do turismo rural familiar (organizado e 
qualificado), que valoriza o meio ambiente e a cultura local, torna-se 
uma opção para o desenvolvimento rural, contemplando os setores 
econômicos capazes de criar atividades comerciais alternativas, com 
o objetivo de proporcionar a manutenção da população nos seus 
locais de origem. Assim, o turismo rural apresenta a possibilidade de 
gerar empregos num curto espaço de tempo e a um custo 
razoavelmente baixo, se comparado aos demais setores 
econômicos, especialmente os de extração urbana (Silva, Vilarinho e 
Dale, 1998: 11 - 47).  
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Para que houvesse a organização do agroturismo, de acordo com Guzzatti (2003) 

foram necessários encontros para a sensibilização da população e das lideranças locais, pois 

para eles era difícil acreditar que esses pequenos municípios pudessem atrair turistas. Esta 

sensibilização se iniciou com palestras nas comunidades municipais e houve de início grande 

confusão com o termo “turismo rural”, pois os agricultores imaginaram que teriam que construir 

hotéis fazenda. Para um melhor esclarecimento destes agricultores e diferenciar o tipo de 

turismo adotado, realizaram-se reuniões em que se optou pelo segmento agroturismo como 

formato da atividade, após debates de esclarecimento na comunidade. Após este período, os 

agricultores foram conhecer algumas experiências de agroturismo da região sul e em Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, com visitas a Serra Gaúcha e à Estrada Bonita, em Joinville, 

Santa Catarina. Em seguida, os municípios organizaram seus grupos de trabalho, visando o 

associativismo entre as propriedades, evitando a concorrência entre os agricultores através do 

oferecimento dos mesmos serviços. Para tanto, se fez um diagnóstico participativo através de 

seminários e oficinas que revelaram as vocações das propriedades e auxiliaram na formatação 

do circuito de agroturismo na região. 

  Como a principal razão de existência do agroturismo tem por base a agricultura e 

todas as ações derivadas da mesma, os agricultores não apenas tem que permanecer com 

esta atividade como também tem que reestruturar suas propriedades para este novo modelo de 

produção, que envolve a troca de experiências entre as famílias, a ampliação do papel da 

mulher nas atividades de produção e também nas decisões familiares, a revalorização da vida 

rural com novas perspectivas de sustentabilidade econômica e um novo cotidiano de pessoas 

(turistas) entrando em suas vidas (Uller, 2006). 

 Além da criação de oportunidades de trabalho e de renda, este projeto se insere em um 

objetivo maior na região, que é o de superar a prática do uso de agrotóxicos, predominante 

entre boa parte dos produtores. É importante destacar que as propostas de "agregação de 

valor" são vistas, pelos atores sociais locais e pela AGRECO, não como soluções individuais 

para um ou outro agricultor, mas como instrumentos de desenvolvimento rural.  De acordo com 

Heuser (2002, p. 66) “os projetos de cunho participativo em desenvolvimento na comunidade 

(...) demonstram constantes momentos de enfrentamentos e desafios, revelando aptidões em 

seus participantes nunca antes imaginadas”.  

Entre os desafios enfrentados, está à obtenção de crédito para a construção de 

melhorias nos sítios ou para construir acomodações para a hospedagem. Considerando essa 

necessidade, surge outra organização comunitária, a Cooperativa de Crédito Rural 

(CREDICOLÂNDIA), criada pelos agricultores em função da dificuldade em conseguir crédito 

com os bancos privados, com juros acessíveis e que pudessem gerar novos empréstimos. 

Além disso, houve uma mobilização regional para a formação de um Fórum de 

Desenvolvimento dos Pequenos Municípios, dando uma nova voz para esta região perante os 

governos (Guzzatti, 2003). 

 Nessa nova realidade, com novas oportunidades de trabalho e renda para os 

agricultores locais e das gerações mais novas, muitas possibilidades se abriram, incluindo-se a 
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visibilidade da cultura, da história, das belezas naturais e dos produtos provenientes do cultivo 

orgânico. Essa realidade tem proporcionado uma maior auto-estima e uma melhor qualidade 

de vida para as famílias envolvidas. 

C - Mapeamento de municípios com propostas comunitárias ligadas ao turismo rural 
 

Como apresentado no tópico anterior, Santa Catarina se destaca em seu espaço rural 

por possuir um modelo de agricultura de pequena extensão, voltado para o modelo familiar. 

Isso significa possuir terras que têm entre dez (10) e cem (100) hectares. Com isso podemos 

inferir que as famílias possuem em suas terras uma agricultura de subsistência, com a 

participação de toda a família, numa perspectiva (até recente) de pouca expansão econômica e 

conseqüente inclusão social de natureza educacional e cultural (Müller, 2001). 

O mapeamento realizado e o conhecimento que desenvolvemos no Grupo de Pesquisa 

TES, nos mostra que apenas apresentamos uma parcela das organizações comunitárias 

existentes. Não ficamos restritos as Encostas da Serra e nem as Mesorregiões 5 e 6 como 

previam nossos objetivos, porque, percebemos que as organizações fundadas no território 

citado serviram de subsídio para que outros municípios de diferentes regiões de Santa Catarina 

se organizassem e elaborassem propostas públicas e privadas de organizações comunitárias 

com viés turístico, ainda que suas propostas sejam voltadas para atividades relacionadas a 

artesanato, alimentação, hospedagem, entre outras possibilidades. 

Importante enfatizar que apresentamos as secretarias de turismo como organizações 

comunitárias, porque percebemos que muitos gestores públicos passaram a adotar dinâmicas 

de organização semelhantes às comunitárias, de modo a atender e se aproximar cada vez 

mais da população. Ao mesmo tempo em que assim se organizam, as secretarias auxiliam as 

associações e cooperativas populares cedendo espaços para sede, transporte, financiamento 

de viagens, material educativo e assessoramentos diversos. Ou seja, uma organização 

comunitária, não precisa caminhar sem o poder público para ser comunitária. 

Contudo, é importante saber que uma organização comunitária pode se caracterizar 

por possuir particularidades únicas quanto a sua formação [motivações], isto é, podem 

somente ter ligações com grupos de movimentos populares ou nascer de uma proposta de 

natureza pública [incentivo de prefeituras, instituições universitárias ou estaduais] ou ainda, 

como no caso das organizações que apresentamos fora do eixo das Encostas da Serra Geral 

Catarinense, estas terem como ‘guias’ outras organizações em que os envolvidos tenham 

necessidades e desejos comuns. Nesse sentido, embora o grande forte de nosso estudo não 

fosse alguns dos municípios que aqui apresentamos, não tivemos como não citá-los, uma vez 

que suas organizações [mesmos as públicas] tiveram como eixo de referência a AGRECO e a 

Acolhida na Colônia, fundadas em Santa Rosa de Lima – SC.  
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               Figura 01: Ilustração Com Alguns Municípios Mapeados (pontos vermelhos) 
               Fonte: Site: www.belaesantacatarina.com.br 

 

C 1 - ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 
 
GRANFPOLIS 
Endereço: R. General Bittencourt, 587 – Centro. CEP 88020-100 - Florianópolis – SC. 
Fone: (48) 3224-3668 
Email: granfpolis@granfpolis.org.br 
Site: www.granfpolis.org.br 
 
Entidades Filiadas a GRANFPOLIS (Privadas / Públicas): 
 
Associação de Apicultores de Águas Mornas 
Endereço: Avenida Ida Hannback, 2090 – Santa Cruz da Figueira  
E-mail: nazir-sc@hotmail.com 
Produto: Mel. 
 
Secretário Municipal de Esportes e Turismo de Antonio Carlos 
Endereço: Praça Anchieta, 10. 
Fone: (48) 3272.1123/0214 Fax: (48) 3272.1123 
E-mail: turismo@antoniocarlos.sc.gov.br / esporte@antoniocarlos.sc.gov.br  
Site: www.antoniocarlos.sc.gov.br 

 
Associação dos Pequenos Agricultores de Milho Crioulo Orgânico e Derivados (Antonio 
Carlos) 
Endereço: Estrada Geral do Alto da Farias  
Produto: Sementes, arroz. 
 
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo de Anitapólis 
Endereço: Rua Gonçalves Júnior, 260. 
Fone/Fax: (48) 3256.0131 
E-mail: culturismo@anitapolis.sc.gov.br / prefeitura@anitapolis.sc.gov.br  
Site: www.anitapolis.sc.gov.br 
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Secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Biguaçu 
Endereço: Rua Francisco Petri, 135 Centro. 
Fone: (48) 3285.3020 Fax: (48) 3285.8633 
E-mail: turismo@bigua.sc.gov.br 
 
Aquimate Vitasol – Aqüicultura Meio Ambiente, Turismo Educativo e Vida Solidária 
(Biguaçu) 
Endereço: Rua Osmar Pedro Hoffmann, 150 – Vendaval. CEP 88160-000  
E-mail: aquimatevitasol@yahoo.com.br 
Área de Atuação: Formação (capacitação, qualificação), Incubação, Pesquisa 
(desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias), articulação e mobilização. 
 

Associação de Artesãos de Biguaçu 
Endereço: Praça Nereu Ramos - Centro. CEP 88160-00. 
E-mail: osnym@ig.com.br 
Produto: Artesanato, bordados. 
 
Associação de Artesãos de São Miguel 
Endereço: BR 101, Km 189 – São Miguel. CEP 88160-000 
E-mail: came@fcc.sc.gov.br 
Produto: Cerâmica, cestaria, utensílios domésticos e artefatos de madeira. 
 
Secretário  Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Florianópolis 
Endereço: Rua Tenente Silveira, 60 - 5º andar. 
Fone: (48) 3952.7014 3952.7000 Fax: (48) 3952.7023/7021 
E-mail:  homerogomes.41@gmail.com  
Site: www.pmf.sc.gov.br /  www.florianopolisturismo.sc.gov.br 

 
Associação de Desenvolvimento Rural de Rio Bugre (Florianópolis) 
Endereço: Rua João Pacheco da Costa, 492 – casa 12 Lagoa da Conceição. CEP 88062-100 
E-mail: ecomel@pop.com.br 
Produto: Hortigranjeiros. 
 
Associação de Maricultores Ambientalistas da Ilha 
Endereço: Rua Dom Joaquim, 757 – Centro. CEP 89700-000 
E-mail: amaguaia@yahoo.com.br 
Produto: Ostras, ostra nativa e vieira. 
 

CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agricola de SC 
Endereço: Rod. Admar Gonzaga, 1588, Km 3, Itacorubi. CEP 88034-001 
E-mail: presi@cidasc.sc.gov.br 
 

CEPA – Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola 
Endereço: Rod. Ademar Gonzaga, 1486 – Itacorubi. CEP 88034-000  
E-mail: spies@epagri.sc.gov.br 
 
 
CEPAGRO – Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo 
Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 1346 - CCA/UFSC, Itacorubi. 
E-mail: cepagro@cepagro.org.br 
Fone: (48) 33343176 
Site: www.cepagro.org.br 
 

COODESC- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 392, 3 andar – Centro. CEP 88010-450 
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E-mail: presidencia@codesc.sc.gov.br 
EPAGRI- Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
Endereço: Rua Ademar Gonzaga, 1347 – Itacorubi. CEP 88034-901 
E-mail: spies@epagri.sc.gov.br 
 

FAASC – Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de SC 
Endereço: Rod. Virgilio Varzea, 2554 - Saco Grande II. CEP 88032-001 
Fone: (48) 3238-1066 
FAPESC – Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa 
Catarina 
Endereço: Rod. SC 401, km 01, Parque Tecnológico Alfa – Saco Grande. CEP 88030-000  
E-mail: vera@fapesc.sc.gov.br 
 

FATMA – Fundação do Meio Ambiente 
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 485, 7º andar, Centro. CEP 88010-001  
E-mail: kreuz@fatma.sc.gov.br 
 
SANTUR – SANTA CATARINA TURISMO S.A. 
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 249, 9º andar – Centro.CEP 88010-902  
E-mail: presi@santur.sc.gov.br 
 

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Garopaba 

Endereço: Praça Governador Ivo Silveira, 296 Centro. 

Fone: (48) 3254.8425 Fax: (48) 3254.8101 Cel: 84077370 

E-mail: marcusisrael@garopaba.sc.gov.br / turismo@garopaba.sc.gov.br  

Site: www.garopaba.sc.gov.br 
 

Grupo Garopaba de Hortigranjeiros 
Endereço: Estrada Geral Ressacada, s/nº - Ressacada. CEP 889445-000 
Produto: Hortigranjeiros e leite. 
 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Turístico e Esportes de Governador Celso 
Ramos 
Endereço: Avenida dos Ganchos, 559 Bairro Ganchos do Meio. 
Fone: (48) 3262.2090 Fax:(48) 3262.0141 
E-mail: turismo@governadorcelsoramos.sc.gov.br  

 

Site: www.governadorcelsoramos.sc.gov.br 
Associação de Aquicultores de Governador Celso Ramos 
Endereço: Rua dos Canários, 26 – Palmas. CEP 88190-000 
E-mail: maricultura@yahoo.com.br 
Produto: Mexilhões e vieiras 
 

Associação de Aquicultores de Governador Celso Ramos 
Endereço: Gerino Belmiro dos Santos, 1010 – faz. da Armação. CEP 88190-000 
Produto: Mariscos 
 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Palhoça 
Endereço: Loteamento Pagani, s/nº Pagani. 
Fone: (48) 3279.1792 Fax: (48) 3279.1700 
E-mail: balaturismoesporte@gmail.com  
Site: www.palhoca.sc.gov.br 

 
Associação de Maricultores do Trabalho Familiar de Palhoça 
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Endereço: Rua Nossa Senhora de Rosário, 108 – Enseada de Brito. CEP 88138-800  
E-mail: maricultura@yahoo.com.br 
Produto: Mexilhões, ostras, ostra nativa e mariscos. 
 
Secretaria Municipal de Turismo de Paulo Lopes 
Endereço: Rua Santa Catarina, 196 Centro. 
Fone: (48) 3253.0162/0335 Fax: (48) 3253.0161 
E-mail: staradil2000@yahoo.com.br 

 
Associação de Apicultores de Paulo Lopes 
Endereço: Manoel Elizandro da Silva, 482 – Penha. CEP 88000-490 
E-mail: jonastas_as@hotmail.com 
Produto: Geléias, Compotas, própolis e mel. 
 
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Rancho Queimado 
Endereço: Rua Alfredo Sell, 69 - Casa do Turista 
Fone: (48) 3275.0015/9944.9767  
E-mail: nazafloriano@gmail.com / pmrq@intergate.com.br   
Site: www.ranchoqueimado.sc.gov.br 

 
Associação de Apicultores Rancho Queimado 
Endereço: Praça Leonardo Sell – Centro. CEP 88000-470 
Produto: Mel 
 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de São Bonifácio 
Endereço: Av. 29 de Dezembro, 12. 
Fone: (48) 3252.0111/0329  
E-mail: rosane_schaben@hotmail.com  
Site: www.saobonifacio.sc.gov.br 
 

C 2 – ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DA REGIÃO SERRANA 
  
AMURES 
Endereço: R. Otacílio Vieira Costa, 112. CEP 88501-050 – Lages – SC. 
Fone: (49) 3224-4800 
Email: amures@amures.org.br 
Site: www.amures.org.br 
 
Entidades filiadas a AMURES na Região Serrana: 
 
Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de São Joaquim 
Endereço: Praça João Riberio, 01 Centro. 
Fone/Fax: (49) 3233.0411 
E-mail: goreteoderdenge@hotmail.com / saojoaquimturismo@yahoo.com.br    
Site: www.saojoaquim.sc.gov.br 

 
Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Urubici 
Endereço: Avenida Adolfo Konder, 2543. 
Fone/Fax: (49) 3278.4245    
E-mail: turismourubici@gmail.com  
Site: www.urubici.com.br 
 
 
C 3 – ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DA REGIÃO SUL 
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AMUREL 
Endereço: R. Rio Branco, 67. CEP 88705-160 – Tubarão – SC. 
Fone: (48) 3626-5711 
Email: amurel@amurel.org.br 
Site: www.amurel.org.br 
 
Entidades filiadas a AMUREL na Região Sul 

 

Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e de Turismo de Braço do Norte 
Endereço: Avenida Senador Nereu Ramos, 1830 Centro. 
Fone: (48) 3658.4140/2222 Fax: (48) 3658.2913 
E-mail: murilopt@brturbo.com.br  
Site:  www.bracodonorte.sc.gov.br 
 
Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Meio Ambiente de Gravatal 
Endereço: Rodovia SC 438, Km 198, s/nº. 
Fone/Fax: (48) 3648.2376 
E-mail: turismo@gravatal.sc.gov.br / secretariadeturismogravatal@hotmail.com  
Site: www.gravatal.sc.gov.br 

 
Secretário Municipal de Turismo e Lazer de Laguna 
Endereço: Avenida Colombo Machado Salles, 145 (Shopping Tordesilhas 3º andar salas 17 e 
18) Centro. 
Fone: (48) 3644.2126 
E-mail: turismo@laguna.sc.gov.br  
Site: www.laguna.sc.gov.br 

 
Associação de Criadores de Camarão Fazenda Casqueiros de Laguna 
Endereço: Estrada Geral Santa Marta Pequena – Campos Verdes. CEP 88790-000  
Produto: Camarão. 
 

Chácara Koscrevic 
Endereço: Estrada Geral Barbacena – Barbacena. CEP 88790-000 
E-mail: chácara-koscrevic@yahoo.com.br 
Produto: Hortigranjeiros, brócolis e alface. 
 

Cooperativa de Produção de Camarão Santa Marta Pequena 
Endereço: Estrada Geral de Campos Verdes – Campos Verdes CEP 88790-000  
Produto: Camarão. 
 

Projeto Butiá - Grupo organizado de Mulheres 
Endereço: Rua Geral Barbacena – Lot. São Judas Tadeu – Barbacena. CEP 88790-000 
Produto: Licor, geléias, compotas e doces 
 
Secretário Municipal de Educação de Rio Fortuna 
Endereço: Av. 7 de Setembro, 730, - Centro 
Fone: (48) 3653.1122 /1155 Fax: (48) 3653.1155 
E-mail: educacao@riofortuna.sc.gov.br  
Site: www.riofortuna.sc.gov.br 
 
Secretaria Municipal de Turismo, Educação, Esporte e Cultura de Santa Rosa de Lima  
Endereço:Rua 10 de Maio, 80 Centro. 
Fone: (48) 3654.0077/0112 Fax: (48) 3654.0077 
E-mail: educacao@santarosadelima.sc.gov.br  
Site: www.santarosadelima.sc.gov.br 
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AGRECO – Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral 
Endereço: Rua Germano Hemesmeyer, 164. CEP 88763-000 
Produto: Alimentos orgânicos. 
 
Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC 
Enderêço: Rua Germano Hemesmeyer, 166. CEP 88763-000 
Produtos: hospedagem, alimentação, roteiros turísticos: rural, científico, pedagógico, ecológico, 
de natureza. 
 
Secretaria Municipal de Administração de São Martinho 
Endereço: Av. Francisco Beckhauser, 173 Centro. 
Fone/Fax: (48) 3645.6100 
E-mail: saomartinho@saomartinho.sc.gov.br  
Site: www.saomartinho.sc.gov.br 
 
AAGRA - Associação de Agrocultores de Armazém 
Endereço: Estrada Geral, s/nº - Armazém. CEP 88240-000 
Produto: Feijão. 
 
C 4 – ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIA DA REGIÃO CARBONÍFERA  
 
AMREC 
Municípios Filiados: Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da 
Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga.  
Endereço: Av. Santos Dumont, 855. CEP 88803-200 – Criciúma – SC. 
Fone: (48) 3438-6146 
Email: amrec@amrec.com.br 
Site: www.amrec.com.br 
 
Secretaria Municipal de Turismo de Criciúma 
Endereço: Rua Coronel Pedro Benedete, 269 Centro. 
Fone/Fax: (48) 3445.8840 
E-mail: scc.comunical@hotmail.com  
Site: www.fundacaoculturalcriciuma.sc.gov.br  
 
Cooperativa de Pequenos Agricultores de Criciúma – Nosso Fruto 
Endereço: Rua General Lauro Sodré, 200 – Comerciário. CEP 88802-330 
Produto: Pepino 
 
Secretaria Municipal de Turismo de Forquilhinha 
Endereço: Praça dos Imigrantes Alemães, 365 Centro. 
Fone: (48) 3463.1082/1125 
E-mail: eventos@forquilhinha.sc.gov.br / heimatfest@forquilhinha.sc.gov.br  
Site: www.forquilhinha.sc.gov.br 
 
Cooperativa Agropecuária Nova Força 
Endereço: Rodovia SC 448, Km 03 – Santa Ana. CEP 88850-000 
E-mail: forquilhinha@brturbo.com.br 
Produto: Leite, milho e arroz. 
 
OOFANOVE – Cooperativa Agroindustrial Familiar de Nova Veneza 
Endereço: Praça Humberto Bortoluzzi – Centro. CEP 8865-000 
Produto: Vinho, pães e artesanato. 
 
Secretaria Municipal de Turismo de Siderópolis 
Endereço: Rua Presidente Dutra, 01 Centro. 
Fone: (48) 3435.3188 
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E-mail: turismo@sideropolis.sc.gov.br  
Site: www.sideropolis.sc.gov.br 

 
ABATUS – Associação de Bananicultores de Treviso, Urussanga e Siderópolis 
Endereço: Rua Treviso, 210 – Centro. CEP 8886-000  
E-mail: emsideropolis@epagri.rct-sc.br 
Produto: Banana. 

 
Secretaria Municipal de Planejamento de Urussanga 
Endereço: Praça da Bandeira, 12 Centro. 
Fone/Fax: (48) 3465.1188 
E-mail: mazon@mazon.com.br / gabinete@urussanga.sc.gov.br  
Site: www.urussanga.sc.gov.br 

 
AABP - Associação de Agricultores de Barro Preto  
Endereço: Estrada Geral Barro Preto, s/nº - Barro Preto. CEP 88840-000  
E-mail: joaquimmazzucco@terra.com.br 
Produto: Milho. 
 

COOFASSUL - Cooperativa Familiar Agroindustrial Sul Catarinense  
Endereço: Rua Siqueira Campos, 330 – sala 5 – Centro. CEP 88440-000 
Produto: Cachaça e vinho. 
 

PROGOETHE – Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe 
Endereço: Antiga Estação Ferroviária. Rua Dona Lúcia Delfino da Rosa, 150, Bairro da 
Estação. CEP – 88840-000 
Fone: (48) 34656238 
E-mail: contato@progoethe.com.br 
Site: www.progoethe.com.br 
Produto: Vinhos da Uva Goethe. 
 

URUPAPIS – Associação de Apicultura de Urussanga 
Endereço: Estrada Geral Rio Perço, próximo à Igreja Rio Perço 
Produto: Mel. 
 

C 5 – ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
 
AMESC 
Municípios Filiados: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto 
Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do 
Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo. 
Endereço: Praça Sagrada Família, 33. CEP 8890-000 - Araranguá – SC. 
Fone: (48) 3522-0435 
Email: amesc@amesc.com.br 
Site: www.amesc.com.br 
 
Secretaria Municipal de Turismo de Jacinto Machado 
Endereço: Rua Celso Ramos, 515 Centro. 
Fone: (48) 3535.1133 Fax: (48) 3535.1656 
E-mail: turismo@    jacintomachado@hotmail.com  
Site: www.jacintomachado.sc.gov.br 

 
Associação Produtores de Derivados de Cana-de-Açucar de Jacinto Machado 
Endereço: Engenho Velho, s/nº - Engenho Velho. CEP 88050-000 
Produto: Cachaça, açúcar mascavo. 
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Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado  
Endereço: Rua Doutor Joaquim Pedro Coelho, 03 – Paraguai. CEP 88950-000  
E-mail: Alessandra@coopera.com.br 
Produto: Cereais 
 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Praia Grande 
Endereço: Rua Irineu Bornhausen, 320 Centro. 
Fone/Fax: (48) 3532.0132 
E-mail: turismo@praiagrande.sc.gov.br / claudetelima@engeplus.com.br  
Site: www.praiagrande.sc.gov.br 

 
ACEVAM - Associação dos Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba (Praia Grande) 
Endereço: Rua Irineu Bornhausen, 284 – Centro. CEP 88990-000 
E-mail: acevem.pg@bol.com.br 
Produto: Hortigranjeiros, banana, alimentos orgânicos. 
 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Praia Grande 
Endereço: Rua 19 de julho 127, CEP 88990-000  

 

D - Papéis, funções e atuação das organizações comunitárias 

 

Como colocado, as organizações comunitárias nascem da pressão mundial para a 

inclusão social e participação efetiva das populações pobres de todos os continentes nas 

decisões que dizem respeito às suas necessidades de vida. Isto efetivamente é possível 

quando as pessoas possuem um território que possam chamar de ‘seu’. Nesse sentido, 

chegamos à ideia de pertencimento e espaço de vivência que somente tem sentido quando as 

pessoas possuem um lugar para morar, um patrimônio social, cultural e educacional que lhes 

permita falar de suas origens, seu estilo de vida, sua cultura, sua memória, enfim, sua 

identidade (Molano, 2007). 

Poderíamos inclusive afirmar, que o capital social de uma dada população somente 

consegue se desenvolver, quando no espaço que considera seu território, alguns aspectos ou 

atributos são desenvolvidos, tais como: a cooperação, a confiança, reciprocidades e 

compartilhamentos de ganhos e perdas, interação social, etc. Para Bourdieu (1980) o capital 

social é definido como um agregador de recursos capaz de gerar o exercício da participação 

social de um determinado grupo com fins solidários de forma a reverter em benefícios diretos 

ou indiretos para as pessoas, famílias e comunidade em geral. 

Imaginando como funcionam as organizações comunitárias, sejam elas de caráter 

privado e / ou público, na gênese de suas formações, percebemos que suas ações têm como 

missão chegar a este a capital social descrito por Bourdieu (1980). É claro que fatores 

extrínsecos e intrínsecos aos grupos que os formam podem interferir e mudar os propósitos 

que deram origem a uma boa parte das organizações comunitárias que citamos neste relatório. 

Entretanto, acreditamos que na essência, considerando as leituras realizadas e os documentos 

que tivemos acesso para mapear as organizações comunitárias de Santa Catarina, existe a 

premissa de se produzir um bem coletivo sustentado pela confiança e reciprocidade. 
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Sabemos o quanto é difícil, quando as esperanças são poucas e as pessoas duvidam 

dos poderes públicos (federal, estadual e municipal) e até mesmo das organizações criadas 

pelas várias instâncias organizacionais da sociedade civil. Na região sul e mais 

especificamente em Santa Catarina, o modelo de desenvolvimento adotado, principalmente no 

espaço rural de agricultores familiares, ou entre pescadores artesanais, ou ainda entre grupos 

que vivem do extrativismo, a noção de capital social hoje está explicitamente relacionada a 

nosso ver com a garantia da sobrevivência com qualidade de vida e inclusão social. 

Para tanto, percebemos que cada vez mais existe um movimento de organização das 

pessoas, famílias e comunidades, em entidades que possam lutar por suas ‘causas’ e 

necessidades. Embora na prática, isso signifique a realização de atividades econômicas 

múltiplas e dinâmicas para atender os interesses relacionados a serviços, habitação, 

preservação ambiental, produção de alimentos ‘limpos’ (sem agrotóxicos), educação, saúde e 

cultura. Isso significa que cada vez mais teremos entre agricultores familiares, pescadores 

artesanais, extrativistas, artesãos, artistas e outros mais, a pluriatividade familiar e comunitária 

como uma marca da diversificação produtiva englobando bens públicos e privados (Carneiro e 

Maluf, 2003). 

O turismo nesse contexto adquire relevância, porque se apresenta nas comunidades 

das organizações aqui apresentadas, como o agente que irá servir de ponte para as vendas de 

serviços e produtos gerados pelas populações associadas. Ou seja, o alimento em suas 

diversas formas (natural, cozido, em conservas), os espaços (para contemplação, estudos, 

conhecimento, trabalho), as pessoas (com sua identidade, sua memória, sua cultura), enfim, 

todo o capital humano e não humano pode servir de alavanca para o desenvolvimento 

econômico se bem gerenciado, num movimento solidário de reciprocidade e solidariedade. 

Cabe destacar, que o turismo pensado nessa perspectiva, é o de base comunitária, 

que segundo Maldonado (2009) se caracteriza por ser oposto ao turismo de massa, por se 

definir como um defensor de princípios e valores das pequenas comunidades e por ter como 

objetivo final assegurar o bem estar comum, a sobrevivência e a identidade cultural de todos os 

envolvidos. E ainda que, as organizações públicas estejam presentes nesse formato de 

turismo, as decisões das ações de desenvolvimento e organização do turismo e / ou outras 

formas de atividades econômicas das comunidades estão sob o controle de sua população. 

Considerando esse contexto, as organizações comunitárias são formas de 

organizações também empresariais, sustentadas pelo poder da comunidade em que está 

inserida, fornecendo papeis e funções de coordenação e gerenciamento aos líderes locais de 

acordo com as práticas de cooperação, equidade no trabalho e distribuição de benefícios. Seu 

papel também é o de beneficiar a todos e nessa perspectiva, percebemos que muitas dessas 

organizações se associam as organizações públicas para com isto favorecer e melhorar o 

ensino e a saúde de seus territórios. 

No entanto, é no resgate e na preservação dos patrimônios culturais, que estas 

organizações se destacam. Seja nas Encostas da Serra Geral, na Grande Florianópolis 

(Região Metropolitana), nas regiões do sul do estado, na região serrana ou na região 
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carbonífera, em todas elas as organizações comunitárias mobilizam pessoas e recursos para a 

valorização de seus patrimônios. Estes patrimônios são resgatados através de festas anuais 

voltadas para os cultivos locais, a gastronomia, a memória histórica dos primeiros habitantes 

da região, a religião, a preservação da paisagem construída / edificada e a paisagem natural. 

Resumidamente podemos concluir afirmando que as organizações comunitárias 

auxiliam na formação de empreendedores comunitários e sociais com o objetivo de preservar 

os recursos naturais, o meio ambiente, e a biodiversidade em comunidades tradicionais rurais 

que enfrentam pressões do mercado econômico convencional. Este novo segmento de 

mercado contribui para a diversificação das atividades econômicas levando ao 

desenvolvimento sócio-econômico regional, gerando novas fontes de emprego e renda, em 

especial os relacionados ao turismo. 

 

Considerações finais 

 

“O desenvolvimento social sustenta-se na satisfação das necessidades 
humanas fundamentais, na geração de níveis crescentes da 
independência dos indivíduos, na articulação orgânica dos seres 
humanos com a natureza, com as técnicas, a fim de que possam se 
integrar nos processos globais, respeitando os valores e os 
comportamentos locais” (Coriollano, 2003: 11). 

 
 

De tudo que apreendemos da pesquisa realizada, fica a convicção de que as 

organizações comunitárias, sejam privadas ou públicas, são fortes movimentos sociais, 

sustentadas pela autogestão dos recursos patrimoniais comunitários, de acordo com as 

praticas de cooperação e equidade no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela 

prestação de serviços e vendas de produtos oriundos de distintos segmentos laborais.  

A característica deste formato de organização é a sua dimensão humana e cultural, 

vale dizer antropológica, que tem por base e meta o dialogo entre as populações urbanas e 

rurais, através de encontros interculturais de qualidade, na perspectiva de conhecer e aprender 

com as diferenças inerentes a nossos respectivos modos de vida. 

A organização comunitária é hoje fundamental para a economia social, porque mobiliza 

recursos próprios e valoriza o patrimônio comum e as distintas formas de gerar ocupação e 

meios de vida de seus participantes. A finalidade final não está direcionada ao lucro, nem a 

apropriação individual dos benefícios gerados, mas, uma distribuição equilibrada dos 

resultados para a melhoria e o bem estar das pessoas através de investimentos em projetos 

sociais que possam gerar uma produção ética, sustentável e ‘limpa’. 

Nessa perspectiva, o turismo é uma atividade que auxilia no processo de valorização 

do patrimônio comunitário. Algo que vai de encontro aos desejos e sonhos de comunidades 

cada vez mais conscientes do potencial que seus bens patrimoniais (o conjunto de recursos 

humanos, culturais e naturais) têm de gerar formas inovadoras de gestão sustentável de seus 

territórios. 
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Os princípios que norteiam este paradigma com o qual o turismo se defronta se deriva 

de um novo olhar sobre o planeta em que vivemos. Ou seja, uma visão holística em que o 

homem e a natureza formam parte de uma unidade total e indivisível, baseada em princípios 

solidários e harmônicos que estão além das convenções aprendidas sobre status, classe 

social, classe econômica e conhecimento científico. 

Podemos ainda afirmar, que neste novo olhar, o valor humano pretendido está ligado 

ao patrimônio comunitário, com todos os conhecimentos pertinentes a ele: valores, crenças, 

práticas, técnicas, habilidades, instrumentos, lugares, as pessoas e suas representações. 
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Resumo: O crescimento da atividade turística no espaço rural impulsiona novos desafios ao 

estudo do turismo. Neste trabalho são analisadas as expectativas em torno do turismo rural em 

Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, Brasil, na visão do poder público e comunidade rural, além 

de se identificar seus conhecimentos sobre turismo. Rodeio Bonito está a 432 km de Porto 

Alegre, possui 83 km2 e 5.743 habitantes, integrando a Rota Turística das Águas e Pedras 

Preciosas. A maioria dos entrevistados é pequenos agricultores familiares, cujas propriedades 

apresentam diversificação de atividades e de potencialidades turísticas. O poder público 

mostra-se favorável à implementação do turismo rural, porém não há consenso na comunidade 

rural. O planejamento turístico é inexistente e o conhecimento sobre turismo é incipiente, no 

entanto, há fortes expectativas nesse como fator de desenvolvimento socioeconômico. 

 

Palavras-chave: Turismo rural, comunidade rural, planejamento turístico, Rodeio Bonito, Rio 

Grande do Sul, Brasil. 

 

Rural Tourism in the city of Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, Brazil: local views and 

expectations 

 

Abstract: The touristic activity growth in the rural space has been stimulating new challenges to 

the study of tourism. In this research are analyzed the expectations around the rural tourism in 

Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, Brazil, by the view of the local government and the rural 

community, also to identify their knowledge around tourism. Rodeio Bonito is 432 Km far from 

the state capital Porto Alegre, its area is of 83 Km² and population of 5.743 people, making part 

of the touristic route Águas e Pedras Preciosas. Most part of respondents is family farmers 

which properties present activities and touristic potentialities diversification. The local 

government is in favor of rural tourism, nevertheless there is no consensus in the rural 

community. There is no touristic planning and the knowledge around the activity is incipient, 

however there are expectations in the tourism as a factor of socioeconomic development. 

 

Keywords: Rural tourism, rural community, touristic planning, Rodeio Bonito, Rio Grande do 

Sul, Brazil. 
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Introdução 

No Brasil, as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por uma depressão econômica 

no meio rural devido aos avanços tecnológicos na forma de produção e na modernização do 

maquinário agrícola (Schneider; Fialho, 2000). Coincide com este período a introdução, desde 

o final da década de 1980, de novas formas de turismo caracterizadas como “alternativas”, nas 

quais, segundo Talavera (2002), os entornos não urbanos recebem grande destaque, trazendo 

novas perspectivas e desafios ao estudo do turismo.  

O estilo de vida rural, então, passa a ter um grande valor de atratividade nas 

populações urbanas, incentivando progressivamente o desenvolvimento das atividades 

turísticas no meio rural, tornando-se opção de renda complementar aos produtores rurais.  

Conforme observa Riedl (2002: 7), o crescimento da atividade turística no espaço rural nas 

últimas décadas, em diferentes locais do mundo, faz com que hoje este fenômeno seja visto 

como uma “atividade consolidada e permanente, com possibilidades concretas de se tornar na 

principal responsável pela reversão do processo acelerado de esvaziamento e inviabilização da 

atividade econômica familiar no meio rural”. 

Diante desse contexto, o presente artigo tem como objetivo discutir as expectativas e 

olhares em torno do turismo rural no município de Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Essa pesquisa teve como motivação o interesse manifestado, inicialmente, por representantes 

do poder público local no turismo rural. Além desses, foram entrevistados moradores rurais do 

município sobre seus interesses na implantação do turismo rural em suas propriedades, 

buscando também identificar seus conhecimentos quanto à essa atividade, seus efeitos 

positivos e negativos. Para isso, foi identificado também o perfil socioeconômico das 

propriedades rurais dos produtores entrevistados e a caracterização de suas famílias. Esta 

análise foi confrontada com a posição do governo local, nos quais representantes do poder 

público foram entrevistados, buscando-se verificar as visões e conhecimentos em torno do 

turismo rural nesta localidade. 

O município de Rodeio Bonito está distante 432 km de Porto Alegre, capital do Estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil, possuindo extensão territorial de 83 km2 e população total de 

5.743 habitantes. Sua zona rural é representada por uma extensão territorial de 

aproximadamente 80 km2 com 1.433 habitantesi. Conforme dados da Associação Rio 

grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS, 

2011), a população rural total é composta por 733 propriedades, prioritariamente de pequeno 

porte (até 25 hectares) e caracterizadas pela agricultura de base familiar. O produto interno 

bruto (PIB) do município é composto basicamente por serviços (58%), agropecuária (30%) e 

indústria (12%)ii. 

Com base em informações disponibilizadas pela Secretaria de Turismo do Estado do 

Rio Grande do Sul (SETUR)iii, o município de Rodeio Bonito faz parte da Rota das Águas e 

Pedras Preciosas, na Região Turística Hidrominerais, localizada no norte do Estado, na qual 

também estão inseridos, entre os principais municípios, Ametista do Sul e Frederico 
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Westphalen. A participação do município na rota não é ativa, pois não há divulgação do 

município enquanto destino turístico, inexistindo folders, websites ou outros informativos a 

respeito dos atrativos locais.  

 

Referencial Teórico 

Desde meados dos anos 1980, as práticas do turismo no espaço rural foram 

impulsionadas tanto pela fuga das populações dos grandes centros urbanos para um contato 

mais próximo com a vida no campo e com a natureza, quanto por parte das comunidades 

rurais, surgindo como uma opção de atividade econômica que permitisse sua permanência no 

meio rural. 

Segundo Tulik (2006) o turismo rural e o turismo no espaço rural são fenômenos 

recentes, que ainda encontram divergências conceituais. Contudo, após a análise de diversos 

conceitos tomou-se como base a seguinte diferenciação no Brasil: o turismo no espaço rural 

não necessariamente apresenta produção agropecuária nas propriedades que desenvolvem a 

atividade, enquanto que o turismo rural deve relacionar-se, de alguma forma, com as práticas 

agropecuárias existentes na propriedade onde está sendo inserido. Nesse sentido, de acordo 

com Ruschmann: 

 

Na sua forma mais original e ‘pura’, o turismo rural deve estar 

constituído em estruturas eminentemente rurais, de pequena escala, 

ao ar livre, proporcionando ao visitante o contato com a natureza, 

com a herança cultural das comunidades do campo e as chamadas 

sociedades praticamente ‘tradicionais’. (Ruschmann, 2000: 63) 

 

Talavera (2002: 21) também traz o turismo rural como uma combinação de “natureza, 

contato humano e cultura, com pretensões de benefício mútuo turista-residente e baixo nível de 

impactos”. Nas palavras do autor, o aprimoramento do conceito, quando esse passa a englobar 

perspectivas mais amplas, considerando o turismo rural: 

 

[...] como o uso ou aproveitamento turístico do entorno rural, 

atendendo-se as premissas do desenvolvimento sustentável, gerar 

efeitos eminentemente positivos (conservação do patrimônio, 

proteção do meio, etc), promover-se em áreas não invadidas, incluir a 

população local como atores culturais, ser minoritário e promover, 

através de encontros espontâneos e a participação, o contato cultural. 

(Talavera apud Talavera, 2002: 22) 

 

O turismo rural brasileiro apresenta características próprias, que segundo Rodrigues 

(2000), pode ser divido em dois grupos, ambos relacionados com o patrimônio cultural. O 
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primeiro grupo, definido por ela como o turismo rural tradicional, é subdividido em: a) de origem 

agrícola e b) de colonização européia. O segundo grupo, o turismo rural contemporâneo, é 

subdividido em: a) hotéis-fazenda, b) pousadas rurais, c) segunda residência campestre, e d) 

campings rurais.  

No final da década de 1990, conforme pesquisa da Associação Brasileira de Marketing 

Rural (ABMR), apresentada por Campanhola e Silva (2000), as atividades não agrícolas no 

meio rural brasileiro, entre elas o turismo, tomaram proporções tão grandes que fizeram com 

que a quantidade de produtores optantes por esta prática aumentasse significativamente. 

Assim, programas do governo começaram a ser criados a fim de contribuir para esse 

crescimento, como por exemplo, o PRONAFiv – Programa Nacional de Fomento da Agricultura 

Familiar – criado pelo Governo Federal em 1995, visando fomentar os projetos de turismo rural 

em propriedades de agricultura familiar. No ano de 2007, o Governo Estadual do Rio Grande 

do Sul homologou a Lei Estadual nº 12.845 a qual “institui a Política Estadual de Fomento ao 

Turismo Rural no Estado do Rio Grande do Sul”. Essa lei tem por objetivo “promover ações 

relativas ao planejamento e ao fomento do turismo rural, assim como desenvolver, impulsionar 

e difundir os produtos e as potencialidades do setor rural do Estado” v. 

Para além dos incentivos governamentais no fomento da atividade do turismo rural e de 

sua expansão no mercado turístico brasileiro, os autores Santos, Souza e Rapoport (2006) 

apontam para as falsas esperanças geradas nas comunidades rurais a partir da afirmação de 

que o turismo rural pode superar uma crise agrícola a partir da diversificação da economia. Ao 

mesmo tempo eles afirmam que “permanece importante avaliar de forma mais realista o 

potencial de uma área rural tendo em vista um desenvolvimento turístico” (Santos; Souza; 

Rapoport, 2006: 154). 

No mesmo sentido, Vitte (apud Talavera, 2002: 29) sugere que a maior ambigüidade 

nesse assunto é justamente “a apelação contínua ao turismo rural atribuindo-lhe a missão de 

salvar esses espaços ‘profundos’ e culturas frágeis, considerados ‘em crise’ e à beira do 

desaparecimento”. 

Por isso, a necessidade do conhecimento a respeito dos efeitos positivos e negativos 

que o turismo rural pode trazer as comunidades locais.  Segundo Talavera (2002: 26), alguns 

dos efeitos positivos que leva consigo o turismo rural:  

 

1) Gera ingressos complementares a agricultura, pecuária e outras 

atividades produtivas tradicionais, diversificando a economia rural, 

vinculando-a especialmente a outros setores como a arte e o 

artesanato, a restauração e o alojamento, etc;  

2) Reduz a emigração ao promover alternativas de trabalho, 

sobretudo em áreas com terras marginais do tipo zonas montanhosas 

ou florestadas; 

3) Promove a transferência de idéias de áreas urbanas à rurais; 
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4) Proporciona às pessoas urbanas uma experiência da vida rural, 

e isso aumenta sua compreensão dos problemas das áreas rurais; 

5) Proporciona a área de certas infraestruturas, uma vez que estas 

são geralmente promovidas para que a demanda turística seja viável; 

6) Manutenção das formas de vida; 

7) Conservação do meio rural. 

Mas, por outro lado, este fenômeno pode trazer diversos efeitos negativos ao ambiente 

e à identidade das comunidades rurais envolvidas, fatores esses que devem ser pautados 

desde o início do processo de planejamento turístico com a comunidade rural.  

A arte do saber planejar é um trabalho de muita paciência, pois requer muito trabalho 

no início, uma rigorosa manutenção no desenvolvimento, para um resultado que será 

percebido em longo prazo. Segundo Hall (2004: 24) “planejar é, portanto, apenas uma parte de 

um processo global de ‘planejamento-decisão-ação’”. 

Em um planejamento turístico a relação entre comunidade rural local e atividade 

turística tem início a partir do momento em que a comunidade passa a perceber que tem o 

poder de decisão sobre o desenvolvimento ou não da atividade turística em seus espaços, 

evitando que seja imposta por outros agentes interessados exclusivamente nos benefícios 

econômicos que o turismo aporta. Dessa forma: 

 

[...] a participação da comunidade pode ser de utilidade: reduzindo os 

impactos negativos do turismo, que se devem ao desenvolvimento 

incorreto e à atração de formas inadequadas de turismo; e 

aumentando a tolerância da comunidade em relação ao turismo e ao 

comportamento dos turistas. (Swarbrooke, 2000: 66) 

 

A sustentabilidade atrelada ao desenvolvimento turístico é vista na preocupação com a 

qualidade de vida das comunidades locais e na manutenção e proteção do seu ambiente, 

costumes e tradições. O turismo, quando priorizadas as premissas da sustentabilidade, 

conforme Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002: 363), “transmite uma obrigação social mais 

funcional para garantir as condições necessárias a manter o ambiente físico e um ‘estado 

preservado’ para as gerações futuras”. Dessa forma, pode trazer novas oportunidades de 

aprendizado e de desenvolvimento social, ambiental e econômico as comunidades rurais, 

muito além de possibilitar renda às famílias e à comunidade envolvida.  

 Froehlich (2000: 183) afirma que “além do rural ser reivindicado como um espaço 

passível de apropriação, em muitos lugares também passa a ser encarado como uma forma de 

vida ou um modelo alternativo de sociedade”. E, por isso, a importância da verificação junto às 

comunidades rurais quanto aos seus conhecimentos e visões em relação à implementação do 

turismo rural, evitando que seus desejos e expectativas sejam frustrados em torno deste como 

fator único e promissor do desenvolvimento socioeconômico, pois como cita Talavera (2002: 



216 

 

29-30), essa atividade muitas vezes “[...] se requer como complemento, mas se acaba 

confiando unicamente nela como elemento de desenvolvimento [...] demasiada 

responsabilidade para um só fator de mudança, apesar deste poder chegar a ser poderoso.”  

  

Metodologia 

 Esta investigação caracterizou-se como exploratória e descritiva, de caráter quali-

quantitativo, sendo em um primeiro momento utilizadas fontes bibliográficas como base para a 

identificação dos pontos de maior relevância teórica a serem abordados como: turismo rural, 

planejamento turístico e a relação entre turismo, desenvolvimento local e sustentabilidade. 

Após, utilizou-se de fontes documentais como o Plano Diretor de Rodeio Bonito/RS (Rodeio 

Bonito, 2005) e projetos referentes ao turismo no município, além da legislação estadual e 

federal que tratam das possibilidades de fomento específico ao turismo rural. 

Para levantamento de dados foram utilizados dois tipos de roteiros de entrevistas e a 

observação através de visitas ao município, ocorridas entre abril e maio de 2011. Um roteiro de 

entrevista estruturado foi utilizado com os proprietários rurais, visando traçar o perfil 

socioeconômico de suas propriedades e a caracterização da família que a compõe, além de 

identificar o conhecimento existente em relação ao turismo rural e a visão sobre os potenciais 

atrativos e instalações no local; e outro roteiro de entrevista semi-estruturado, direcionado as 

instituições do poder público municipal relacionadas com o fomento do turismo local, buscou 

verificar as visões e expectativas da iniciativa pública em torno do turismo na região. Todos os 

entrevistados foram questionados ainda, quanto a sua opinião a respeito dos efeitos positivos e 

negativos do turismo no meio rural, de acordo com seus conhecimentos a respeito do assunto. 

 Para isso, os roteiros de entrevistas foram elaborados com base no estudo de Klumb 

(2008), assim como nas ideias de Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002) a respeito dos efeitos 

positivos e negativos da atividade turística em uma comunidade local, adaptados à questão do 

turismo rural. 

Foram entrevistados 23 proprietários rurais do município de Rodeio Bonito/RS, os quais 

se teve acesso durante as visitas realizadas, e quatro representantes de diferentes órgãos e 

instituições públicas: Prefeitura (Secretaria de Educação, Cultura e Desportos e Secretaria de 

Indústria, Comércio e Turismo), EMATER/RS e Sindicato dos Produtores Rurais de Rodeio 

Bonito.  

Os dados das entrevistas foram sistematizados através do programa Microsoft Office 

Excel 2007, gerando gráficos e quadros que proporcionaram a análise descritiva dos 

resultados, os quais serão apresentados a seguir.  

 

Resultados 

 

1. Quanto aos proprietários rurais do município de Rodeio Bonito/RS: 
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As propriedades pesquisadas apresentaram concordância com os dados da 

EMATER/RS (2011) sobre o perfil das propriedades rurais do município, sendo formada por 

áreas abrangendo até 25 hectares (90%). Quanto as atividades desenvolvidas nessas 

propriedades, a agricultura de base familiar é a mais presente (96% dos entrevistados), mas 

geralmente associada à pecuária (de corte e leite) e a suinocultura, aparecendo com menor 

incidência a apicultura, a avicultura, a silvicultura e a piscicultura. Em 70% dos casos os 

proprietários relataram receber assistência técnica através de cooperativa na qual são 

associados, da EMATER/RS, da Secretaria Municipal da Agricultura ou de empresas de grande 

porte, as quais oferecem ainda o fornecimento de matéria prima. 

Essa diversificação de atividades e o tamanho das propriedades rurais de Rodeio 

Bonito também são conseqüências do avanço da urbanização e das tecnologias no campo, 

apontado por Schneider e Fialho (2000) ao estudarem o êxodo rural no Brasil. No caso de 

Rodeio Bonito verificou-se que as propriedades diminuíram de tamanho para dar espaço a 

loteamentos habitacionais, levando à diminuição da área destinada à produção agrícola e 

pecuária. Assim, conforme relatos, os produtores optaram por plantar em menor extensão de 

terras, unindo-se em forma de cooperativas, ou aliando-se a empresas de grande porte que 

oferecem apoio técnico e matéria prima aos associados. 

Nas 23 propriedades pesquisadas foram encontrados um total de 88 pessoas, 

prioritariamente compostas por adultos (44%), com idades entre 26 e 50 anos; seguido de 24% 

da população até 15 anos; 21 % com mais de 50 anos e 11% entre 16-25 anos. 

O grupo de pesquisados é composto por 52 homens e 36 mulheres, com 

características de baixa escolaridade, pois a grande maioria possui Ensino Fundamental 

incompleto (59%), seguido de 13% com Ensino Fundamental completo, 9% com Ensino Médio 

incompleto, 7% de graduados em curso superior ou técnico, 5% com Ensino Médio completo, 

3% cursando o ensino superior ou técnico e outros 3% que ainda não estão em período escolar 

(menores de seis anos). O fato de 72% dos entrevistados terem cursado até o Ensino 

Fundamental, confrontados com o dado de 44% de adultos (entre 26 e 50 anos) denotam o 

baixo nível de escolaridade dos pesquisados, o que segundo relatos dos próprios 

entrevistados, pode ser atribuído a dificuldade de acesso as escolas que existia no meio rural, 

na época em que esses se encontravam em idade escolar. 

Em relação à composição da renda das famílias pesquisadas, a atividade agrícola 

mostrou-se geralmente vinculada a outro tipo de renda complementar (91%), conforme 

atividades já descritas nas propriedades. Somente uma das famílias relatou ter na 

aposentadoria sua única fonte de renda, tendo a atividade agrícola como forma de 

subsistência; e, ainda, outra família que apresentou a interação entre atividade agrícola; não-

agrícola e aposentadoria na composição da renda familiar. 

Quanto à disposição de instalações e recursos nas propriedades rurais, a fim de 

identificar um possível parâmetro de estrutura potencial à implantação do turismo rural nessas 

áreas, constatou-se que 87% delas dispõe de mata nativa preservada e 65% apresentam 
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recursos hídricos como açudes, rios e cachoeiras. Na grande maioria, em 96% dos casos, há 

uma casa principal, além de um galpão (91%), seguido de criação de animais (74%), cultivo de 

hortifrutigrangeiros (30%), além de recursos como uma sangavi (9%), uma nascente (4%) e um 

estábulo (4%). 

Ao se identificar os conhecimentos quanto à prática do turismo na região e quanto ao 

turismo rural, em específico, a maioria dos proprietários rurais entrevistados (65%) sabe que 

Rodeio Bonito faz parte da Rota das Águas e Pedras Preciosas, na região turística 

Hidrominerais, porém 52% responderam não conhecer essa Rota. Além disso, 52% dos 

entrevistados manifestaram não conhecer a modalidade do turismo rural e apenas um 

entrevistado não quis expor sua opinião (4%).  

Quando questionados quanto a estarem de acordo ou não com a inserção do turismo 

rural em sua propriedade, 74% são a favor e 17% foram contrários a esse posicionamento, 

sendo que 9% dos entrevistados não responderam a pergunta. No entanto, mesmo sendo a 

favor do turismo rural (total de 17 dos 23 entrevistados), algumas famílias (30% das que se 

manifestaram favoráveis) não acreditam no potencial turístico de sua propriedade.  

Dentre os produtos que os entrevistados apontaram que poderiam oferecer aos 

turistas/visitantes em suas propriedades, destacaram-se a alimentação, seguido de área de 

lazer e área de camping. Quanto à hospedagem, sete proprietários manifestaram ter 

possibilidade de oferecer esse serviço aos visitantes, enquanto cinco citaram dispor de 

produtos artesanais para venda e atividade de pesque-pague, e um de visita a garimpo 

desativado. 

Quanto ao tipo de atividade rural que poderiam desenvolver no sentido de oportunizar a 

participação dos turistas/visitantes na lida do campo, a ordenha foi a atividade mais citada 

(65% das ocorrências), devido ao elevado número de criadores de gado de leite. A essa, 

seguiram as atividades rurais de colheita (50%), a preparação de pratos típicos (40%) e outros 

menos recorrentes como: a coleta de mel, a preparação da forragem, as lidas com os animais 

e as plantações, as quais muitas vezes apareceu descrito sob o entendimento de que o turista 

teria a intenção de “pagar para trabalhar”. 

Quanto aos atrativos turísticos potenciais em suas propriedades, os entrevistados 

identificaram primeiramente a lida do campo (seis recorrências), seguido da propriedade em 

geral (quatro recorrências), recursos hídricos (Açude e Rio da Várzea) e mata nativa, citados 

três vezes cada. A pesca, a cachoeira e o garimpo foram citados duas vezes cada, enquanto 

nascente e sanga foram indicados uma única vez cada. Uma das famílias ainda considerou 

como atrativo ela mesma, ou seja, os integrantes da família identificaram-se a si mesmos como 

potenciais atrativos. 

Esses dados indicam a caracterização de um turismo rural com potencial diversificado 

na questão de tipos de atividades, instalações e serviços que estas propriedades podem vir a 

promover. No entanto, também deflagram um conhecimento incipiente dos proprietários rurais 

em relação ao turismo rural e ao que seria fator de atratividade em suas propriedades e quanto 
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à necessidade de infraestrutura turística, sendo  preciso um cuidado especial no sentido de se 

evitar as “falsas esperanças” em torno do desenvolvimento do turismo rural, conforme 

explicitado por Santos, Souza e Rapoport (2006). 

Mas concordando com a ideia de Talavera (2002: 21), estes locais apresentam uma 

disposição de combinar “natureza, contato humano e cultura”, que podem vir a ser utilizados 

como potenciais ao desenvolvimento do turismo rural. De acordo com a classificação de 

Rodrigues (2000), o turismo em Rodeio Bonito/RS poderia ser considerado turismo rural 

tradicional, devido às origens do município, com fortes tradições da imigração italiana ainda 

preservadas nas famílias, mantendo as características da agricultura familiar associada a 

outras atividades complementares. 

 

2. Quanto ao poder público municipal de Rodeio Bonito/RS:  

 

 Todos os representantes do poder público local entrevistados afirmaram ser a favor do 

turismo rural no município, justificando que a iniciativa pode aumentar as receitas locais. Além 

disso, todos disseram conhecer a Rotas das Águas e Pedras Preciosas, demonstrando ter 

conhecimento de que Rodeio Bonito está inserido nessa rota turística, porém, afirmaram que 

não há participação ativa do município na mesma.  

O Secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Rodeio Bonito relatou que falta um 

planejamento municipal direcionado ao turismo, mas não apontou nenhuma iniciativa que 

indique um projeto de implantação dessa atividade. Quanto ao Plano Diretor (Rodeio Bonito, 

2005), foi constatada nesse a ausência de qualquer intenção quanto à atividade turística no 

meio rural, além da revelação por parte de servidores públicos de que esse processo pouco 

teve a inclusão da comunidade na sua elaboração, tendo sido realizado por uma empresa 

terceirizada externa ao município.  

De forma geral, há intenções do poder público local, mas falta conhecimento específico 

em relação ao turismo para motivar o planejamento e o desenvolvimento da atividade no 

município, e em especial, relacionado ao turismo rural. O planejamento turístico é um processo 

demorado e que exige conhecimentos específicos do fenômeno turístico, pois consiste em 

determinar objetivos, recursos humanos, métodos e técnicas que garantam o desenvolvimento 

turístico no longo prazo, de acordo com Estol e Albuquerque (apud Ruschmann, 1997) e, que 

deve partir do desejo da comunidade de investir no turismo como uma das opções de 

desenvolvimento local, exigindo a participação de todos os agentes envolvidos no processo. 

 

3. Conhecimento sobre efeitos positivos e negativos do turismo rural no município de 

Rodeio Bonito/RS: 

 

 Foi solicitado a todos os entrevistados, tanto comunidade rural quanto representantes 

do poder público local, que identificassem os pontos positivos e os negativos do turismo rural 
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no município, conforme alternativas adaptadas de Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002). Do total 

de 27 entrevistados, os aspectos positivos foram assinalados por 20 respondentes, tendo cada 

alternativa obtido um mínimo de nove respostas; já os aspectos negativos foram muito pouco 

assinalados, por apenas 11 respondentes, tendo cada alternativa obtido no mínimo uma 

resposta. 

 Com relação aos pontos positivos (quadro 1), entre as treze alternativas oferecidas aos 

entrevistados, o item evidenciado por todos que responderam essa questão foi a melhora na 

qualidade de vida (100% das recorrências). Em seguida, foram apontados os dois itens 

aumenta as receitas locais e amplia os sentimentos culturais e educacionais e melhora os 

sentimentos de auto-valorização, com 80% de recorrência nas respostas cada; os pontos 

contribui para a diversificação da economia e gera a criação de instalações turísticas e 

recreativas que podem ser utilizadas pela população local, foram assinalados em 75% das 

respostas; os quatro pontos oferece oportunidades de emprego, permite melhoria de infra-

estrutura, reforça a preservação do patrimônio e da tradição e pode ser desenvolvido a partir 

de produtos e recursos locais, surgiram com 70% de incidência; e com 65% apareceu justifica 

a proteção e as melhorias ambientais. As respostas que apareceram com menor incidência 

foram: tem alto impacto multiplicador e pode ser realizado a partir de infra-estrutura existente, 

ambas em 55% das respostas, e por fim, ajuda a diversificar a economia, apresentando 45% 

de incidência. Ainda, sete entrevistados se abstiveram de responder essa questão. 

 

Quadro 1: Efeitos positivos do turismo rural conforme incidência nas respostas das 

entrevistados 

Efeitos Positivos do Turismo Rural 
Incidência de respostas 

(total de 20 respondentes) 

Melhora a qualidade de vida 20 

Aumenta as receitas locais 16 

Amplia os sentimentos culturais e educacionais e melhora os 

sentimentos de auto-valorização 
16 

Contribui para a diversificação da economia 15 

Gera a criação de instalações turísticas e recreativas que 

podem ser utilizadas pela população local 
15 

Oferece oportunidades de emprego 14 

Permite melhoria de infra-estrutura 14 

Reforça a preservação do patrimônio e da tradição 14 

Pode ser desenvolvido a partir de produtos e recursos locais 14 

Justifica a proteção e as melhorias ambientais 13 



221 

 

Tem alto impacto multiplicador 11 

Pode ser realizado a partir de infra-estrutura existente 11 

Ajuda a diversificar a economia 9 

Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

  

 Com relação aos pontos negativos (quadro 2), entre as quinze alternativas oferecidas 

aos entrevistados, o item mais recorrente foi estimula a ocorrência de mudanças muito bruscas 

nos modos de vida locais (45% das recorrências). Em seguida, foram apontadas seis 

alternativas com 27% de incidência cada: pode resultar em um desenvolvimento econômico 

desequilibrado; aumenta a incidência de crime, prostituição e jogo; ameaça a estrutura familiar; 

mercantiliza a cultura, a religião e a arte; cria conflitos na sociedade anfitriã; e contribui para a 

ocorrência de doenças. Com 18% de recorrência surgiram nas respostas os cinco efeitos 

negativos: cria problemas sociais; gera dificuldades devido à sazonalidade; causa inflação; 

aumenta a vulnerabilidade as mudanças econômicas e políticas; e degrada o ambiente cultural.  

E, por fim, as alternativas com 9% de incidência, com apenas uma resposta cada, foram: 

degrada e polui o ambiente físico natural; gera desentendimentos; e gera problemas de trânsito 

e de transportes. Ainda, dezesseis entrevistados se abstiveram de responder essa questão. 

 

Quadro 2: Efeitos negativos do Turismo Rural conforme conforme incidência nas respostas das 

entrevistados 

Efeitos Negativos do Turismo Rural 
Incidência de respostas 

(total de 11 respondentes) 

Estimula a ocorrência de mudanças muito bruscas nos 

modos de vida locais 
5 

Pode resultar em um desenvolvimento econômico 

desequilibrado 
3 

Aumenta a incidência de crime, prostituição e jogo 3 

Ameaça a estrutura familiar 3 

Mercantiliza a cultura, a religião e a arte 3 

Cria conflitos na sociedade anfitriã 3 

Contribui para a ocorrência de doenças 3 

Cria problemas sociais 2 

Gera dificuldades devido à sazonalidade 2 

Causa inflação 2 
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Aumenta a vulnerabilidade as mudanças econômicas e 

políticas 
2 

Degrada o ambiente cultural 2 

Degrada e polui o ambiente físico natural 1 

Gera desentendimentos 1 

Gera problemas de trânsito e de transportes 1 

Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

 

Verifica-se que os entrevistados, produtores rurais e representantes do poder público 

municipal de Rodeio Bonito, demonstram uma tendência em valorizar os efeitos positivos 

decorrentes do turismo rural, em detrimento dos potenciais efeitos negativos. Isso decorre do 

fato da maioria (16 entrevistados) não terem respondido ao questionamento dos aspectos 

negativos, ao contrário do que aconteceu quando solicitado os aspectos positivos (sete não 

responderam). Isso demarca além de uma visão demasiadamente afirmativa diante do 

desenvolvimento do turismo rural no município, o conhecimento incipiente em torno dos 

potenciais efeitos, principalmente negativos, que a atividade turística pode gerar ao ambiente e 

às comunidades locais.  

 

Conclusões 

Assim como em outros casos analisados nos diversos estudos sobre o turismo rural no 

Brasil, ficou evidente que os membros da comunidade e do poder público de Rodeio Bonito 

entrevistados demonstram depositar esperanças na atividade turística como fator promissor ao 

desenvolvimento socioeconômico local, como forma de salvaguardar melhores oportunidades 

às populações do espaço rural, principalmente caracterizada por pequenos agricultores de 

base familiar. Isso mostra uma perspectiva bastante próxima do citado por Talavera (2002), 

quando é atribuída grande responsabilidade ao turismo rural em torno de uma mudança. Essa 

posição apresenta maior ênfase por parte do poder público local, uma vez que a comunidade 

rural nem sempre se mostrou favorável ao turismo rural, demonstrando que não há um 

consenso a respeito do assunto.   

O turismo já foi responsabilizado por causar inúmeros danos aos lugares onde se 

instalou, portanto, Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002) afirmam ser necessário que todos os 

envolvidos no processo de implantação da atividade turística tenham a clara ideia das 

conseqüências reais que essa atividade poderá acarretar para o ambiente e as comunidades 

onde está sendo inserida. Portanto, o engajamento comunitário no desenvolvimento do turismo 

rural é uma premissa à sustentabilidade da atividade. 

Também se pode considerar que o conhecimento sobre turismo é bastante incipiente 

no município, e ainda mais específico no que tange ao turismo rural e seus efeitos nas 
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comunidades receptoras, havendo inexistência de planejamento turístico local. Isso é 

exacerbado pelo fato de Rodeio Bonito constar como parte de uma rota turística, porém sem 

apresentar produtos turísticos formatados para consolidar sua participação, tendo a 

comunidade ciência dessa situação ambígua. A exemplo do plano diretor municipal, o turismo 

não tem sido visto como prioridade do governo local, além da participação da comunidade nos 

processos decisórios estar sendo postergada.  

Por outro lado, foi constatado que Rodeio Bonito tem potencial para desenvolver a 

atividade turística no meio rural, especialmente o turismo rural de base familiar, além dessa 

comunidade se mostrar bastante favorável a isso. A atividade turística em Rodeio Bonito pode 

ser fator de incentivo à preservação da forma de vida rural, valorizando o trabalho do produtor 

de base familiar, incentivando a combinação entre natureza, contato humano e cultura, 

conforme prevê Talavera (2002). E ainda, o turismo rural pode diversificar as atividades 

econômicas no campo e oportunizar benefícios socioeconômicos ao local e suas populações, 

porém não deve ser encarado como única forma de ‘salvação’ econômica do ambiente rural. 

Pode-se descrever que a realização desta pesquisa, e o posterior retorno dos 

resultados à comunidade envolvida, têm gerado novos debates locais em torno do turismo em 

Rodeio Bonito/RS, mostrando-se um caso interessante a ser acompanhado e retratado pela 

pesquisa científica nesta área do conhecimento, de forma a subsidiar um planejamento e 

desenvolvimento turístico adequado as características locais do meio rural. 

A discussão teórica proposta neste trabalho traz a sua parcela de contribuição à 

pesquisa sobre as visões e as expectativas por parte das comunidades rurais e do poder 

público local sobre o desenvolvimento do turismo no meio rural.  
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Resumen 

Las transformaciones constantes en el espacio rural, obligan la búsqueda de alternativas al 

desarrollo territorial de las actividades económicas, respuesta que puede derivar de la construcción 

y estructuración de métodos guía. En correlación a lo anterior, el objetivo del trabajo consistió en 

determinar el potencial turístico de algunas actividades económicas, representativas del sur del 

Estado de México, México. La metodología se sustentó en el encadenamiento de métodos, 

referidos en la literatura, para el análisis del territorio, demanda y oferta turística. El marco 

contextual derivó del enfoque de nueva ruralidad, integrando al turismo como medio para generar 

externalidades positivas. Se evidenció que el turismo puede complementar la pluriactividad y 

diversificación de ocupaciones como la floricultura, producción de mezcal, rebozo y licores, en dos 

vertientes turísticas, agroturismo y turismo gastronómico, valorando la construcción territorial de las 

actividades económicas. 

 

Palabras Clave: Turismo, Nueva Ruralidad, Desarrollo Rural, Actividades Económicas, México 

 

Proposal of a method for determining the potential development of economic activities in 

context of new rurality: The case South of The State Mexico, Mexico 

 

Summary 

The changes in the countryside, forced to seek alternative economic activities. The building of 

structured methods to guide development projects is to contribute to rural development. The 

objective was to determine the tourism potential of economic activities in the southern state of 

Mexico, Mexico. The methodology consisted in the linking of methods for analysis of land, demand 

and supply reported in the literature. Contextual framework is taken as a new approach to 



227 
 

integrated rural tourism as a means of generating positive externalities. It is evident that tourism can 

complement activities such as floriculture, production of mezcal, shawl and liquor through 

agritourism and culinary tourism, valuing the territorial construction of economic activities. 

 

Keywords: Tourism, New Rurality, Rural Development, Mexico, Economic Activities. 
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1. Introducción  

 

1.1. La nueva ruralidad como marco para el desarrollo rural 

 

El enfoque de nueva ruralidad emerge en América Latina alrededor de 1990. Su contextualización 

procede de la redefinición de las políticas públicas nacionales, por tanto está vinculado a la 

apertura económica, creación de bloques comerciales (MERCOSUR, TLCAN) y la evolución de las 

actividades en el medio rural (Rello y Trápaga, 2001; Bonnal, et al., 2003). La explicación práctica 

se sustenta en diversas perspectivas de transformación que se han gestado en los espacios 

rurales, caso de la precarización del empleo rural, urbanización del campo, introducción de 

innovaciones tecnológicas, diversidad económica y ocupacional, conservación del medio ambiente, 

problemas de género y la cuestión étnica (Kay, 1995). 

En el entramado descrito, la nueva ruralidad se asume como modelo de inclusión económica, 

social y política, dada la conceptualización tradicional de lo rural asociado a lo agrario, sustituida 

por lo complejo y multidimensional de los diversos sectores y de las actividades económicas, 

inscritos en historia, tradición y cultura (Farah y Pérez, 2004). En esta lógica, el medio rural se 

considera una entidad socioeconómica en un espacio geográfico, compuesto por un territorio, 

población e instituciones públicas y privadas, donde se realizan gran diversidad de actividades 

interrelacionadas, agricultura, industria, comercio y servicios (Pérez y Farah, 2002). La ausencia de 

valor explicativo acerca de lo rural, como espacio ocupado por grupos sociales dependientes de la 

actividad agropecuaria y expresión de la producción agrícola, se contrapone en la prospectiva de lo 

urbano relacionado con la industria o servicios (Mubarik, et al., 2006). 

La complejidad de la alteración y modificación de los espacios rurales, así como los cambios en las 

estructuras socio-culturales, catalizan la nueva ruralidad frente a tres vertientes cognitivas (Salas, 

2006; Barkin y Rosas, 2006; De la Tejera, et al., 2006; Kay, 2007a; Kay, 2007b):  

A) La primera; vinculada al surgimiento de nuevas actividades, nuevos agentes sociales y entes 

regulatorios; situación que se constata en espacios donde ha predominado la actividad agrícola, 

pero que enfrenta actualmente una dicotomía, auspiciada en primer instancia por los grandes 

complejos agroindustriales, en otro aspecto, por áreas que están reestructurándose en función de 

intereses ambientales y turísticos. 

B) La segunda; plantea la disyunción sectorial del campo en cuatro aspectos: 1) incorpora la 

imbricación campo-ciudad, consecuentemente, la urbanización con el incremento de ocupaciones 

no agrícolas y la migración; 2) yuxtapuesta, la reproducción de la población rural no agrícola, 

inscrita en la combinación de diferentes actividades económicas; 3) la tecnología que involucra 

empresas trasnacionales, cadenas productivas y agricultura de contrato; 4) la conservación del 

medio ambiente. 
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C) La tercera vertiente concurre en la relación campo-ciudad, pero diserta la manera en que ciertos 

grupos locales enfrentan tendencias y cambios externos; la habilidad de algunos grupos sociales 

para insertarse en el actual contexto económico y del trabajo; la forma en cómo ciertos actores 

redefinen su especialidad. 

Este trabajo no discute tales premisas sobre nueva ruralidad, pero infiere la perspectiva y permea 

su transversalidad en cinco ejes de acción (territorio; ser humano; crecimiento económico; 

democracia adscrita al empoderamiento; capital social), y su practicidad en seis planteamientos: 

incremento de la producción y productividad; combate a la pobreza; preservación del territorio y 

rescate de los valores culturales; desarrollo de la cultura agrícola-rural que permita la conservación 

de la biodiversidad y los recursos naturales; desarrollo democrático e incremento de participación 

de mujeres y jóvenes. 

El postulado descrito en el párrafo anterior, asume al territorio como espacio geográfico, político, 

productivo, administrativo y ecológico, en correspondencia, soporte de diversas actividades; 

agrícolas, agroindustriales, artesanales y de servicios (turísticas). En este entramado, el ser 

humano se constituye como actor del desarrollo en la búsqueda de satisfacción de sus 

necesidades y desempeña funciones productivas, organizativas, comerciales o ecológicas. La 

cosmovisión cultural (valores, costumbres) es parte del sentido de pertenencia, auspiciada por el 

capital social como recurso estratégico, explícito e implícito, de desarrollo humano, mientras que el 

crecimiento económico se cataliza en la distribución de beneficios, combate a la pobreza, 

regeneración del medio ambiente y transformación socioeconómica rural (CIDER, 2001).  

 

1.2. El contexto político, socioeconómico, cultural y ambiental de la nueva ruralidad  

El modelo económico de desarrollo actual, basado en una economía libre y competitiva, no ha 

generado los resultados esperados en cuanto al crecimiento de las economías de América Latina. 

Las condicionantes se acentúan por la persistencia de la pobreza (más de 200 millones de 

personas), inequidad en la distribución del ingreso y bienestar de la población rural (Schejtman y 

Berdegué, 2004). 

Es en el contexto descrito que emergen los referenciales subyacentes de la nueva ruralidad; la 

necesidad de construir un marco para la definición de políticas públicas, la atención de sectores 

económicos prioritarios como el agrícola y su encadenamiento al industrial o de servicios, así como 

la pluriactividad del espacio rural en concatenación a la diversificación de las actividades 

económicas; implícita, la competitividad y la plusvalía que se atribuye a la dimensión territorial 

(Bonnal, et al., 2003), sin embargo, la diferenciación prima en la dotación de recursos específicos 

de los territorios, sean naturales, económicos, sociales, institucionales o construidos en el marco 

de las redes sociales. 
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Se agrega la transformación que ha experimentado el medio rural latinoamericano desde 1990, 

que explica parcialmente su problemática (se deben atender los contrastes particulares) y su 

necesidad de generar cambios. En este sentido, se ha dado énfasis en la búsqueda de nuevas 

funciones para el medio rural, que constituyan la vía alterna a su desarrollo.  

Las transformaciones se relacionan en lo económico y productivo con el ajuste estructural de las 

economías nacionales, pérdida de rentabilidad de las actividades agropecuarias, diversificación 

productiva y concentración de recursos en el sector urbano. En lo demográfico se enfrenta la alta 

densidad, escases de tierras de cultivo, migración voluntaria o forzada. Lo institucional coacciona 

la menor participación del Estado, accionar de las instituciones, proceso de descentralización 

política y el énfasis en la participación de los agentes económicos. Mientras que en lo ambiental, el 

aspecto controversial se enfoca en la degradación de los recursos naturales y la contaminación 

(Pérez y Farah, 2002). 

Las funciones de cambio en el espacio rural se constatan con procesos relacionados a la 

producción de alimentos orgánicos, que generan mayor valor agregado y mejores ingresos; los 

usos agrarios no alimentarios para obtener divisas; establecimiento de agroindustrias y empresas 

manufactureras como alternativa para aumentar empleos e ingresos; habilitación de espacios para 

actividades de esparcimiento y recreación, caso del turismo rural, orientado a la economía del 

patrimonio (Pérez y Farah, 2002).  

En su acepción parcial, es plausible que transformaciones y nuevas funciones en el medio rural 

estén asociadas a la agricultura y su carácter multifuncional, dada la contribución que se le atribuye 

en la reproducción socioeconómica, vía la obtención de alimentos, generación de empleo e 

ingresos. Sin embargo, el productor agrícola enfrenta también un proceso de semi-proletarización y 

declive socioeconómico, con ello, su adscripción a la pluriactividad, inscrita en diversidad de 

actividades e ingresos no agrícolas para la conformación del ingreso económico total (Bautista y 

Ramírez, 2008). 

La pluriactividad conlleva una concatenación diversa. En lo productivo se aduce a la proliferación 

no agrícola de actividades económicas y ocupaciones de los habitantes, así como nuevos usos del 

espacio rural (turismo); lo socioeconómico persigue la generación de mejores ingresos y la equidad 

de su distribución, en suma, la optimización de recursos productivos y diversificación de la 

producción; en su acepción propositiva y prospectiva, asociada a los encadenamientos entre 

sectores económicos (Phelinas, 2002; Farah y Pérez, 2004). Lo anterior se corrobora con lo 

mencionado por Barkin (2006) que aduce la creciente importancia del empleo rural no agrícola 

(ERNA) en Latinoamérica, que representa aproximadamente 40.0% de los ingresos rurales. 

De esta forma, la nueva ruralidad se concreta en la imbricación rural-urbana que expresa la 

plurifuncionalidad del uso del suelo y la pluriactividad de la población. Así mismo, la 

multifuncionalidad se contextualiza en la coexistencia de actividades económicas agropecuarias y 
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no agrícolas (Craviotti, 2004). En el mismo sentido, la consecución práctica de la nueva ruralidad 

se dilucida con lo estipulado por autores como Barkin (2006), que sustenta el reposicionamiento de 

la economía rural - (vía, diversificación de fuentes de ingresos, actividades productivas no agrícolas 

y recursos financieros como las remesas) - en respuesta a la contracción de oportunidades en la 

sociedad urbano industrial, con nuevas expectativas para el desarrollo social auto-gestionado; 

ambiental (servicios ambientales), social (actividades no-proletarias generadoras de ingresos) o 

económico (productos con valor mercantil en torno a recursos naturales). 

En correlación a lo anterior, la nueva ruralidad asume beneficios para la población rural, que en 

general pueden concurrir en cuatro aspectos; valorización de las actividades económicas en el 

territorio; aprovechamiento de recursos específicos (tierra, agua, artesanías); creación de empleos; 

participación de actores socioeconómicos. De interés particular para el presente trabajo es la 

valorización de actividades en el medio rural, por la posibilidad expuesta de la práctica turística y 

su relación con los recursos locales, sean económicos, naturales, sociales o culturales. Desde la 

expectativa planteada, el turismo en su aceptación propositiva se asume como una actividad que 

puede generar externalidades positivas, caso de la conservación de los recursos naturales, 

generación de empleo y creación de mercados para la agricultura familiar; desde la perspectiva de 

la oferta, la singularidad se enfoca en lo cultural, como uno de los posibles entes de atracción 

(Róman y Ciccolella, 2009). 

 

1.3. El turismo rural en la nueva ruralidad y como potencial de desarrollo 

Desde la perspectiva del turismo, la nueva ruralidad en México refiere al proceso complementario y 

de opción para el desarrollo, así, territorio y recursos (sociales, culturales, ambientales), se 

consideran susceptibles de generar economía local, vía la dinámica del sector servicios. La 

prospectiva se ha tornado tan significativa que en relación a la configuración de los territorios, 

surgen políticas públicas que pretenden implicar y dinamizar las localidades, reconociendo su 

factibilidad en la organización e integración de procesos sociales y económicos (Hoyos y 

Hernández, 2008). De esta manera, en el contexto de nueva ruralidad, surgen nuevas actividades, 

agentes sociales y entes regulatorios, que pueden ser utilizados en función de intereses turísticos 

(Salas, 2006).  

Dos condiciones sustentan la expectativa; 1) La transformación de la agricultura en las últimas tres 

décadas, caso de la desestructuración de la producción agrícola, relacionada al entorno de 

desarrollo capitalista, que desmanteló apoyos, subsidios y políticas que dirimieron los años 40 a los 

70s; 2) La práctica turística, con orientación a lo rural, se constituye como posible estrategia de 

desarrollo, si en específico puede proporcionar nuevos usos al suelo y aplicaciones a la fuerza de 

trabajo, pero sin competir con las tradicionales. De acuerdo a Barrera y Muratore (2002), el 

subsector turístico brinda al rural una oportunidad hasta ahora desaprovechada, puesto que si la 
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población rural captara tan sólo el 5.0% del gasto turístico nacional, el turismo rural se convertiría 

en la cuarta actividad en orden de importancia dentro del ramo agropecuario.  

Lo anterior se sustenta en dos aspectos cruciales; la promoción de la diversificación de actividades 

en el sector agropecuario, donde el turismo rural se erige como alternativa económica por la 

posibilidad de generar ingresos adicionales y segunda actividad que no implica el desplazamiento 

de la principal, además de constituir otra opción para el comercio de la producción, uso de 

capacidad instalada ociosa e inclusión de mano de obra familiar (Barrera, 2006; Róman y 

Ciccolella, 2009); desde la noción del turismo rural, interesa ampliar y diversificar la oferta e 

impulsar opciones de desarrollo, en el supuesto de que puede contribuir al progreso de las 

economías regionales, en tanto diversifica ingresos, crea empleo y fomenta el arraigo rural, al 

mismo tiempo, revaloriza el patrimonio cultural y ambiental, coadyuva la comercialización de la 

producción primaria y le agrega valor (Hoyos y Hernández, 2008). 

La demanda se asume en los habitantes de las ciudades, cuya apreciación de lo rural sólo como 

proveedor de alimentos pierde interés, toma lugar actividades de esparcimiento, tradiciones, 

cultura y naturaleza (Róman y Ciccolella, 2009). En este sentido, el agroturismo como actividad 

que implica el manejo de ecosistemas y preservación de la diversidad biológica (Blanco y Rivero, 

2004), puede cumplir una doble función, la de coadyuvar la conservación y la atención a las 

nuevas formas de turismo que requieren atender flexibilidad, segmentación del mercado y la 

satisfacción del consumidor.  

Una de las vías para la concreción de los planteamientos arriba expuestos se estructura en la 

política pública turística en México e implica al orden tripartita (federal, estatal y municipal), a través 

del Programa Pueblos Mágicos (PPM), cuyo objetivo es el aprovechamiento, uso, mercantilización 

y comercialización de tradiciones, sujetos y objetos rurales. De esta manera, transformación 

urbana-cultural, redistribución de actividades y renovación de lo rural cobran significado para 

inversionistas, actores, propietarios y consumidores. La gestión de la inversión incluye a los tres 

niveles de gobierno y se orienta a la mejora de la infraestructura base para la atracción turística. 

Así, la visión económica construye localidades urbano-rurales con perfil turístico, donde surgen 

otras realidades con base en la explotación de recursos “tradicionales” y de valor ambiental (Hoyos 

y Hernández, 2008). 

El PPM se asume como instrumento de desarrollo turístico (nueva economía del turismo), creado 

por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en 2001, con el cual se busca explotar los recursos 

históricos, culturales y naturales en localidades pequeñas del ámbito rural. La particularidad estriba 

en un programa que emana del ajuste estructural de la economía y se propone acelerar los 

cambios sociales y de actividades en el territorio, al tiempo que pretende concentrar la inversión, ya 

que focaliza su actuación en estructuras turísticas dinámicas de larga trayectoria (Hoyos y 

Hernández, 2008). 
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En el marco de la transformación y nuevas funciones del espacio rural, la pluriactividad de las 

actividades económicas, así como el atributo conferido al turismo, en pro de nueva economía para 

el medio rural, las preguntas que responde este artículo son sustanciales ¿Cuál es la base 

sociocultural de las actividades económicas del sur del Estado de México? ¿Cuál es el potencial de 

aprovechamiento de las actividades económicas por medio del turismo rural?  

En correspondencia, el objetivo general es sincrónico, contextualizar las actividades económicas 

de la región sur del Estado de México en aspectos de nueva ruralidad e identificar el potencial de 

desarrollo para el turismo en tres vertientes, agroturismo, turismo agroalimentario y cultural.  

 

2. Metodología 

 

La base metodológica que se utilizó para el análisis progresivo de las actividades económicas de la 

región en estudio, derivó de la propuesta por Rodríguez y Colaboradores (2009), la cual hace 

referencia al análisis del proceso de investigación (en este caso para sistematizar las actividades 

económicas, nueva ruralidad y turismo), así como la utilización de algunas técnicas de recopilación 

de información (Figura 1).  
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Figura 1. Proceso de investigación y técnicas de recopilación de información, en el análisis 

progresivo de las actividades económicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez et al., (2009). Modificación Propia. 

Las actividades económicas a evaluar, se seleccionaron considerando la premisa socio-cultural, la 

base agrícola (susceptible de aprovechamiento turístico) y el posible encadenamiento de sectores 

a los que hace referencia la nueva ruralidad. Se eligieron floricultura y producción de mezcal como 

actividades primarias; elaboración de rebozo y fabricación de licores en el sector secundario, en 

servicios se optó por la actividad turística.  

En tal sentido, la dinámica propia del turismo requiere analizar el proceso productivo para 

establecer las dimensiones básicas de actuación en un territorio y para que éste sea operativo 

como producto o destino turístico (Rodríguez, et al., 2009). Lo anterior hace referencia a destinos 

turísticos con cierta consolidación, en el caso que nos ocupa, se asume sólo un potencial de 
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desarrollo turístico. De esta manera, la metodología de acercamiento derivó de lo propuesto por 

Barrera (2010), que hace énfasis en el turismo rural desde la perspectiva territorial. La Figura 2 

muestra la interrelación que se requiere para analizar la dinámica y por tanto el potencial turístico 

de un territorio; la presente investigación se centró en el medio socio-cultural.  

 

Figura 2. La interrelación en el análisis del potencial para el desarrollo turístico. 

 

 
Fuente: Barrera (2010). 

 

La evaluación del potencial turístico comprende al menos dos etapas, análisis de la situación y 

diagnóstico (Barrera, 2010):  
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relacionados con el turismo, ingresos de turistas, agencias de comercialización y tendencias.  

2) El diagnóstico incluye al análisis tipo FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

del territorio, considerando los factores exclusivos del mismo para desarrollar su posicionamiento y 

los productos sugeridos para su aprovechamiento turístico. 

Potencial 
Turismo

Medio Político

(leyes, 
instrumentos, 
planificación,  

intereses)

Medio Socio-
Cultural

(valores, 
comportamientos,  
acontecimientos)

Medio 
Tecnológico

(comunicaciónes
, transporte,  

infraestructura,  
equipamiento)

Medio 
Ecológico

(flora, fauna, 
suelo, agua, 

paisaje)

Medio 
Económico

(servicios, bienes, 
empleo, medios 

monetarios)



236 
 

Con este referente de análisis, se determinó el accionar del turismo a nivel nacional, estatal y local 

por medio de la estadística oficial disponible, para determinar la situación de la región sur (Figura 

3), caso de interés del presente trabajo. Complementan el estudio la oferta y demanda.  

 

Figura 3. Aspectos que condicionan el análisis de la oferta, de la demanda y relación del producto 

potencial con la actividad y los atractivos turísticos. 

 

 

Fuente: Barrera (2010). 

 

La metodología propuesta evidencia un trabajo complejo y de largo plazo, en función de lo cual, el 

presente texto se enfocó en el análisis de la situación, considerando aspectos relacionados con la 

posible oferta turística, algunos datos de la demanda que fueron posibles determinar y como parte 

del diagnóstico, se consideró la interrelación entre las actividades económicas (productos de cada 

actividad) y su posible articulación al turismo.  

Los atractivos, facilidades y accesos conforman el producto turístico global. Los atractivos implican 

dos aspectos; los de sitio (naturales, costumbres, usos), los de eventos (congresos, ferias, 

deportes); las facilidades se orientan al alojamiento, alimentación y amenidades; los accesos 

corresponden al transporte, horarios y vías de comunicación. 

Los recursos están relacionados con la dotación local, caso de los naturales, culturales e 

históricos; mientras que los servicios y equipamientos refieren a los hoteles, restaurantes, 
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campings, guías, telefonía y hospitales; en conjunto, recursos y servicios conforman el desarrollo 

de la actividad turística. 

Los atractivos focales, complementarios y de apoyo estructuran la categoría de atractivos. Los 

focales se relacionan con aquellos que motivan la visita (importancia y singularidad); los 

complementarios generan el interés adicional y confieren valor agregado para el turista; los de 

apoyo refieren a elementos artificiales, sean de alojamiento, restaurantes, miradores o senderos 

interpretativos. 

El producto potencial implica también su relación con el desarrollo de la actividad turística y la 

categoría de los atractivos. El trabajo pretendió un acercamiento a la situación del turismo en el sur 

del Estado de México por medio de mapas de análisis (figuras) y datos relacionados con los 

productos, el desarrollo de la actividad y la categoría de los atractivos. 

 

3. Resultados  

Los siguientes apartados muestran el contexto de la nueva ruralidad en la actividad agrícola y 

turística de cuatro municipios de la región sur del Estado de México (Tenancingo, Malinalco, 

Ixtapan de la Sal, Tonatico), así como el potencial turístico con el que cuentan. Sin embargo, es 

necesario situar algunas características del Estado de México, como referente de la región sur de 

la entidad.  

 

3.1. Características geográficas, climáticas y socio-productivas del Estado de México y de la 

región sur de la entidad 

El Estado de México se divide en ocho distritos, de acuerdo a la clasificación regional y cuenta con 

125 municipios. En población contabilizó 15,175,862 habitantes, lo que representó 13.5% del total 

del país y de la cual 87.0% se distribuyó en zonas urbanas y 13.0% en las rurales, cifras 

inversamente proporcionales a la tendencia nacional. La extensión territorial es de 22,357 

kilómetros cuadrados, que representan el 1.1% de la superficie total del país. La contribución 

mexiquense al PIB nacional para el 2010 fue de 9.7%, sólo menor que la del Distrito Federal 

(21.5%) y superior a Nuevo León (7.5%), tercer estado de mayor contribución al país. El sector que 

mayor aportación realizó fue la industria manufacturera (27.7%), el sector de servicios tuvo una 

participación de 21.5%, relacionada con el comercio de bienes, restaurantes y la oferta hotelera, 

mientras que la actividad agropecuaria (considera silvicultura y pesca) reportó una participación de 

1.3% (INEGI, 2010). 

La entidad mexiquense dispone de diversos recursos productivos para el desarrollo de las 

actividades económicas, destacando las relacionadas con el aprovechamiento de los recursos 

naturales, agricultura, ganadería, acuacultura y minería. La explotación forestal se ubica 

prácticamente al centro y norte de la entidad, mientras que las áreas naturales protegidas se 
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localizan al centro-sur, oriente y poniente. En clima, la mayor parte del territorio mexiquense 

presentó el templado subhúmedo (73.0%), cálido subhúmedo (21.0%), semi-seco (6.0%) y frio de 

alta montaña (0.16%), lo que coadyuva la configuración de las actividades económicas. 

En este sentido, la región sur del Estado de México está conformada por 13 municipios; integrados 

en el distrito regional nº VI, donde el municipio de Coatepec Harinas funge como distrito y cabecera 

municipal. En cuanto a población, contabilizó 392,559 habitantes, lo que representó el 2.6% del 

total estatal. El trabajo se enfocó en los municipios de Ixtapan de la Sal, Tonatico y Malinalco, 

catalogados como turísticos y Tenancingo, porque cuenta con las actividades económicas 

representativas que pueden articularse al turismo. De acuerdo a los municipios de interés, Ixtapan 

de la Sal concentró 8.5% del total de población regional, Malinalco 6.5%, Tonatico 3.1% y 

Tenancingo la mayor parte de habitantes, 23.2%. 

 

Figura 4. Localización y vías de comunicación terrestres del sur del Estado de México. 

 

 
                                                                Fuente: Elaboración propia. 

 

El crecimiento demográfico se calculó de bajo-medio y medio-alto, relacionado con el número de 

habitantes y la importancia de las actividades económicas. La localización geográfica de la región 

sur del Estado de México, en la zona centro del país, desempeña un papel crucial en la adquisición 

de insumos para la producción agropecuaria y en la comercialización de los productos, pero 

también al interior de la región en la oferta de productos y bienes tangibles e intangibles derivados 

Región Sur 
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del turismo (se debe considerar que las actividades económicas productivas de base agrícola 

requieren la movilidad de los actores para la compra-venta de mercancías y la actividad turística 

necesita del desplazamiento de las personas a las zonas de oferta). La región sur en específico, se 

encuentra a 117 kilómetros del Distrito Federal, principal centro de consumo del país y a 48 

kilómetros de la capital de Estado, Toluca.  

Se dispone además de condiciones climáticas y recursos productivos específicos que configuran 

las características de las actividades económicas y el potencial de desarrollo turístico rural. De esta 

forma, clima, uso de suelo y áreas naturales, se interrelacionan para el desarrollo de la producción 

agrícola y turística. De acuerdo a la distribución climática, se identificaron cuatro tipos de climas: 

cálido húmedo con lluvias en verano que representó 52.87% del total de la superficie regional; 

templado húmedo, lluvioso en verano y seco en invierno, que significó 22.43%; templado semifrío 

con lluvias en verano en el 13.40% de la superficie; y, templado subtropical con lluvias en verano y 

seco en invierno, en el 11.30% de la misma. Respecto a la temperatura, la media anual osciló 

entre los 20.7 y 18.3 grados centígrados. Las temperaturas más altas se presentaron en los meses 

de abril a julio con un rango entre 20 y 25 grados centígrados; los meses más fríos fueron de 

octubre a diciembre, con un rango entre los 17 y 9 grados centígrados. En cuanto a la 

precipitación, la región se caracteriza por presentar de manera general seis meses de gran 

precipitación (mayo-octubre), con promedio de 1,107.53 milímetros anuales. 

Recursos productivos, clima y localización en función de las distancias, se configuran para el 

desarrollo de las actividades económicas, así como para la afluencia de personas (turistas) que 

visitan los municipios donde pueden adquirir productos tradicionales y gastronomía típica. 

 

3.2. La base agrícola de la región sur del Estado de México  

La participación agrícola estatal evidencia la orientación hacia la producción florícola, en clavel y 

lilium se produjo el 100.0% del total nacional, mientras que en crisantemo se contribuyó con 94.5% 

y en rosa de invernadero con 98.3% (INEGI, 2010). La contribución ganadera se estableció con la 

carne de ovino (15.4% del nacional). Así mismo, los datos que proporcionó el Sistema de 

Información Agropecuaria (SIAP) estatal ratificaron la tendencia, de la superficie cosechada total 

nacional para 2008 que fue de 14,742,873.6 has, el Estado de México contribuyó con 5.2% 

(759,591 has). De este total (759.591 has), la región sur participó con 9.53% (72,424.1 has). 

Respecto al valor de la producción agrícola, el total nacional para 2008 significó 189,854,918.26 

miles de pesos, la entidad participó con 11,140,479.59 (5.87%) y la región sur con 2,415,305. 89 

(21.7%), dentro del total estatal.    

En función del aporte agrícola del sur de la entidad mexiquense, se analiza la superficie agrícola 

sembrada y el valor de la producción, considerando el total nacional, estatal y la participación de la 

regional, con énfasis en los cuatro municipios de análisis (Tenancingo, Malinalco, Tonatico e 
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Ixtapan de la Sal). La Gráfica 1 muestra una disminución de superficie agrícola sembrada, en lo 

nacional, estatal, regional; hipotéticamente se puede deber a las condiciones climáticas, la 

disminución de apoyos económicos al sector y/o cambios de uso de suelo. Como ejemplo 

Tenancingo disminuyó la superficie sembrada en un 69.0%, Malinalco en 95.6%, Ixtapan de la Sal 

en 95.5% y Tonatico en 87.2%.  

 

Gráfica 1. Superficie agrícola sembrada nacional, estatal y por municipio de la región sur del 

Estado de México.  
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Tal tendencia en la disminución de la superficie agrícola sembrada debe ser dimensionada, puesto 

que el valor de la producción se incrementó, no obstante que el comportamiento es disímil entre 

años. Considerando los datos oficiales disponibles entre el periodo 2004 y 2008, de los municipios 

de análisis, sólo Tenancingo disminuyó drásticamente el valor de la producción por la cantidad de 

65,855.5 miles de pesos. Paradójicamente, Ixtapan de la Sal tuvo un aumento de 16,961.6 miles 

de pesos en su valor de producción agrícola, siendo que es un municipio catalogado como 

turístico. Malinalco aumentó el valor de la producción en 31,731.0 miles de pesos y Tonatico en 

19,230.3 miles de pesos, lo que obliga a preguntar qué cultivos están generando tal rentabilidad o 

si estos municipios están vinculando la actividad agrícola con la turística (atractivos y gastronomía), 

como una forma de generar ingresos agrícolas complementarios o bien están diversificando la 

actividad en función de la innovación.  

El conjunto de recursos naturales, productivos y sociales han configurado una región con 

actividades económicas particulares, básicamente en torno a la agricultura y el turismo, sin 

embargo, la constitución de tales actividades ha derivado de una tradición cultural de largo plazo. 
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3.2.1. La constitución de las actividades económicas en el sur del Estado de México 

(floricultura, mezcal, rebozo y licores) 

La tradición y cultura en las actividades económicas de base agrícola como la floricultura data de 

largo tiempo en la región sur del Estado de México. Su desarrollo esta antecedido por la 

transformación agrícola de producción, como en la mayor parte del país, de tal forma que en la 

primera década del siglo XX, las haciendas desempeñaron un papel crucial en la producción 

agrícola, enfocadas a la producción de trigo y maíz (Castro, 2003). 

Entre 1944 y 1947, se continuó produciendo maíz, pero inició la configuración de la orientación 

florícola que dependió de varios factores de interacción. En este periodo, por iniciativa del gobierno 

estatal, el cultivo de maíz y trigo fue sustituido por la producción de durazno y aguacate. Para 

inicios de los cincuenta, la aparición de plagas y enfermedades, así como la caída de los precios 

en el mercado, motivó a los productores de la región a buscar nuevas alternativas de producción 

(Rivera, 2007; Vargas, 2006), a inicios de 1950, se introduce la flor como cultivo comercial 

(Becerril, 2004; Castro, 2003). La búsqueda de alternativas productivas ante la pérdida de 

rentabilidad de los cultivos vigentes, permitió un crecimiento de la actividad florícola y para 1989, la 

región se había convertido en el principal productor a nivel nacional (Vásquez y Mondragón, 1996), 

auspiciado por empresas florícolas que imponen un modelo de producción basado en 

invernaderos. De esta forma, entre 1980 y 1990, la pauta de crecimiento se basó en la 

diversificación de la producción, incorporación de nuevas variedades y la consolidación de ciertos 

municipios como Tenancingo en centros de comercialización y mercado (Castro, 2003). Sin 

embargo, para mediados de la década de los noventa del siglo pasado, se presenta la 

desaceleración como consecuencia de la disminución del precio internacional (Lara, 1999). 

No obstante, a más de 20 años, la información de campo permitió constatar la tradición y cultura de 

la floricultura en la zona. El saber-hacer es tradicional y su transmisión familiar (padres a hijos). En 

general, la base social la constituyen productores en pequeña escala que cuentan entre 0.5 a 3 

hectáreas de tierra, nulos apoyos económicos de instituciones públicas o privadas, incipiente 

capacitación o asistencia técnica, menos aún acceso a crédito. La calidad de los productos es una 

percepción, tanto de los productores como de los consumidores, por lo que la permanencia en el 

mercado se ha logrado en función de la innovación, en este caso, la introducción de variedades. La 

comercialización de los productos depende de la oferta y la demanda, así como del tipo de 

mercado, en su mayoría, local-regional.   

La segunda actividad económica de base agrícola, la producción de mezcal, inicia en la zona de 

estudio aproximadamente hace 50 años, al igual que la floricultura, su elaboración responde a una 

alternativa en la búsqueda de complementación de ingresos ante la pérdida de rentabilidad del 

maíz. El saber-hacer ha sido desarrollado a base de prueba y error, manteniendo su carácter 

artesanal. 
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En las actividades industriales, caso del rebozo, el municipio de Tenancingo centra la elaboración 

de esta artesanía. Los inicios datan de 1908, con la creación de talleres textiles, aunque según el 

Censo Industrial del Estado de México de 1790, desde esta fecha ya se identificaban 126 personas 

dedicadas al proceso de fabricación (Nava y Juárez, 2011). El rebozo ha permanecido a lo largo 

del tiempo, no únicamente como prenda de vestir, ornamental y funcional, sino como tradición y 

símbolo. La continuidad de la tradición se ha acompañado del uso de técnicas tradicionales y la 

difusión regional-nacional. Actualmente, la constante para permanecer vigente es la innovación en 

colores, diseños y productos, sin dejar de lado el origen y la tradición de las técnicas artesanales. 

El uso del rebozo es diverso (como ritual en velorios o sepelios), no obstante, la innovación ha 

hecho posible la utilización como complemento de las vestimentas de mayor elegancia y en 

algunos casos para vestimenta casual. La elaboración está inscrita en la tradición y cultura de la 

región sur de la entidad mexiquense, en particular del municipio de Tenancingo, el saber-hacer y 

su transmisión han sido de una generación a otra, conservando la técnica, pero la innovación 

tecnológica ha sido necesaria para incrementar la producción, ejemplo de ello son la utilización del 

telar de cintura, de pedal, eléctrico y el de jaula que se utiliza para tejidos de lana o de acrilán. 

La fabricación de licores es más reciente, pero en esencia no se le ha dado la importancia que 

requiere, no se han documentado la producción, tipo de productos, el mercado o consumo. De 

acuerdo a lo recopilado en campo, la elaboración de licores comienza en 1907 y se incrementa 

para 1958, al incorporarse los familiares a la producción, una vez que se aprende el saber-hacer, 

mismo que tentativamente fue inducido y artesanal (técnica de filtración). La elaboración en este 

caso depende de frutos característicos de la región sur (nanche, capulín, tecojote), llegando a 

ofertarse hasta 27 sabores. La comercialización es regional (Tenancingo, Tonatico, Ixtapan de la 

Sal, Malinalco, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Valle de Bravo, Toluca). La importancia de los 

licores radica en la originalidad y la transmisión del saber-hacer que ha sido generacional, así 

como el carácter artesanal que acompaña al proceso. Las ventajas que tiene la fabricación de 

licores se expresan en la tradición, la disponibilidad de la materia prima, el reconocimiento del 

producto en el Estado de México y en otros estados, mientras que las desventajas radican en la 

producción clandestina, los impuestos un poco excesivos y falta de apoyos económicos. Las 

soluciones a la problemática del crecimiento que proponen los propios productores es la 

conformación de asociaciones, formar un grupo de distribuidores para articular comercios y 

restaurantes para ofertarlo como aperitivo o digestivo e incrementar el gusto por la gastronomía 

regional en los municipios de Ixtapan de la Sal, Tonatico o Malinalco.  

La base socio-cultural de las actividades económicas conlleva sentido de pertenencia, construcción 

simbólica y saber hacer. En tal sentido, el Cuadro 1 contextualiza los elementos de la nueva 

ruralidad en las actividades económicas analizadas en los párrafos anteriores. El saber-hacer de 

las actividades económicas ha sido diferenciado. Para la floricultura fue adquirido a través de los 
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años y transmitido de padres a hijos. En la producción de mezcal, corresponde a una necesidad, 

relacionado a un nuevo oficio. En el rebozo, se ha transmitido de una generación a otra, 

convirtiéndose en el oficio de los artesanos. En los licores, si bien es una actividad de varios años, 

la elaboración corresponde a pocas personas y el carácter familiar ha favorecido la transmisión.  

En cuanto a tradición, la floricultura data de 1950, la producción de mezcal desde 1960, la 

elaboración de rebozo desde 1900 y la elaboración de licor desde 1907, lo que constata el saber-

hacer, la construcción social de largo plazo y la cultura del sur del Estado de México en las 

actividades económicas. 

El desarrollo de dichas actividades ha derivado de la innovación, no tanto de la transformación 

productiva o la complementación de los ingresos, pero sí amparadas en su fama y tradición de los 

respectivos productos. La forma de producción de la floricultura es tradicional o intensiva, lo que la 

diferencia en posibilidades de ampliación del mercado y comercialización. Para el mezcal es una 

producción artesanal, por lo que se puede vincular a la práctica turística dado el municipio donde 

se lleva a cabo. El rebozo en cambio, utiliza la forma artesanal o industrial, esta última para agilizar 

el proceso de elaboración del producto. La fabricación de licor con lo artesanal del proceso, puede 

insertarse al sector de servicios. Dada la forma de producción y el número de trabajadores, así 

como las características del empleo (eventual en su mayoría), las actividades económicas se 

pueden considerar en pequeña escala.  

Cuadro 1. Matriz de variables que influyen en la nueva ruralidad de las actividades económicas. 

Actividad Floricultura Mezcal Rebozo Licores 

Saber-Hacer Adquirido Transmisión Transmisión  Adquirido 

Tradición-cultura 1950 1960 1900 1907 

Aprendizaje Padres a hijos Como oficio Como oficio Padres a hijos 

Desarrollo Fama e 

Innovación 

Innovación Fama e 

Innovación 

Fama e 

Innovación 

Forma Producción Tradicional e 

intensiva 

Artesanal Artesanal e 

industrial 

Artesanal 

Tipo productor Pequeño-

Mediano 

Pequeño Pequeño Familiar 

Evolución Polarización Artesanal Tipos de Telar Volumen 

Salarios $ 100-300 jornal 100-120 jornal 10,000 pieza 170 jornal 

Capacitación Instituciones de 

Gobierno 

Ninguna Ninguna Ninguna 

Crédito Ninguno Ninguno No conviene Ninguno 

Comercio Regional Local Local (casa) Regional 
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Calidad Flor fresca Sin químicos Diferenciación Sabor natural 

Limitante Apoyo técnico Apoyo Técnico No transferencia 

de la técnica 

Capital 

Cooperación-

Competencia 

No se comparte 

conocimiento 

Se comparte 

trabajo 

No se comparte 

conocimiento 

Disponibilidad 

Asociaciones Si Si Si Si 

Posible articulación 

con otros sectores 

Turismo Turismo Turismo Turismo 

Fuente: Elaboración propia. 

En general, los productores de las diferentes actividades económicas manifestaron el nulo apoyo 

económico o en capacitación, más aún el acceso a crédito por parte de instituciones públicas o 

privadas. Consecuencia de las características de producción descritas, la producción de flor y de 

licores frutales comercializan su producto en un mercado regional, mientras que el mezcal y rebozo 

atienden un mercado local, siendo en este último la venta en casa la principal forma de 

comercialización, sin embargo, todos los productores de las diferentes actividades no descartan la 

idea de expandirse al mercado nacional o internacional. 

Para lograr lo anterior, la calidad se convierte en un factor importante, hasta el momento limitante 

para la colocación de los productos y las necesidades del cliente, por ejemplo, para la actividad 

florícola se pide que la flor siempre este fresca, para el mezcal que no contenga químicos, para el 

rebozo se cuida que cada pieza sea única y la técnica utilizada sea impecable, en licores se valora 

lo natural de las frutas y la no utilización de saborizantes artificiales. 

Como en toda actividad puede o no existir tanto cooperación como competencia entre productores; 

pero de acuerdo a la información de campo, en la actividad florícola y la rebocera no se comparte 

el conocimiento adquirido entre productores, caso contrario, los productores de mezcal consideran 

que es importante compartir el trabajo, de esta forma se agiliza la producción y existen 

posibilidades de ampliar el mercado, mientras que para los productores del licor, hasta el momento 

sólo se considera una posibilidad, trabajar en conjunto con otros productores. 

La pertenencia a la asociación, permite dimensionar la disponibilidad para el trabajo en conjunto 

con un objetivo en común. Los productores de las diferentes actividades manifestaron pertenecen 

a alguna asociación, en general con el objeto de obtener apoyos económicos con mayor facilidad y 

en un futuro la apertura de mercado principalmente. Finalmente, cada una de las actividades 

cuenta con características susceptibles de aprovechamiento turístico, lo cual se explicitará en los 

párrafos posteriores.  
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3.3. La base turística de la región sur del estado de México, su relación nacional y estatal 

Las estadísticas del sector turismo en México reflejaron que para el año 2006, 51.0% de todas las 

llegadas internacionales correspondieron a ocio, recreo y vacaciones, los negocios contribuyeron 

con 16.0% y los viajes por asuntos no determinados representaron 27.0%. Los medios de 

transporte más utilizados fueron el aéreo (46.0%), el terrestre (por carretera representó 43.0% y el 

ferrocarril sólo 4.0%), en menor medida el marítimo con 7.0%. Se calcula además que la industria 

del turismo generó 7.3 millones de empleos directos (SECTURE, 2007). 

Para el año 2007, se registró la llegada de 898 millones de turistas internacionales, generando 

ingresos por 780 billones de dólares, colocándose como una de las actividades más importantes 

en la captación de divisas, sólo detrás de las exportaciones, la inversión extranjera y las remesas 

familiares. De acuerdo a lo reportado por la Cuenta Satélite del Turismo de México (2009), la 

transacción de bienes representó el 10.8% del total de la actividad turística, con una clara 

tendencia hacia el consumo de artesanías. La mayor concentración de la actividad turística recayó 

en los servicios relacionados, de esta manera alojamiento, tiempo compartido, segunda vivienda, 

transporte (aéreo, terrestre, turístico), así como restaurantes, bares y centros nocturnos significaron 

el 89.2% del consumo turístico. De acuerdo a lo anterior, la transacción de bienes y los servicios 

configuran el accionar de la actividad turística, de tal forma que el turismo contribuyó con el 7.95% 

al PIB Nacional. 

A nivel nacional se requiere diferenciar la contribución y características del turismo externo e 

interno. De acuerdo a las estadísticas de la CESTUR (2007), 85.0% del turismo en México es 

nacional y 15.0% internacional. Para el turismo internacional, los principales motivos del viaje a 

México (sin considerar sol y playa, principal razón del desplazamiento) y por lo tanto potencial de la 

actividad turística, fueron la visita a familiares y amigos con 16.0%, viaje por negocios (11.0%), 

asistencia a congresos (7.0%), esparcimiento (10.0%), ecoturismo y cultura 3.0%. En 

correspondencia, los factores que el turista internacional considera importantes para visitar al país; 

son clima, la gente, cultura e historia, actividades en el destino, precios y cercanía (CESTUR, 

2007).  

Las características del turista internacional reflejaron algunas particularidades; el promedio de edad 

fue de 40 años, 46.0% utilizó el hotel como forma de hospedaje, con un promedio de ocho noches 

de estancia y un grupo de viaje constituido por tres personas, 48.0% se desplazó hacia las playas y 

el ingreso del 21.0% de los turistas se calculó en 60,000 a 79,999 dólares anuales. El 85.0% de los 

turistas que visitaron México residieron en América, de este total, 79.0% provinieron de estados 

Unidos de América. El turismo interno se configura de manera distinta, el perfil del turista estriba en 

un promedio de 35 años de edad, el arribo a sol y playa sólo fue importante para el 23.0%, así 

mismo, 48.0% utiliza el hotel como medio de permanencia con una estancia promedio de cuatro 

noches y un tamaño de grupo de cuatro personas, el ingreso del 33.0% de los turistas se estimó en 
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un rango de 6,500 a 12,999.0 pesos. El centro de la República Mexicana (seis estados) es el 

emisor del 49.0% de los turistas, mientras que el resto del país participó con el 51.0% (CESTUR, 

2007).  

No obstante que uno de los principales problemas es la ausencia de estadísticas reales que 

dimensionen la práctica turística a nivel nacional, estatal y sobre todo municipal, tanto por tipo de 

turismo como de oferta y demanda, la información del Anuario Estadístico de Turismo 2007 

permitió determinar tendencia para el Estado de México.  

La afluencia de visitantes al Estado de México se contabilizó en 36,973,000 personas, de las 

cuales 95.5% fueron connacionales, enfocados a diversión, cultura, negocios, salud; que 

corresponde con la tendencia nacional. La forma de viaje fue en un 68.3% familiar, 26.6% grupal y 

5.1% individual, mientras que el medio de transporte correspondió al automóvil particular (48.3%), 

medios de transporte público como el autobús (45.2%) y en menor porcentaje otras formas no 

especificadas (6.5%). Los hábitos de consumo se enfocaron a mercados y puestos en un 39.7%, 

restaurantes y similares 25.2%, cerca de la tercera parte de visitantes portan sus alimentos 

(35.1%). Lo anterior se relaciona con la distribución del gasto que realizan los visitantes en la 

entidad mexiquense, con la mayor erogación en alimentos y bebidas (63.6%) además del 

hospedaje (12.2%) y transporte 11.3%.  

Gráfica 2. Los principales destinos turísticos del Estado de México según número de visitantes. 
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Fuente: Anuario Estadístico de Turismo, 2007. 

 

De acuerdo al número de visitantes (29,722,129) y principales destinos turísticos en el Estado de 

México, el Santuario de Chalma, ubicado en el municipio del mismo nombre, concentró 12.1% de 

los visitantes, importante por la colindancia con el municipio de Malinalco; así mismo, Ixtapan de la 
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Sal, captó 7.5% y Tenancingo, 2.9%. Si se consideran número de turistas (3,534,623), Ixtapan de 

Sal, incrementó su actividad, capturó 8.7% del total, Malinalco 2.4%, Tonatico 0.5% y Tenancingo, 

0.3%. Según número de extranjeros (1,043,237), Ixtapan de la Sal acaparó 11.9% del total, 

Malinalco 2.4% y Tonatico 0.9%. En el mismo tenor, considerando porcentaje de ocupación 

hotelera y estadía promedio del turista por noche, Ixtapan de la Sal figuró con el 32.0% y 1.34, 

respectivamente. De acuerdo a la oferta de establecimientos de hospedaje, del 100.0% estatal, 

Ixtapan de la Sal ofertó 9.6%, Tonatico, 4.4%malinalco 2.9% y Tenancingo 2.2%. Los servicios 

prácticamente se consolidan en 590 establecimientos de hospedaje, 1,969 de alimentos y bebidas, 

284 agencias de viajes, 10 marinas turísticas, 41 balnearios, 17 zonas arqueológicas, 21 campos 

de golf y 38 museos (Anuario Estadístico de Turismo, 2007).   

A nivel municipal, en Malinalco, el visitante viaja principalmente en familia, proviene del resto del 

Estado de México y del Distrito Federal, en menor porcentaje recibe turistas del interior de la 

República y aproximadamente en un 5 o 6% extranjeros, que regularmente visitan el centro donde 

se concentran sus atractivos culturales. Se constató la estacionalidad del turismo a través del año, 

aunque presentó la afluencia del mismo todo el tiempo, el incremento fue en los meses de marzo-

abril (39,106 visitantes promedio) y noviembre-diciembre (49,108 promedio). Los principales 

atractivos fueron la zona arqueológica Cuahutinchan, el ex convento Agustino de la transfiguración 

del siglo XVI, las once capillas alrededor del pueblo que datan del siglo XVI al XVIII, el museo “Luis 

Mario Schneider”, además del museo vivo de los bichos como producto innovador por parte del 

sector privado. La oferta se complementa con el corredor gastronómico de las truchas y el 

santuario de Chalma. También se ha comenzado a desarrollar el turismo rural en distintas 

comunidades con actividades de ecoturismo y de aventura (tirolesa, escalada, rappel, cañonismo).  

En Ixtapan de la Sal, el turismo se constata desde 1945 por medio del aprovechamiento de las 

aguas termales, aunado a la oferta de los atractivos como el balneario municipal, parque acuático, 

apiario, artesanías y alfarería. Las tradiciones se convierten en otra posibilidad de atractivos con la 

celebración de la fiesta religiosa en honor al Señor del Perdón y la Asunción de María. En los 

meses de octubre y noviembre se realiza también la producción de dulces de pipían (Arismendi, 

1999). El elemento natural que constituye las aguas termales, se ha convertido en la base 

fundamental del desarrollo turístico. Ésta nace en ocho manantiales, de los cuales solamente dos 

son de acceso público, los restantes son de acceso privado. La diversidad de Spas, aguas 

termales y atractivos (campo de golf) lo han consolidado como destino de salud, generando con el 

clima importantes desarrollos de turismo residencial. La diversificación se plantea con la realización 

de eventos culturales como el festival de internación del arte y cultura con el que esperan 

posicionarlo turísticamente.  

El municipio de Tenancingo ha contado con recursos naturales y culturales para la recreación y 

esparcimiento desde 1940, que se constatan con las caídas de agua, vistas panorámicas, parques 
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recreativos, arquitectura y escultura religiosa. La importancia de estos recursos se expresa en 

1972, año en el cual se expide la ley de protección de zonas turísticas. Sin embargo, la localidad 

en la actualidad no es considerada turística, paradójicamente, sus actividades económicas 

tradicionales hacen pensar lo contrario, basta mencionar la producción de canastas y sillas de 

palma, elaboración de rebozo, fabricación de licores de frutas, muebles rústicos, elaboración de 

pan y obispo. Se agrega a lo mencionado, la diversidad de patrimonio natural y cultural con el 

parque Hermenegildo Galeana, El ex Convento del Carmen, La Malinche y el monumento a Cristo 

Rey, así como la práctica de parapente y vuelo en globo aerostático.  

 

3.4. El potencial del turismo rural en las actividades económicas 

El potencial del turismo rural en los municipios del sur del Estado de México deriva del carácter 

agrícola y la vocación turística actual, lo que se evidencia en primera instancia por el uso de suelo 

agrícola (Figura 5), en suma, la denominación de Pueblo Mágico para Malinalco y Pueblo con 

Encanto en Tonatico e Ixtapan de la Sal.  

De acuerdo al uso del suelo, Tenancingo dispuso de 16,018.3 hectáreas de superficie, de las 

cuales destinó 2.0% al área urbana, 54.0% al uso agrícola y 35.0% la constituyó la zona de 

bosques. Malinalco destinó 7.0% al área urbana, 28.0% al uso agrícola y 27.0% a bosques, de un 

total disponible de 18,232.6 hectáreas de superficie. En correspondencia, Ixtapan de la Sal contó 

con una superficie de 16,366.7 hectáreas, destinó 13.0% al área urbana, 44.0% al agrícola y 36.0% 

a la zona de bosques. Tonatico en cambio dispuso de 9,190.5 hectáreas, destinando 3.0% para el 

área urbana, 52.0% al uso agrícola y sólo 3.0% a los bosques.   
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Figura 5. Uso de suelo por municipio. 

 

 

 

Respecto al turismo y de acuerdo a las entrevistas aplicadas a los encargados del área de los 

municipios, la función principal es el fomento de la actividad turística, gestión de recursos para su 

municipio, propuestas de proyectos, apoyo a los artesanos mediante promoción en distintas 

exposiciones, ferias o eventos sociales y la capacitación a los prestadores de servicios turísticos. 

Los medios de promoción son diversos; impresos, auditivos, televisivos, programas de  internet, 

mapas y revistas. En prospectiva, se pretende la construcción de un mercado de artesanías, un 

centro cultural, programa para mejorar la imagen urbana, espectaculares, módulos de información 

y creación de un mapa turístico. En general, las actividades complementarias que se han generado 

con el turismo son los eventos sociales y culturales, así como la ampliación del comercio, vía los 

restaurantes.  

El Cuadro 2 muestra las posibilidades de desarrollo por tipo de turismo, la articulación a una 

actividad económica en particular y los mecanismos para dinamizarla. El proceso artesanal que 

precede la elaboración de los productos constituye un factor de atractividad, lo que aunado al 

patrimonio cultural, puede constituir la vía para la consolidación turística. La manera para lograrlo 

podrían ser las rutas culturales y gastronómicas. 
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La actividad florícola puede hacer uso del agroturismo y turismo gastronómico: diversificación del 

producto, apertura en el mercado, vinculación de la actividad primaria (agricultura) con el sector 

terciario (turismo), utilizar las flores en el arte culinario (platillos a base de flores), atracción de 

visitantes (mostrar el proceso de la actividad). 

 

Cuadro 2. La interrelación entre turismo y actividades económicas.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA TIPO DE TURISMO DINÁMICA 

Floricultura 
 Agroturismo 

 

 Turismo gastronómico 

Diversificación. 

Apertura. 

Vinculación. 

Mezcal 
 Agroturismo 

 

 Turismo gastronómico 

Diversificación. 

Afluencia. 

Rebozo  

 Turismo cultural 

Exhibir. 

Diversificación. 

Licores  

 Turismo gastronómico 

Exposición. 

Diversificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su elaboración artesanal y el lugar en donde se cultiva el agave: actividades de agroturismo y 

turismo gastronómico; las acciones, búsqueda de mecanismo para aumentar la afluencia de 

visitantes (demostración del proceso, degustación y recorridos) y diversificación del producto. 

El rebozo requiere lo cultural: ejemplo, talleres (proceso y empuntado) y diversificación del 

producto (exhibición de las variedades y usos). Los licores frutales requieren diversificación, lo que 

se intentaría con el turismo gastronómico, con ello incrementar afluencia de visitantes (proceso de 

elaboración y degustación), aunado a lo anterior, exhibición del producto y sabores (degustación).  

 

4. Conclusiones 

La base socio-cultural de las actividades económicas conlleva sentido de pertenencia, construcción 

simbólica y saber hacer. El conjunto de recursos naturales, productivos y sociales han configurado 

una región con actividades económicas particulares, básicamente en torno a la agricultura y el 

turismo, sin embargo, la constitución de tales actividades ha derivado de una tradición cultural de 

largo plazo. 

Además de la contribución socioeconómica de la agricultura, la relevancia agrícola se expresa en 

su posible articulación al turismo, que un contexto de nueva ruralidad, se enmarca en la tendencia 
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no sólo estatal, sino nacional, de la vinculación de los sectores productivos, específicamente el 

primario y terciario para generar el incremento de las rentas agrícolas, la diversificación de 

ingresos, la utilización de instalaciones ociosas o bien la innovación, vía la gastronomía, aunado a 

la valoración del patrimonio cultural, con el posible aprovechamiento del capital rural, lo que hace 

necesario determinar el accionar turístico o en su caso el potencial.  

El accionar social y cultural de las actividades económicas de base agrícola, así como de las 

industriales o de servicios de la región sur del Estado de México, requieren dimensionar su posible 

interrelación y dinamización por medio del turismo. Los proyectos relacionados con el desarrollo 

turístico son particulares y en este caso se fundamentan en el nombramiento como “Pueblo 

Mágico” y “Pueblo con Encanto”, con lo cual se planea rescatar y preservar costumbres, así como 

tradiciones. Las ventajas se prevén con el apoyo de las dependencias federales y las actividades 

económicas desempeñan un papel crucial, dada la posibilidad de interrelación con la práctica 

turística. 
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Resumo 

Aborda-se o turismo rural no município de São Carlos, Estado de SP, especificamente nas 

fazendas Santa Maria do Monjolinho e Vale do Quilombo. Nesta pesquisa, delineada como um 

estudo de caso, tem-se como objetivo principal analisar os respectivos empreendimentos, tanto 

sob a ótica do empreendedor, como do turista. Para sua consecução, baseou-se em revisão 

bibliográfica, aplicação de entrevistas com os administradores e de questionários junto a 

visitantes. Ao final, apresentam-se reflexões acerca das oportunidades e desafios que se 

colocam ao desenvolvimento do turismo rural nessas propriedades, bem como recomendações 

para ações e pesquisas futuras. 

 

Palavras-chave: Turismo Rural. Fazendas. São Carlos. Visitantes. Empreendimento. 

 

Rural tourism in São Carlos (SP): a case study of the Santa Maria do Monjolinho e Vale 

do Quilombo farms 

 

Abstract 

This essay discusses Rural Tourism in the municipality of São Carlos, São Paulo state, focusing 

on two farms, Santa Maria do Monjolinho and Vale do Quilombo. The main aim of this case 

study is to analyse these properties, from the perspective of managers as well as visitors. The 

research procedures used for this analysis included a literature review, interviews with 

managers and a survey of visitors. It thus presents analyses of the opportunities and challenges 

facing the development of rural tourism in these properties, as well as recommendations for 

future projects and research. 

 

Key-words: Rural Tourism. Farms. São Carlos. Visitors. Enterprise. 
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Introdução 

O objeto deste estudo encontra-se no município de São Carlos, localizado no interior do estado 

de São Paulo, a 233 km da capital. Verifica-se, na localidade, um interesse de agentes públicos 

e privados em investir no fomento da atividade turística e seu potencial para o desenvolvimento 

do Turismo Rural, tendo em vista a forte ligação histórica com o ciclo do café.  

Foram selecionadas três fazendas que trabalham com a atividade turística, divulgadas no 

website Visite São Carlos (2011), elaborado pela prefeitura, na sinalização turística e nos 

Postos de Informação Turística. Deste universo, duas mostraram-se receptivas ao estudo, as 

fazendas Santa Maria do Monjolinho e Vale do Quilombo. Estes empreendimentos foram 

analisados, tanto sob a ótica do empreendedor, como do turista.  

A pesquisa teve natureza exploratória e se caracterizou como estudo de caso. Delineou-se 

como uma pesquisa empírica, que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e 

dentro de um contexto de vida real (Lakatos; Marconi, 2008; Gil, 2009; Yin, 2009). 

Para contemplar os objetivos, foram seguidos os procedimentos: revisão bibliográfica, 

realização de entrevistas com os administradores dos empreendimentos, observação in loco e 

aplicação de questionários a visitantes. A revisão bibliográfica foi realizada através de pesquisa 

de artigos em periódicos, livros, dissertações e teses consultadas em revistas eletrônicas, além 

de acervos particulares e de bibliotecas.  

Na fase de campo, preencheu-se uma ficha de caracterização para cada empreendimento e 

realizaram-se entrevistas norteadas por formulários, confeccionados a partir da revisão 

bibliográfica, com a intenção de caracterizar os empreendimentos, os visitantes e analisar a 

visão destes e dos administradores quanto ao Turismo Rural. 

Utilizou-se amostragem casual, tendo como método de procedimento a amostragem aleatória 

simples. Desse modo, foram entrevistados 45 visitantes da Fazenda Santa Maria do 

Monjolinho1, durante os dias 23 de outubro, 13 e 15 de novembro de 2011, que constituem uma 

amostra de 18% da população de 250 visitantes mensais, durante os finais de semana. 

Considerando esta amostra e com um intervalo de confiança de 90%, obteve-se um erro 

amostral de ± 0,1 (Levine et al, 2008; Morettin; Bussab, 2010).  

 

Revisão Teórica 

As áreas rurais são espaços nos quais comunidades humanas vivem e trabalham, 

preenchendo funções de vital importância para toda a sociedade. Além disso, constituem 

lugares de recreação, lazer e cultura e indispensáveis para a manutenção de um equilíbrio 

ecológico (Presvelou, 2000). 

No espaço rural, surgem novas atividades que não estão diretamente ligadas à agropecuária, 

dentre elas destaca-se o setor turístico, capaz de criar novos significados para tais áreas, 

diversificar a renda e gerar empregos (Teixeira, 1998 apud Filho et al., 2007). 

                                                 
1 No período de realização desta pesquisa, a fazenda Vale do Quilombo estava temporariamente fechada 
à visitação. 
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Conforme Miorin e Nardi (2006), o desenvolvimento turístico acontece de fora pra dentro. É 

necessário reconhecer as potencialidades locais e regionais, investir em ações de integração e 

organização das diferentes cadeias produtivas locais. Portanto, o desenvolvimento do turismo 

em ambiente rural se relaciona com o comércio não só rural, mas também urbano, já que “[...] 

pode ser entendido como uma atividade com forte aptidão para o estímulo ao desenvolvimento 

regional” (Vieira; Almeida; Souza, 2006: 124). Pode, ainda de acordo com Elesbão (2007), 

contribuir para a dinamização de sinergias para o desenvolvimento local, mesmo com grande 

dependência de fatores exógenos. As atividades turísticas podem, desse modo, ter efeitos 

positivos nos contextos dos empreendedores do Turismo no Espaço Rural. 

Para Oxinalde (1994), o primeiro problema encontrado ao tentar descrever o Turismo Rural é o 

das definições, já que tanto a palavra turismo, quanto rural podem apresentar diferentes 

significados. Para o autor, o turismo no meio rural é a soma de diversas modalidades que se 

complementam, como o Ecoturismo, Turismo Cultural, Agroturismo, Turismo de Aventura, entre 

outras. 

Em certas ocasiões, cada atividade se distingue, sendo possível sua identificação 

isoladamente, em outras, elas se complementam. Essa característica é comum às áreas rurais 

brasileiras, devido à multiplicidade de atividades turísticas (Zimmermann, 2000). 

Essa diversidade de denominações conduz à utilização do termo Turismo no Espaço Rural 

(TER), que pode ser definido como toda atividade turística praticada neste espaço, 

independentemente de sua ligação a sistemas agropecuários ou motivações (Sartor, 1981 

apud Jasper; Rocha, 2006; Cals; Capellà; Vaqué, 1995 apud Silva, Vilarinho; Dale, 2000; 

Anjos; Delmont, 2006; Roque; Vivian, 1999; Campanhola; Silva, 2000; Tulik, 2000; Tulik, 2006; 

Candiotto, 2010). 

Conforme Candiotto, “[...] qualquer atividade turística desenvolvida em um espaço que não seja 

urbano faz parte do turismo no espaço rural, mas não necessariamente corresponda a uma 

atividade de turismo rural” (2010: 10). 

Segundo Beni (2002), o Agroturismo pressupõe o deslocamento de pessoas para espaços 

rurais para fruição dos cenários e observação, vivência e participação em atividades 

agropastoris, seja em roteiros programados ou não, seja com ou sem pernoite. Para Tessari 

(2001), apresenta os seguintes objetivos: promoção da melhoria de qualidade de vida da 

população rural; complementação de renda; valorização do potencial agrícola e turístico do 

campo, entre outros. 

No que diz respeito ao conceito de Turismo Rural (TR) – objeto de estudo desse trabalho –, é 

visto como uma modalidade mais restrita. Acontece quando a produção agropecuária, 

paisagens rurais, arquitetura rural, o contato direto com o modo de vida dos habitantes do 

campo e com os animais, a gastronomia típica, entre outros, são incorporados ao atrativo, o 

turista mantém, assim, algum contato com o dia-a-dia ou a história do campo (Moletta; 

Goidanich, 2000; Tulik, 2000; Brasil, 2004; Candiotto, 2010). 

Segundo Roque e Alencar, o Turismo Rural 
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[...] apresenta-se como uma das possíveis modalidades turísticas nos 

espaços rurais produtivos, que tem como elementos que compõem 

sua oferta as atividades agropecuárias, a cultura do povo do campo e 

suas tradições, o alojamento nas propriedades rurais, entre outras 

(2011: 4). 

 

Diferencia-se do Agroturismo, uma vez que o principal elemento que caracteriza este “[...] 

estaria no uso das atividades agropecuárias e do estilo de vida do agricultor como os principais 

atrativos, e na participação direta ou indireta dos turistas em tais atividades” (Candiotto, 2010: 

16) Pode-se afirmar, então, que toda oferta de Agroturismo poderia ser Turismo Rural, 

entretanto nem toda oferta de Turismo Rural é Agroturismo. 

O Turismo Rural tende a ser uma atividade simplificada, individualizada e de base local, sendo 

assim, não acarreta grandes transformações na paisagem rural (Candiotto, 2010). Há autores 

que associam o termo turismo rural ao pernoite em seu meio, porém, para Silva, Vilarinho e 

Dale, (2000) os casos de visitantes que passam o dia nas fazendas e retornam ao ambiente 

urbano para dormir são válidos, pois as atividades praticadas ainda correspondem aos 

princípios deste tipo de turismo. 

Pode-se afirmar que o Turismo Rural apresenta uma característica “distributiva”, 

As atividades turísticas rurais ocorrem, também, além das porteiras – 

fora das propriedades – e dependem da qualidade da paisagem 

externa, enquanto fator de agregação de atratividade e de identidade. 

E é justamente essa uma das razões pela qual esse segmento 

turístico beneficia a comunidade na qual se insere, na forma de 

passeios a atrativos naturais e artificiais nas redondezas, motivando a 

conservação destes, e na utilização de equipamentos e serviços 

(hotéis, restaurantes, feiras, postos de informações, quiosques, 

“barracas” etc.), tanto na sede dos municípios rurais como nas 

regiões turísticas (Brasil, 2008: 24). 

 

A ocorrência dessa atividade requer áreas dotadas de recursos diferentes dos encontrados em 

meio urbano, um mínimo de infraestrutura, possibilidades de alojamento e alimentação, além 

de proximidade da demanda ou um meio de captá-la (Tulik, 2000). Para Balderramas (1999), 

algumas características que determinam a oferta turística rural são: paisagem natural, 

condições ambientais, atividades econômicas rurais, paisagem edificada, atividades turísticas e 

manifestações culturais. 

Segundo o Governo Federal, o Turismo Rural no Brasil pode ser sintetizado da seguinte forma: 

de pequena escala; oposição à paisagem urbana; manutenção de atividades econômicas 

ligadas à agropecuária; conservação de recursos naturais, das características arquitetônicas e 

da utilização de materiais construtivos típicos da região; manutenção de manifestações 
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culturais; ligação com estruturas tradicionais do modo de vida rural; respeito ao ambiente em 

relação aos serviços oferecidos; apropriação da atividade pelas comunidades locais; considera 

a sustentabilidade em todos os aspectos. Esses elementos referem-se às condições e 

aspectos da paisagem rural, em geral, podendo ser encontrados em diferentes combinações 

(Brasil, 2008). 

Indiferente do modo como é oferecido o produto turístico rural, ele surge como uma alternativa 

para a diversificação da renda, agregando valor à atividade agropecuária, mas não a 

modificando e também não deve ser encarado como uma alternativa milagrosa (Roque; Vivian, 

1999; Moletta; Goidanich, 2000; Catai, 2006). Para Araújo (2000), contribui, também, para levar 

a implantação de infraestruturas básicas nas áreas rurais, necessárias para o seu 

desenvolvimento, além de gerar empregos. 

O Turismo Rural não se limita apenas a complementar a atividade agrícola, mas também 

promove o intercâmbio entre o homem da cidade e o meio rural, trazendo vantagens para 

ambos, objetivando o estímulo a atividades geradoras de benefícios sociais, econômicos e 

culturais (Gallani, et al, 2006).  

O turismo em meio rural, ao mesmo tempo em que depende da gestão do espaço local e rural, 

pode contribuir para a valorização do território, proteção do meio ambiente e conservação do 

patrimônio (natural, histórico e cultural) do meio rural (Campanhola; Silva, 2000). Remetendo 

ao patrimônio, como expressão de identidades, este não deve ser entendido como algo 

cristalizado, mas como uma referência dinâmica, que deve ser, constantemente, apropriada e 

reformulada em função das experiências de um passado ainda vivo no presente e que baseia o 

futuro (Stigliano, 2009). 

Porém, deve-se atentar que, isoladamente, o turismo não é capaz de promover o 

desenvolvimento, pois uma economia baseada nele é exógena – muito dependente de fatores 

externos. “No entanto, se pensado como uma estratégia a mais e inserido dentro de uma 

política de desenvolvimento, pode vir a ser uma atividade importante e contribuir na geração de 

sinergias positivas” (Tejkowski; Kollig; Elesbão, 2010: 631). 

Embora a visitação ao meio rural não seja uma prática nova no país, apenas na década de 

1980 que passou a ser uma atividade econômica caracterizada como Turismo Rural. Começou 

em propriedades de Santa Catarina (primeiramente, em Lages) e do Rio Grande do Sul, que, 

com dificuldades no setor agropecuário, encontraram no Turismo Rural um meio de diversificar 

suas atividades econômicas e passaram a atuar no setor de serviços (Brasil, 2004; Silva; 

Vilarinho; Dale, 2000). Seu reconhecimento como atividade de relevância para a economia 

brasileira veio através do I Congresso Internacional de Turismo Rural de Santa Maria (RS) em 

1998, quando foi elaborada a Carta de Santa Maria. 

Para o governo federal, a expansão do Turismo Rural no país pode ser explicada por duas 

razões: necessidade do produtor rural em diversificar sua fonte de renda, agregando valor aos 

seus produtos; e a vontade dos moradores de centros urbanos de reencontrar suas raízes, 
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conviverem com a natureza, conhecer modos de vida, tradições, costumes e formas de 

produção do interior (Brasil, 2004). 

Segundo Roque e Vivian (1999), esse tipo de turismo, no Brasil, busca a preservação e 

conservação do ambiente rural, valorizando a cultura, o regionalismo e as bases locais, o que 

permite ao visitante maior integração com a história da região, seja através da arquitetura ou 

por meio de objetos, fotografias, entre outros. 

De acordo com Tulik (2000: 142), o Turismo Rural aparece, basicamente, apoiado no turismo 

doméstico e se desenvolve, principalmente, em áreas rurais que  

foram afetadas por crises econômicas; tem implantação difusa, em 

pequena escala e ocorre nas proximidades de centros emissores; 

está apoiado na atividade agrária; tem contribuindo para diversificar a 

renda dos proprietários e fixar a população ao meio rural. 

 

Entretanto, não deve ser visto apenas como um meio de diversificar a renda quando uma 

propriedade rural se encontra em crise. O desenvolvimento desse setor pode ser motivado, por 

exemplo, pela preservação cultural, seja para atrair um público externo ou interno à região em 

que se encontra a propriedade. 

Ainda de acordo com o Governo Federal, atualmente, o Turismo no Espaço Rural no Brasil 

contém três pilares principais, os supracitados Turismo Rural e Agroturismo e o Turismo Rural 

na Agricultura Familiar. 

O Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF) é entendido como uma atividade que ocorre no 

âmbito da unidade de produção familiar e 

[...] que mantêm as atividades econômicas típicas da agricultura 

familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo de 

vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de 

qualidade e proporcionando bem-estar aos envolvidos (Brasil, 2003 

apud Brasil, 2008: 21). 

 

Para efeito desta pesquisa, não foi considerado, entretanto, o enfoque da agricultura familiar, 

pelas características dos empreendimentos estudados. 

A oferta da atividade turística em ambiente rural deveria propor uma integração em um 

ambiente que se diferencia do meio urbano - meio este de onde provém a maior parte dos 

visitantes -, oferecer oportunidades para o desfrute da paisagem e da natureza, apreciação da 

cultura e interação social. Todos esses fatores devem ser caracterizados pela hospitalidade e 

personalização dos serviços. Essa concepção de empreendedorismo  

[...] pode estar na base de uma oferta mais personalizada, exclusiva 

até, de serviços turísticos que permitam uma experiência mais 

aprofundada e genuína num determinado lugar e comunidade, 
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aspectos muito valorizados pelos segmentos-alvo do TER [Turismo 

em Espaço Rural] (Cunha; Kastenholz; Carneiro, 2010: 293. 

 

O Turismo Rural está correlacionado às atividades agrárias do passado e do presente, 

conferindo à paisagem uma fisionomia nitidamente rural. Os ciclos econômicos pelos quais o 

Brasil passou deixaram marcas na paisagem, o que construiu um patrimônio histórico-cultural 

diversificado. Do ciclo do café, “[...] desenvolvido basicamente na região sudeste, herdamos 

propriedades senhoriais de significativo valor arquitetônico” (Rodrigues, 2001: 102). 

Rodrigues (2001) sugere que se classifique o Turismo Rural em dois grandes grupos: o de 

cunho histórico e o de natureza contemporânea. No primeiro, estão inseridas as propriedades 

de origem agrícola do ciclo do café, além do patrimônio arquitetônico representado pelas sedes 

de fazenda, destaque desta pesquisa. 

Segundo Ferreira e Oliveira (2007), as fazendas que conseguiram preservar seu patrimônio 

histórico material (como armazéns, senzalas e engenhos), atualmente, passam por um 

processo de (re) funcionalização de seu papel, deixando de ser apenas relíquias históricas no 

ambiente rural, para se tornarem centros de atração turística e atuando também como 

ferramentas de aporte à sensibilização e educação de valores relacionados ao patrimônio 

histórico, cultural, material e ao meio ambiente. 

Pode-se inferir que há necessidade de um desenvolvimento sustentável do turismo em zonas 

rurais, para que essa atividade possa atender não só os interesses dos proprietários rurais, 

mas também do visitante, das populações locais e dos municípios em que se inserem.  

Com a criação de políticas públicas de fomento à atividade turística no país, o desenvolvimento 

do Turismo em Espaços Rurais tem se mostrado uma opção viável em diversos municípios, 

como é o caso de São Carlos. 

 

Fazenda Santa Maria do Monjolinho 

A Fazenda Santa Maria do Monjolinho (nome jurídico: Agropecuária Monjolinho) é uma 

propriedade privada e está localizada na SP 215 (Rodovia Luís Augusto de Oliveira), km 158, 

a, aproximadamente, 16 km do centro da cidade. Seu principal acesso se dá, no entanto, pela 

Estrada Vicinal Cônego Washington Pêra, passando por uma área urbanizada. Em ambos os 

acessos, apenas o trecho de rodovia é asfaltado. 

Sua história remonta a 1850, quando as terras (1.500 hectares) da Fazenda Santa Maria foram 

adquiridas por José Inácio de Camargo Penteado, deixando como herdeiros seus filhos Major 

José Inácio e Theodoro Leite de Camargo. Theodoro obteve sucesso devido à produção 

cafeeira. Em 1886, com o intuito de receber o título de Barão do Pinhal, ele resolveu iniciar a 

construção de um grande sobrado na fazenda, para receber o imperador Dom Pedro II, já que 

este iria para São Carlos inaugurar a ferrovia (Fazenda Santa Maria Do Monjolinho, 2011). 

Para a construção da casa, que se destaca como um exemplar da arquitetura eclética em meio 

rural (figura 1), foi contratado o arquiteto italiano David Pietro Cassinelli, iniciando a obra em 
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1887. Porém, em decorrência da abolição dos escravos e da Proclamação da República, 

surgiram crises e novas exigências na administração rural, e muitos fazendeiros perderam suas 

propriedades, não superando as inovações da República. O casarão só foi concluído em 1889, 

data na qual o império havia caído, sendo assim, Theodoro nunca se tornou barão (Fazenda 

Santa Maria Do Monjolinho, 2011). 

 

Figura 1 – Fotografia do Casarão da Fazenda Santa Maria do Monjolinho 

 

Fonte: Eliane Lopes, 2011. 

 

Em 1904, a casa foi comprada por Candido Souza Campos, recém formado pela Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, que se casou com Zuleika Malta. O casal 

adquiriu, também, os pertences da propriedade, como o mobiliário e objetos da sede (Fazenda 

Santa Maria Do Monjolinho, 2011). 

Nas últimas décadas, em função da expansão de áreas cultiváveis por uma usina, várias 

edificações rurais da região foram demolidas. Visando à preservação do patrimônio, seu 

conjunto arquitetônico foi tombado em instância estadual pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), no ano de 2007, o 

que intensificou a prática da atividade turística na fazenda (Fazenda Santa Maria Do 

Monjolinho, 2011). 

Atualmente, ainda pertence à família Souza Campos, sendo Décio Luiz Souza Campos o 

gestor desta. Em seu terreno, residem, ainda, alguns funcionários. No entorno, encontram-se 

plantações e outras residências. 
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A produção econômica da fazenda se iniciou com a plantação de café. Hoje, mantêm-se 

atividades de criação de gado leiteiro e de corte, caprinos, equinos, avicultura, arrendamento 

para produção de cana de açúcar, mandioca e café. Além disso, é desenvolvida a visitação e 

há oferta de refeições em um restaurante terceirizado, que representam cerca de 35% da 

renda mensal da Agropecuária Monjolinho (Fazenda Santa Maria Do Monjolinho, 2011). 

A atividade turística na fazenda ocorre junto ao seu conjunto arquitetônico, apresentando as 

seguintes estruturas: Museu localizado no Casarão, jardim, terreiro de café, senzala, tulha 

(com espaço destinado a palestras), aqueduto com roda d’água, armazém, oficina, pelourinho 

(“tronco”), mata nativa (com trilha, atualmente não está em uso), produção agropecuária e 

restaurante localizado a 800 metros do Casarão. A visitação ocorre aos sábados, domingos e 

feriados, entre 13h e 17h, mediante pagamento de taxas. O agendamento prévio de grupos 

para visitação pode ser feito em qualquer dia da semana. A demanda de público se constitui, 

em sua maioria, por estudantes e famílias e as atividades mais praticadas são visita ao museu 

e passeio de trenzinho. 

Baseando-se nas orientações do Governo Federal, pode-se dizer que a paisagem rural deste 

atrativo é composta por: serviços de alimentação (durante roteiros com grupos previamente 

agendados), recepção e transporte; atividades de aventura e eqüestre; atividades 

agropecuárias; atividade ecoturística e pedagógica; e atividades culturais relacionadas à 

presença de arquitetura histórica, museu e gastronomia (presente junto ao restaurante). 

São consideradas facilidades para a visitação a sinalização turística na cidade e no acesso 

principal (Estrada Vicinal Cônego Washington Pêra), que tem pouco tráfego de automóveis, a 

proximidade com a área urbana de São Carlos e a presença do Restaurante Estação 

Monjolinho, que tem fama reconhecida no município e região, funcionando como um atrativo 

para a visitação do conjunto arquitetônico. 

São consideradas restrições para a visitação a sinalização turística incipiente em relação à 

segunda via de acesso (Rodovia Luís Augusto de Oliveira), a existência de três fazendas na 

cidade conhecidas como “Santa Maria”, a acessibilidade limitada para pessoas com mobilidade 

reduzida, a presença de uma estação de tratamento de esgoto e a possibilidade de criação de 

um aterro sanitário nas proximidades e o surgimento de problemas urbanos, como violência na 

região. 

A fazenda ainda apresenta divulgação por website e em parceria com a prefeitura do município 

através do website oficial, do Visite São Carlos e de Postos de Informação Turística. 

A entrevista com o proprietário da Fazenda Santa Maria do Monjolinho ocorreu no dia 23 de 

outubro de 2011. Trabalha-se com turismo no local desde 2002 e tal opção se deu devido ao 

processo de tombamento do conjunto arquitetônico da fazenda, sendo este um meio de 

promover a visitação, para que a sociedade possa ter acesso à história da região. 

Na propriedade, há quarenta funcionários, dos quais oito trabalham diretamente com o turismo, 

além de quatro freelancers que também desempenham funções ligadas ao atendimento do 

público. Para tal, recebem treinamento dentro da própria fazenda e utilizam uniformes. 
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Segundo o entrevistado, o atendimento no local se caracteriza pela presença da família no 

trato com a atividade turística. Em relação aos aspectos culturais da fazenda, acredita que ela 

remete ao passado do ciclo do café, da sociedade escravocrata e da imigração européia para o 

Brasil, além de acontecerem, no local, Festas Juninas, peças de teatro, encontros de família, 

apresentações de música. Contudo, estes eventos são realizados para grupos fechados que 

alugam o espaço. No que diz respeito à comunidade local, considera que a procura é baixa, 

que falta conhecimento acerca da mesma pela população da cidade. 

O proprietário considera que a fazenda constitui um atrativo de Turismo Rural aliado à vertente 

do Turismo Histórico-Cultural, sendo que, aos finais de semana, caracterizar-se-ia apenas 

como o segundo e, quando há excursões, como uma mescla dos dois. Para ele, Turismo Rural 

seria ir à fazenda para visitar criações, lavouras, lanches e almoços rurais. 

Afirmou, ainda, que as principais melhorias a serem feitas em relação à Fazenda Santa Maria 

do Monjolinho são: o atendimento, o restauro do conjunto arquitetônico e o acesso pelas 

estradas. 

 

Fazenda Vale do Quilombo 

A fazenda Vale do Quilombo (nome jurídico: Ivone Maria Deiust Hildebrand São Carlos ME) é 

uma propriedade privada e está localizada na Rodovia Abel Terrugi (Estrada Municipal Água 

Vermelha – Santa Eudóxia), km 10, a, aproximadamente, 27 km do centro da cidade. O acesso 

para o local é asfaltado, sendo que apenas nos últimos 3 km a estrada não é pavimentada. 

Sobre sua história, não se tem registros exatos. Segundo o proprietário, que comprou a 

fazenda em 1963 (com 170 alqueires paulistas), o local é chamado de Vale do Quilombo por 

estar em um vale que, no século XIX, abrigava um quilombo de escravos. A casa sede (figura 

2) foi reformada duas vezes (uma na década de 1960 e outra em 2001), aproveitando apenas o 

alicerce de pedra da casa original. 

Figura 2 – Fotografia da casa sede 

 

Fonte: Autoria própria, 2011. 
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Atualmente, na fazenda, cultiva-se cana-de-açúcar (arrendamento de terra para usinas) e 

palmito, e se desenvolve avicultura e pecuária de corte. Nos períodos em que esteve aberta 

para visitação, não houve um controle de quanto se arrecadava com o turismo. Segundo o 

proprietário, o controle não foi realizado devido à sazonalidade da atividade. 

Para o desenvolvimento do turismo, foram implantadas algumas estruturas, como uma piscina 

e vestiário, aproveitando a antiga casa que abrigava um transformador de energia elétrica.  

Outras estruturas aproveitadas são as antigas casas de funcionários (cinco casas), que foram 

reformadas para serem utilizadas como chalés de hospedagem de turistas, com capacidade 

para até seis pessoas. Quando a fazenda está aberta para hospedagem, os preços praticados 

constituem-se em diárias por pessoa de R$ 120,00. 

Baseando-se nas orientações do Governo Federal, pode-se dizer que a paisagem rural deste 

atrativo é composta por: hospedagem (capacidade máxima para 30 hóspedes); alimentação; 

recepção; transporte (com “bondinho” para locomoção dentro da fazenda); atividades de pesca, 

cavalgada, aventura (bóia-cross); agricultura e criação de animais; ecoturismo; e atividade 

cultural de gastronomia. 

Quando aberta para a visitação, a fazenda recebia, mensalmente, uma média de 25 a 30 

pessoas, sendo a maior demanda composta por famílias e pequenos grupos. As principais 

atividades praticadas pelos turistas são caminhadas em trilhas, cavalgadas, passeio de 

“bondinho” e bóia-cross. 

Atualmente, a fazenda não se encontra aberta para visitação e hospedagem, permanecendo 

fechada desde julho de 2011, porém, se há procura, o proprietário oferece as instalações para 

uso. Há, segundo entrevista, uma intenção de se recomeçar as atividades de hospedagem no 

local, programadas para janeiro de 2012, período de férias escolares. 

Há, ainda, a intenção de desenvolver outras atividades relacionadas ao Turismo de Aventura, 

como o arborismo e a implantação de uma tirolesa, o que ocorreria na mata localizada no vale 

e que faz parte da área da fazenda. Além disso, planeja-se a criação de um haras na 

propriedade e de uma pista de hipismo. 

Em uma área onde ficava o antigo terreiro de café foi instalada uma tulha de pedra com 

escadaria. Neste local, o proprietário tem a intenção de criar uma estrutura para eventos, já 

que, segundo entrevista com o mesmo, há demanda na cidade. 

São consideradas facilidades para a visitação a inexistência de um produto com características 

similares no município, a diversidade de atividades que podem ser praticadas na fazenda e a 

ambientação tipicamente rural da fazenda. 

São consideradas restrições para a visitação: a distância em relação ao município de São 

Carlos; o acesso predominante por rodovia de pista simples; a instabilidade do atrativo, pois 

não tem regularidade de funcionamento; a falta de funcionários no local destinados ao 

desenvolvimento de atividades turísticas e a sinalização turística na cidade, que é incipiente. 

A divulgação é feita através de website e em parceria com a prefeitura do município através do 

website oficial, do Visite São Carlos e de Postos de Informação Turística. 
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A entrevista com o proprietário da Fazenda Vale do Quilombo ocorreu no dia 22 de outubro de 

2011. Trabalha-se com turismo, no local, desde 2000, quando o filho do proprietário ingressou 

no curso de Tecnólogo em Hotelaria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC). Ainda segundo o entrevistado, para a implantação de atividades no local, recebeu-se 

consultoria especializada. 

Na propriedade, atualmente fechada para recepção de hóspedes e visitantes, não há nenhum 

funcionário trabalhando com o desenvolvimento de atividades turísticas. Da última vez em que 

esteve aberta, o quadro de funcionários permanentes consistia em uma família de quatro 

pessoas que trabalhavam com o turismo, além de terem sido contratados, no período entre 

2000 e 2011, duas gerentes e alguns funcionários freelancer. Para estes funcionários, não 

houve curso ou treinamento de capacitação específico, as orientações para o atendimento ao 

público foram transmitidas através de conversas informais. 

O proprietário acredita que o atendimento familiar é importante na fazenda, pois é um modo de 

se diferenciar do Turismo Urbano e do Turismo de Massa. Para ele, o que a fazenda oferece 

ao visitante, em aspectos culturais, é apenas a Festa Junina, que ocorreu somente duas vezes, 

como um evento de grupo fechado. Afirma, também, que não há nenhum tipo de envolvimento 

da comunidade local com a fazenda. O entrevistado acredita que a Fazenda Vale do Quilombo 

é um atrativo de Turismo Rural, considerando-o como a atividade na qual o turista vivencia o 

cotidiano da propriedade, entrando em contato com a produção, sendo que não é necessário o 

pernoite, mas gera receita extra. Segundo ele, existem muitas melhorias a serem feitas, já que 

conta apenas com a estrutura física, sendo a principal ação a ser tomada a recolocação do 

produto no mercado, além de sua divulgação em grandes centros urbanos (como Campinas e 

São Paulo), além de desenvolver atividades que ocupem o tempo do visitante. 

 

Análise das entrevistas 

Pode-se inferir das entrevistas com os proprietários que suas visões acerca do Turismo Rural 

estão em discrepância com o referencial teórico consultado, uma vez que citaram como 

aspecto fundamental o contato com a produção agropecuária para que assim seja 

caracterizado, o que, em termos conceituais, aproxima-se do Agroturismo (Tessari, 2001; Beni, 

2002; Candiotto, 2010). 

No caso das duas fazendas, o produto oferecido é, de fato, Turismo Rural. No caso da Santa 

Maria do Monjolinho, mesmo com a ausência do contato com a produção, outros aspectos são 

oferecidos ao público, como a arquitetura rural, com a história do local, a culinária típica 

oferecida pelo restaurante nas imediações da mesma.   

Já para o Vale do Quilombo os elementos de Turismo Rural aparecem também na culinária 

(quando aberta contratou cozinheira), modo de vida do campo, nas paisagens rurais, além do 

contato com a produção.  

No entanto, as duas fazendas também oferecem serviços que não são típicos de Turismo 

Rural, por exemplo, o bóia-cross (Vale do Quilombo) e caraoquê (Santa Maria do Monjolinho. 
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Em ambas, a capacitação para o atendimento ao público ocorre no local, sendo que, no Vale 

do Quilombo, as atividades de funcionamento são realizadas, preferencialmente, por 

trabalhadores que já sejam do meio rural. O proprietário tem preferência por treinar seus 

funcionários. Já na Santa Maria do Monjolinho, há uma preferência pela contratação de 

pessoas que já tenham alguma capacitação para a visitação, porém não é um requisito para a 

contratação, o que influencia na qualidade da experiência do visitante. 

Em relação ao que tange aos aspectos culturais, a Fazenda Santa Maria do Monjolinho 

apresenta como parte integrante do seu atrativo a história do município e do país. Porém essa 

manifestação da cultura se restringe às atividades ligadas à monitoria no Museu, já que, tanto 

para uma como para a outra fazenda, as festas, peças teatrais e encontros familiares são 

eventos fechados e que não apresentam nenhuma abertura à comunidade local em si. 

Quando perguntados sobre o que poderia ser melhorado, o proprietário da Santa Maria do 

Monjolinho mencionou aspectos que não dependem apenas dos esforços da administração do 

local, como a acessibilidade e a restauração de um bem tombado. O proprietário da Vale do 

Quilombo citou melhorias que dependem exclusivamente da administração e gestão do 

estabelecimento, levando em consideração estratégias de marketing e de diferenciação do 

produto. 

Em relação à pesquisa com os visitantes, focou-se no público familiar, que visita o local durante 

os finais de semana, majoritariamente. 

Os resultados convergem com as características apontadas pelo Ministério do Turismo (2008): 

quanto à idade, a maioria dos visitantes está em uma faixa etária de 21 a 50 anos; cursou 

ensino superior; fez uso de automóvel próprio, o que pôde ser observado nos estacionamentos, 

tanto do restaurante quanto da fazenda; a maioria é proveniente de São Carlos ou se deslocou 

numa média de até 150km do núcleo emissor; aprecia a gastronomia típica regional, fato 

comprovado nos motivos da visita e quando foram citados os pontos fortes do local. Entre os 

motivos citados, os mais presentes foram “conhecer a fazenda”, “passear” e a alimentação 

diretamente relacionada ao restaurante. Esta pergunta foi feita de modo que pudessem citar 

mais de um motivo para a visitação, outros motivos foram: conhecer a história do local, contato 

com a natureza, turismo, tranquilidade, diversão, entre outros. 

Ao serem indagados sobre as atividades desenvolvidas na fazenda e se as consideravam 

como Turismo Rural, em busca do objetivo de compreender a visão dos visitantes sobre esta 

temática, encontrou-se um percentual de 80% de respostas afirmativas. Os visitantes que 

responderam negativamente à pergunta, quando indagados quanto ao motivo, citaram que 

faltam atividades que caracterizem a fazenda como um atrativo de Turismo Rural, afirmando 

que não há interação com a produção, por se tratar apenas de Turismo Histórico-Cultural e por 

ser somente Turismo no Espaço Rural. Essas opiniões convergem com a fala do proprietário, 

mais uma vez, trazendo as características específicas do Agroturismo, como se fosse Turismo 

Rural. 
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Entre os 80% que consideram as atividades da fazenda como Turismo Rural, foram citados 

como motivos: a ambientação do local, o contato com a natureza e com animais, através dos 

passeios a cavalo, as informações sobre a história da cidade e região, a presença de um 

restaurante que oferece comidas típicas, a fuga da rotina, o conjunto arquitetônico, o trenzinho 

puxado por um trator e por ser diferente das opções de lazer encontradas na cidade. Entre 

esses motivos encontram-se aspectos relevantes da cultura do campo, o que caracteriza o 

Turismo Rural, como supracitado. 

Ao serem perguntados sobre a frequência com que visitam a Fazenda Santa Maria do 

Monjolinho, 51% responderam que estavam lá pela primeira vez e apenas 9% responderam 

que haviam ido ao local pela quarta vez ou mais. Isto poderia demonstrar que não há altos 

índices de fidelização do cliente, já que, dos que disseram estar pela primeira vez no local para 

os que estão pela segunda vez, há uma diferença de 47% e, por sua vez, destes para os que 

afirmam estar visitando pela terceira vez, há uma queda de 52%. Porém, quando perguntados 

se pretendiam voltar à fazenda, o percentual de respostas positivas foi de 87%.  

Um aspecto interessante da pesquisa foi a resposta sobre a intenção de tempo de 

permanência no local, sendo que 45% das pessoas responderam que pretendiam passar 

quatro horas na fazenda, ou seja, exatamente, o mesmo período aberto para visitação. 

Quando solicitado aos visitantes que dessem notas de 1 a 5 para o atendimento e para a 

fazenda, as do primeiro foram altas, ficando a maioria delas entre 4 e 5 (também foram citadas 

notas 2 e 3), indicando aceitação dos visitantes em relação aos monitores e funcionários; já a 

segunda obteve maior distribuição, mesmo ficando entre os números de 3 a 5. 

Os respondentes apontaram os seguintes itens, quando perguntados sobre o que gostaram de 

ver e fazer na fazenda: contato com a natureza, museu, conjunto arquitetônico, informações 

históricas, tudo, passeio a cavalo e charrete, passeio de trenzinho, culinária típica, manutenção 

da casa, acervo de fotos e fuga da rotina. 

A fim de que pudessem indicar aspectos negativos na visitação, indagou-se sobre o que 

poderia melhorar na Fazenda Santa Maria do Monjolinho, sendo citados: a restauração do 

conjunto arquitetônico, a diminuição dos preços cobrados, a conservação dos espaços, o 

aumento do número de monitores, da divulgação, das atividades e espaços de visitação, a 

melhoria de estruturas, limpeza e disposição do acervo.  

Por fim, quando indagados se pretendiam conhecer outros atrativos da cidade, 69% dos 

entrevistados responderam de maneira positiva. 

 

Considerações finais 

Em relação à administração das fazendas, considera-se que há uma carência de pesquisas 

relacionadas à demanda e qualidade do serviço oferecido, voltadas para a satisfação do 

visitante.  

Constatou-se, também, que na Fazenda Santa Maria do Monjolinho não são realizadas 

pesquisas com a finalidade de incrementar e inovar o serviço relacionado ao Turismo Rural. 
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Um dos fatores de deficiência no serviço apontado pelos visitantes foi a falta de atividades, 

porém, as novas opções oferecidas não se enquadram como atividades de Turismo Rural, por 

exemplo, a instalação de um caraoquê na tulha. 

Notou-se que um número considerável de visitantes e os proprietários não levam em 

consideração os aspectos culturais do Turismo Rural, restringindo suas visões do mesmo ao 

relacioná-lo apenas com a produção agrícola.  

Propõe-se, como um indicativo para próximas pesquisas, a realização de um inventário 

turístico rural na cidade, já que esta tem 94% de área rural em seu território, apresentando um 

potencial para o desenvolvimento de novas atividades de Turismo Rural e Turismo em Espaço 

Rural. 

Outra oportunidade identificada é o estudo e a montagem de um ou mais roteiros turísticos que 

integrem os atrativos da cidade, como Museus, Parque Ecológico e as fazendas, procurando 

promover o desenvolvimento da atividade turística, como um todo. 

Considera-se, também, que, apesar dos proprietários acreditarem no contrário, o município de 

São Carlos e região apresentam uma demanda potencial para as fazendas, sendo que ações 

de marketing devem ser voltadas para esse público, de maneira a consolidá-las como 

empreendimentos turísticos da região. 

A Fazenda Vale do Quilombo apresenta uma proposta única no município, de ser um hotel 

fazenda. Já a Fazenda Santa Maria do Monjolinho apresenta características de visitação 

semelhantes à Fazenda do Pinhal, porém não são consideradas concorrentes, mas, sim, 

atrativos que se complementam. 

Por fim, verifica-se que a falta de concorrência no município se transforma em uma vantagem 

competitiva, se bem trabalhada. Caso contrário, pode se tornar um fator de descaso com a 

qualidade do serviço, acarretando um subaproveitamento do potencial existente. 
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Resumo 

O presente artigo surgiu dos estudos realizados para a elaboração da Dissertação de Mestrado 

da 1ª autora, sob orientação do Professor Doutor, Marcelino de Souza, 2º autor e tem como 

objetivo refletir sobre o processo de constituição do artesanato em produto turístico rural no 

estado do Rio Grande do Sul, suas dificuldades e desafios. A metodologia utilizada foi 

embasada em revisão teórica e na análise e interpretação de dados secundários. Esta 

articulação de idéias se faz necessária, para que ocorra o apontamento da real situação do 

artesanato, sua comercialização e a relação com a cadeia produtiva do turismo no Estado, e 

assim se possa dar o correto direcionamento para o fomento do desenvolvimento local através 

do turismo e artesanato.  

Palavras-chave: artesanato, produto turístico, comercialização, turismo rural, desenvolvimento 

local. 

 

Title: The constitution of merchantability and his craft as product rural tourism in the state 

of Rio Grande do Sul. 

 

Abstract: This article grew out of studies for the preparation of the Master Thesis of the 

1st author, under the guidance of Professor, Marcelino de Souza, 2nd author and aims to reflect 

on the process of establishment of handicraft products rural tourist in Rio Grande do Sul, its 
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difficulties and challenges. The methodology used was based on literature review and 

analysis and interpretation of secondary data. This articulation of ideas is needed, pointing 

to the occurrence of the real situation of handicraft, marketing and supply chain relationship 

with tourism in the state, and thus can give the correct direction for the promotion of local 

development through tourism and handicrafts. 

Keywords: crafts; tourism product; marketing; rural tourism; local development. 

 

Entendendo o Artesanato 

Compreender primeiramente, o que seja artesanato é essencial para que possamos 

fazer as considerações e ligações pertinentes, para a exposição, da constituição deste 

enquanto um produto turístico no Estado do Rio Grande do Sul – RS. Inicialmente, passamos a 

apreensão da evolução conceitual deste, as etapas, conexões e qualificações necessárias até 

a sua consolidação e relação com o turismo.  

Desta forma, iniciando nossa busca pela literatura internacional, tratando justamente 

da relação entre artesanato e turismo, específicamente “O artesanato empresarial e a indústria 

do turismo”, encontramos o autor inglês, Ian Fillis, (2009) que, em seu texto faz uma revisão 

quanto às considerações de vários autores sobre o artesanato,  trabalhando inicialmente a 

diferença entre este a arte.  

Citando Greenhalgh (1997), Fillis (2009), destaca que por volta de metade do século 

XIX, as palavras, artesanal e artesanato, estavam em uso popular, devido à discussão quanto 

às artes visuais, recorrentes na época.  Fillis (2009), segue citando Metcalf (1997,p.06), que 

aponta: 

Afirmar que artesanato é arte, pressupõe que os dois são comparáveis, e implica que 

as ferramentas conceituais e de vocabulário das artes plásticas pode ser aplicado a 

qualquer objeto de arte, e vice-versa... ambos, artesanato e arte, são visuais e 

portanto sujeitas a uma análise visual formal. No entanto um exame limitado aos 

aspectos formais do artesanato e de como são construídos e utilizados, resulta em 

uma visão altamente distorcida. 

Na seqüência, Fillis (2009), apresenta a teoria de Dormer (1997), que indica que o 

pensamento atual sobre artesanato, resulta de duas correntes de pensamento. Uma de 

artesanato de “atelier de artesanato”, que inclui produtores de mercadorias funcionais como 

escultores e trabalhadores têxteis, de barro ou vidro. E outra, que apresenta o artesanato 

resultante do processo no qual uma pessoa tem o controle detalhado, que é conseqüência do 

conhecimento sobre o artesanato. 

Citando Coopers & Lybrand (1994), Fillis (2009), destaca que a produção do 

artesanato, deve envolver uma única pessoa em todo o processo, desde a conceituação até a 
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fabricação. Também deve ser de “design individual” e conter um alto grau de habilidade manual 

em sua produção. 

Retomando Metcalf(1997), Fillis (2009), apresenta a distinção do artesanato feita por 

este autor em duas categorias, sendo o “trabalho artesanal” e o “artesanato como classe de 

objetos”. Considerando esta última categoria, ele defende a idéia de que o “objeto deve ter um 

alto grau de entrada artesanal, utilizando a própria mão ou ferramentas manuais”. Também 

defende, que o objeto não tem que ser inteiramente produzido com materiais tradicionais, mais 

estes devem ser utilizados pelo menos em parte do processo. 

Desta forma Fillis (2009, p.136), cita Metcalf (1997), que defendendo a existência de 

diferenças biológicas inerentes nos fabricantes de arte e artesanato, define: 

Artesanato cresce diretamente a partir do potencial cognitivo humano para controle 

da motricidade fina e que esse potencial se atualiza como uma resposta cultural 

posteriormente às condições industriais. Enquanto o mundo da arte coloca seus 

valores mais altos nas habilidades verbais e lógico-cognitivas, o artesanato de todos 

os lugares do mundo é valorizado.  

Assim como a diferenciação entre arte e artesanato, se faz relevante também a 

distinção entre artista e artesão. Desta forma o autor busca novamente, Metcalf (1997), que os 

difere em termos dos métodos utilizados na fabricação de seu trabalho. Definindo: 

Enquanto um artista pode escolher livremente qualquer forma para a sua arte, o 

artesão deve fazer um objeto, deve fazê-lo substancialmente à mão, e deve utilizar, 

em certa medida os materiais tradicionais para uso no artesanato. (1997,p.71). 

No Brasil autores como Lima (2005), Barroso (2002, 2009, 2010, 2011), e Borges 

(2010) vêm ao encontro de Fillis (2009) e demais autores trabalhados em seu texto quanto ao 

artesanato e suas relações. Porém estes fazem suas abordagens e constroem suas definições 

através da relação com a cultura e o “design”. Abordando em especial suas características de 

preservação e revalorização cultural, e geração de renda, aspectos que os leva também à 

conexão com o turismo. 

Para Lima (2005, p.02): 

No mundo contemporâneo, existe uma enorme gama de objetos que podemos definir 

como artesanato. São produtos do fazer humano em que o emprego de 

equipamentos e máquinas, quando e se ocorre, é subsidiário à vontade de seu 

criador que, para fazê-lo, utiliza basicamente as mãos. 

A partir desta definição, Lima (2005), destaca que o objeto artesanal é definido por 

duas condições, sendo a primeira o fato de seu processo de produção ser essencialmente 

manual, e a segunda, a liberdade do artesão, que é quem define o ritmo da produção, as 

matérias primas e tecnologia a serem utilizadas, tornando o objeto produto de sua criação, 

saber e cultura. 
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Barroso (2002, p.02), referencia que o termo artesanato tem tido desde seu 

aparecimento em fins do século XIX, significado ambíguo, “englobando o conjunto das 

atividades manuais não agrícolas sem conseguir distinguir o artesão do artista”.  Considera o 

artesanato como um trabalho “essencialmente individual”, porém se diferencia dos autores 

internacionais, ao considerar que a confecção de alguns objetos pode demandar a intervenção 

de várias pessoas. Também destaca que a esta atividade deve apresentar destreza e 

habilidade ímpar de quem a produz, de forma que diferencie estas de uma simples atividade 

manual. 

Sendo assim ressalta a diferenciação entre artesanato e atividade manual:  

Uma atividade manual é em geral uma ocupação secundária, utilizando-se o tempo 

disponível ou ocioso com o objetivo principal de complementar a renda familiar, 

enquanto o artesanato é a atividade principal de quem o produz. Barroso (2002, p.04) 

Com estas bases, Barroso (2002), referencia o conceito de artesanato adotado pelo 

Conselho Mundial de Artesanato WCC3 (1996), como sendo:  

Toda a atividade produtiva de objeto e artefatos, realizados manualmente, ou com a 

utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, apuro 

técnico, engenho e arte. Barroso (2002, p.02) 

As considerações e conceituação acima apontadas, iniciam o processo de 

entendimento quanto ao artesanato, sua origem e princípios básicos. Porém as classificações 

existentes também são de relevante importância, como veremos a seguir. 

Artesanato – classificação: 

Além das conceituações abordadas anteriormente, os trabalhos de Barroso (2002) e 

o Termo de Referência para o Artesanato do SEBRAE (2004), citados em diversos estudos e 

artigos consultados, bem como utilizados por instituições de fomento, trazem a classificação e 

tipologias de trabalhos artesanais existentes no país, com base na realidade brasileira, suas 

características físicas, modos de trabalho e expressão cultural.  Apresentadas no quadro 

abaixo: 

 ARTE POPULAR ARTESANATO TRABALHO MANUAL 

PRODUÇÃO Produção de peças 
únicas 

Produção de pequenas 
séries com regularidade 

Produção assistemática

PRODUTOS 
GERADOS 

Arquétipo Produtos semelhantes, 
porém diferenciados entre 
si 

Reprodução ou cópia 

OCUPAÇÃO Compromisso consigo, 
mesmo 

Compromisso com o 
mercado 

Ocupação secundária 

                                                            
3 Para conhecer o histórico e atuação do WCC, acesse: http://www.worldcraftscouncil.org 
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CRIAÇÃO DE 
NOVOS 
PRODUTOS 

Fruto da criação 
individual 

Fruto da necessidade Fruto da destreza 

Quadro 1. Classificação do artesanato. Fonte SEBRAE (2004, p.21) 
 

No quadro acima, evidencia-se a diferenciação entre estas três classificações para 

trabalhos artesanais. Que as distingui em quatro quesitos, sendo: o primeiro quanto a 

produção, apontando para a arte popular a produção de peças únicas, para o artesanato a 

produção de pequenas séries com regularidade e para o trabalho manual a produção 

assistemática; o segundo quanto aos produtos gerados, onde para a arte popular, gera-se 

produtos arquétipos, para o artesanato produtos semelhantes, porém diferenciados entre si, e 

no trabalho manual a reprodução ou cópia de outros produtos; o terceiro, quanto a ocupação, 

onde a arte popular considera um compromisso consigo mesmo, o artesanato considera um 

compromisso com o mercado e o trabalho manual considera como uma ocupação secundária; 

e o quarto quanto a criação de novos produtos, onde a arte popular considera fruto da criação 

individual, o artesanato como fruto da necessidade e o trabalho manual como fruto da destreza, 

individual. 

 

Artesanato, souvenir e a motivação para a compra 

Para Pereira (1979), uma das forças vivas que evidenciam o potencial turístico de um 

local está no artesanato, visto que o turismo se alimenta dos costumes, do que é local, típico, 

tradicional, ou seja, dos elementos que se materializam através do souvenir. 

Palavra de origem francesa, souvenir, é usada para denominar peças que façam 

menção direta ao local visitado, seja através de sua representação estética e figurativa, ou 

pelas inscrições feitas, cumprindo a função de carregar lembranças do local. Normalmente são 

peças menores, que atraem e despertam o interesse de compra, por ser de mais fácil 

transporte e menor custo. O que as torna amplamente procuradas e de rápido retorno. Estas 

peças artesanais podem ser classificadas enquanto artesanato ou trabalho manual, de acordo 

com as especificações trabalhadas anteriormente. Porém também para este tipo de peças 

deve-se tomar o cuidado para a preservação e manutenção da originalidade e identidade 

cultural. 



278 

 

 
Figura 1. Souvenir do município de Camaquã – RS. 

 

Mas então, o que leva o turista a comprar artesanato? Para Barroso:  

Quem compra artesanato, está comprando também um pouco de história. Nem que 

seja a sua própria história de viagens e descobertas. Um produto, por melhor que seja, deve vir 

acompanhado de algo que o contextualize, que o localize no tempo e no espaço. (Barroso, 

2002, p. 10) 

                Para Canclini (1983), o artesanato também é utilizado como elemento de 

diferenciação social. Tendo esta aplicação utilizada principalmente pelas elites, que  querem 

mostrar um nível de intelectualidade ou superioridade cultural, em relação aos demais grupos 

sociais. O artesanato serve então, como meio de legitimar a posição social e cultural destes 

indivíduos e grupos coletivos. 

 Canclini (1983, p.66) cita em seu texto uma pesquisa, sobre a produção de objetos 

em prata, em Taxco, uma localidade no México, onde se identificou e registrou alguns dos 

motivos que levam os turistas a comprar peças de artesanato, sendo as principais: atestar sua 

viagem ao estrangeiro, devido ao status sócio-econômico e ao tempo livre que implica; 

demonstrar a amplitude de seu gosto, que não se restringe ao seu próprio contexto e é 

suficientemente cultivado para abranger inclusive o que há de mais primitivo; expressar a 

recusa de uma sociedade mecanizada e a capacidade de dela escapar, mediante a aquisição 

de peças singulares elaboradas à mão.  

Apesar dos aspectos anunciados pela pesquisa, como indicadores ou 

impulsionadores da aquisição do artesanato, serem relacionados ao consumo feito por turistas, 

eles não deixam de ser relevantes e verdadeiros em relação a outros grupos sociais, visto que 

estas características são verificadas com bastante relevância entre os consumidores de 

artesanato de uma maneira geral. Mas estas são apenas algumas das causas do consumo de 

artesanato, certamente há muitos outros motivos de caráter simbólico, econômico e social. 

No Brasil, se tem apostado, na agregação de valor, seja cultural, ambiental ou social, 

para despertar o interesse de compra dos turistas e desta forma alcançar ampliação de 

comercialização e mercado. Peças que promovam o resgate e a valorização de aspectos 
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culturais, ou ambientais da localidade, ou que destaquem o caráter social de sua produção, 

quando produzidos por grupos sociais específicos, como pescadores, agricultores, 

quilombolas, indígenas, ou grupos diversos da economia solidária. 

Alguns materiais e tipos de peças, já falam por si, por serem característicos de uma 

região, e alcançam esta agregação de valor, virando referência, como por exemplo, no Brasil o 

capim dourado do Tocantins, o buriti na cestaria indígena da Amazônia, no Nordeste as rendas 

do Ceará, a carranca do Vale do São Francisco e a Cerâmica Marajoara, e no Sul a palha de 

milho e o vime nas colônias de origem alemã e italiana, a escama e o couro de peixe nas 

colônias de origem açoriana e a lã na fronteira com o Uruguai. 

 No Rio Grande do Sul, podemos citar como exemplos desta estratégia de ampliação 

de mercado, através da agregação de valor, dois casos de sucesso, sendo o primeiro o Grupo 

de Artesãos do município de Imbé denominado “Mãos de Imbé”. Que desde 2005, através da 

confecção de artesanato em couro e escama de peixe, com processos ecológicos, faz a 

agregação de valor sócio-ambiental através do uso da frase de apoio “Artesanato com 

Responsabilidade Sócio-Ambiental”. 

 
        Figura 2 e 3: Folder Artesanato Mãos de Imbé/ Imagem de peças produzidas.  
        Fonte: Acervo COODESTURi (2011) 

             Um segundo exemplo bem sucedido de agregação de valor no artesanato, são as 

peças desenvolvidas pela Associação de Artesãs Ladrilã, nos municípios de Pelotas, Jaguarão 

e Pedras Altas, que desde 2008, fazem agregação de valor histórico cultural, através da 

criação de peças, confeccionadas em lã de ovelha, matéria prima natural abundante na região, 

inspiradas nos ladrilhos hidráulicos, que são pisos representativos da arquitetura colonial 

fortemente preservada nos municípios e também na confecção de peças contemporâneas 

decorativas e souvenires. 
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        Figura 4 e 5: Logo Ladriilã / Chaveiros “piazitos”. Fonte: Catálogoii Coleção Lã em casa (2011)  

         

              Esta agregação de valor e uso de novos meios de promoção e comercialização, como 

folder, catálogo, site e redes sociais, vêm sendo amplamente utilizados por estes e outros 

grupos, associações e cooperativas de artesãos no Estado, de forma a despertar o interesse 

de compra do turista, e assim consolidar seu produto, consequentemente alcançando também 

seus os objetivos sociais e ambientais, como a geração de trabalho e renda a preservação de 

recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida.  

 

O Artesanato no RS, sua relação com o turismo e a comercialização 

Quanto á comercialização, o quadro visualizado abaixo, nos apresenta a cadeia de 

produção do turismo no Brasil. Esta cadeia se divide em três áreas, se estendendo desde a 

chamada área de apoio, que considera toda a infra-estrutura básica dos municípios, os 

espaços de capacitação e de acesso ao crédito; segunda área, que considera a indústria e 

serviços relacionados ao turismo; e a terceira área, que trata específicamente dos chamados 

setores líderes do turismo, que seriam a sua infra-estrutura turística propriamente dita, 

considerando os setores de hospedagem, promoção de eventos, alimentação, operadoras 

turísticas e agências de viagens e entretenimento. Setor este, onde se enquadra a venda de 

artesanato e produtos típicos. ITELAP (2011). 
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Quadro2. Cadeia de produção do turismo no Brasil. Fonte: BRASIL ( 2011) 

 

Para caracterizar a comercialização de artesanato no Estado do Rio Grande do Sul, 

tomamos por base o estudo realizado pelo Projeto Artesanato Gaúcho Associado ao Turismo: 

Um Novo Cenário Mercadológico, realizado no âmbito do PGA – Programa Gaúcho do 

Artesanato, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Fundação Gaúcha do 

Trabalho e Ação Social, que estimula e fomenta a atividade artesanal no Estado do RS. Projeto 

este, realizado pelo Instituto Latino Americano de Pesquisas e Desenvolvimento – ITELAP, em 

conjunto com o Ministério do Turismo, com o apoio estadual, via Secretaria de Turismo, 

Secretaria do Trabalho e Ação Social/FGTAS/Casa do Artesão e a Associação dos Artesãos do 

Rio Grande do Sul. 

Conforme ITELAP (2011, p.03), este projeto teve como pretensão, contribuir com o 

governo do Estado para tornar o artesanato e o turismo atividades econômicas sustentáveis, 

com perspectivas de aumentar o fluxo turístico nas regiões abrangidas pelo projeto, a geração 

de negócios e a ampliação de canais de comercialização. E teve suas ações articuladas e 

desenvolvidas em 7 regiões turísticas do Estado: Grande Porto-Alegre, Litoral Norte, Vales, 

Serra Gaúcha, Pampa Gaúcho, Rota das Terras e Costa Doce.  

Segundo ITELAP (2011, p.12), em 32 municípios foram, pesquisados 91 locais de 

comercialização, tendo os maiores percentuais de localização identificados nas regiões da 

Serra Gaúcha com 39,6%, Grande Porto Alegre com 19,8% e Pampa Gaúcho com 14,3%.  E 
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foram entrevistados 1029 artesãos, com maior concentração nas regiões da Grande Porto 

Alegre com 24,9%, Pampa Gaucho com 21,8% e a Serra Gaúcha com, 19,8%.  

Desta forma, nos apresenta três etapas/diagnósticos, que levantam dados 

diretamente relevantes à nossa abordagem, sendo:  

1. Diagnóstico do Artesanato de 32 municípios de maior expressão em produção 

artesanal no Rio Grande do Sul;  

2. Diagnóstico de pontos de distribuição/comercialização em 05 municípios do RS 

(selecionados de acordo com dados do diagnóstico anterior); 

3. Diagnóstico das atividades turísticas relacionadas ao artesanato, em 05 municípios 

do RS. 

1. Diagnóstico do Artesanato  

Regiões Municípios Total de municípios 
pesquisados 

Grande Porto Alegre Porto Alegre, Canoas, Esteio, Novo 
Hamburgo, São Leopoldo 

05 

Vales Estrela, Lajeado, Venâncio Aires 03 

Costa Doce Camaquã, Pelotas 02 

Rota das Terras Carazinho 01 

Pampa Gaucho Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Quaraí, 
Rosário do Sul, Santana do 
Livramento, São Borja, São Gabriel e 
Uruguaiana. 

09 

Litoral Norte Capão da Canoa, Imbé e Santo 
Antônio da Patrulha. 

03 

Serra Gaucha Bento Gonçalves, Canela, Caxias do 
Sul, Garibaldi, Gramado, Nova 
Petrópolis, Rolante, São Francisco de 
Paula e Vacaria. 

09 

   Quadro 3: Regiões e municípios pesquisados. Fonte: ITELAP (2011, p.11). 

 

No primeiro diagnóstico “do Artesanato”, realizado com a totalidade dos municípios 

selecionados (32), os dados levantados, com artesãos e locais de comercialização, no que se 

refere à articulação da atividade no Estado, com a cadeia produtiva do turismo, demonstram 

pouca articulação.  
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                Gráfico 1: Artesanato e a relação com o turismo no RS. Fonte: ITELAPiii (2011) 

 

O gráfico acima, apresenta a relação do artesanato com o turismo, no Estado do Rio 

Grande do Sul entre os artesãos pesquisados, com os seguintes resultados: A (99%) não 

mantém parceria com Agências de Viagem; B (97%) - não distribuem material promocional em 

restaurantes; C (95%) não distribuem material promocional em hotéis; D (91%) não participam 

de Conselhos (dos que participam 59,1% participam de conselho municipal de turismo); E 

(77,5%) não tem produtos na decoração de empreendimentos turísticos locais; F (80%) não 

possui cadastro de compradores, não conhecem o cliente; G(70%) das Secretarias Municipais 

de Turismo/ Órgãos responsáveis pela atividade de Turismo dos municípios pesquisados, não 

apresentam em seus sites informações sobre artesanato e locais de comercialização; H (50%) 

não participam de eventos com o poder público para a promoção da cidade. ITELAP (2011). 

Quanto ao espaço de produção, 90% dos artesãos têm como local de trabalho a 

própria casa e como produtos mencionados, 60% confeccionam peças de 

decoração/tapeçaria/luminárias, e também souvenir/lembrançinhas, e peças de cama, mesa, 

banho e acessórios de moda.  

 

 
Gráfico 2: Canais de Comercialização – Artesãos. Fonte: ITELAP (2011) 
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Como principais canais de comercialização utilizados pelos artesãos, conforme 

visualização do gráfico acima, foram identificados, sua própria casa e/ou oficina com 51,3%, 

feiras (espaços individuais) com 44,9%, feiras (espaços coletivos) com 42% e Casas do 

Artesão com 35,7%.    

Também declararam que a maior parte da comercialização dos produtos é feita para 

moradores do município 61,1%. Quanto á participação em eventos turísticos com o poder 

público municipal, 42,9% dos artesãos participam. E 77,5% dos artesãos declararam não ter 

seus produtos integrando a decoração de empreendimentos turísticos locais. Dados que 

fortalecem e evidenciam novamente, o distanciamento existente entre artesanato e o setor 

turístico. ITELAP (2011). 

Outro ponto pesquisado de grande relevância é a forma de pagamento oferecida 

pelos artesãos a seus compradores, visto que esta também pode influenciar na decisão de 

compra. 

 

Gráfico 3: Formas de pagamento aceitas pelos artesãos. Fonte: ITELAP (2011) 

 

Como formas de pagamento, a mais aceita pelos artesãos é dinheiro, com 49, 8%, 

seguida do pagamento em cheque com aceitação de 36,9%, e de 13,3% que aceitam cartão de 

crédito e débito. 

Quanto ao Diagnóstico dos Pontos de Distribuição e Comercialização, em 05 

municípios, foram definidos como critérios para a seleção destes: ser município com fluxo 

turístico definido; ser destino indutor regional; fazer parte dos 81 roteiros apontados como 

prioritários pelo PRT – Programa de Regionalização do Turismo brasileiro; estar até 400 km 

(média), distante da sede da Copa/Porto Alegre; ser um principal portão de entrada ou parada 

no trajeto até a Capital; ser destaque na produção artesanal (apontado no diagnóstico da 1ª 

Etapa); contemplarem no mínimo 05 regiões do estado. ITELAP (2011). 

Conforme o ITELAP (2011), o universo da pesquisa foi considerado restrito, com 

pouca quantidade de empreendimentos encontrados e indicados por parceiros e entidades 
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locais. Desta forma a amostra, incluiu 06 Secretárias de Turismo e 49 empreendimentos de 

distribuição e comercialização de artesanato e demais produtos e atividades de produção 

associada ao turismo.            

2. Diagnóstico dos Pontos de distribuição/comercialização 

Municípios Locais pesquisados 
(unidade) 

Segmento turístico 
relacionado 

Porto Alegreiv 10 
Turismo de Negócios, Cultural, 
Gastronomia, Ecoturismo, 
atrativos da cidade. 

Bento Gonçalves 11 
Enoturismo, Cultural,Rural, 
Negócios e Ecoturismo                 
e fluxo de passagem/estrada.  

Capão da Canoa/Imbév 10 
Sol e Praia, Rural, Cultural, 
Estudos e Intercâmbio. 

Santana do Livramento 08 
Turismo Rural e Turismo de 
Compras. 

Pelotas 10 
Cultural;Gastronômico/Doces 
Tradicionais (artesanais); 
Estudos e Intercâmbios; 
Turismo Rural; Turismo 
Pedagógico; Ecoturismo e Bem 
Estar. 

  Quadro 4. Segmentos relacionados nos 05  municípios base. Fonte: ITELAPvi (2011) 

 

Nos municípios, adotaram-se como critérios para a seleção dos empreendimentos: 

sua localização e fluxo receptivo; ter atividade artesanal atual ou com potencial para o turismo; 

ter um conjunto de produtos e serviços oferecidos significativos da Produção Associada ao 

Turismo (PA); a capacidade de empreendedorismo e inovação do empreendimento.  

Quanto á produção associada ao turismo, o MTUR – Ministério do Turismo define, 

esta como: 

Qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária que detenha atributos 

naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou região, capazes de agregar 

valor ao produto turístico. São as riquezas, os valores e os sabores brasileiros. É o 

design, estilismo, a tecnologia: o moderno e o tradicional. É ressaltar o diferencial do 

produto turístico, para incrementar sua competitividade. BRASIL (2011, p.18) 

Desta forma foram incluídos, desde casas do artesão, espaços de comercialização 

dos chamados produtos coloniais (artesanato, souvenir e produtos artesanais agroalimentares), 

cooperativas de fabricação de doces, museus, hotéis, pousadas, restaurantes, vinícolas e 

outras variações de equipamentos integrantes dos Setores Líderes da Cadeia Produtiva do 

Turismo.  
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Este apontamento de no mínimo 09 segmentos turísticos, com os quais os 

equipamentos pesquisados estão vinculados, é de extrema relevância, para podermos 

vislumbrar outras estratégias de abordagem e promoção. Desta forma se tratando da 

investigação deste artigo, realizamos o levantamento dos empreendimentos pesquisados com 

vinculo direto com o segmento de Turismo Rural, e evidenciamos a sua predominância em 

relação aos demais segmentos. Conforme registrado no quadro abaixo: 

Municípios Equipamentos vinculados ao 
segmento de Turismo Rural (un.) 

Porto Alegre 03 

Bento Gonçalves 07 

Capão da Canoa/Imbé 02 

Santana do Livramento 04 

Pelotas 03 

Total: (un.) % (19) 38,77% 

         Quadro 5: Equipamentos vinculados ao Turismo Rural. Fonte: ITELAP (2011) 

 

Conforme se evidencia no quadro acima, a maior parte dos locais de comercialização 

pesquisada está ligada ao segmento de Turismo Rural, visto ser no montante total o segmento 

turístico de maior relevância, representando 38,77%, dos 49 empreendimentos pesquisados. 

Esta relação do artesanato com o Turismo Rural, ocorre em especial devido ao tipo de público 

que busca estes destinos, atraídos entre outras coisas pelo modo de vida local, seus saberes e 

fazeres, o que leva espaços de Turismo Rural a ofertarem, entre seus serviços, a visitação a 

espaços produtivos e também a comercialização além de artesanato, doces, pães, e produtos 

artesanais diversos. 

Paralelamente a este dado a pesquisa do ITELAP (2011), nos traz uma outra 

informação complementar, que nos evidencia a proximidade de localização dos locais de 

comercialização dos atrativos turísticos dos municípios pesquisados. De forma geral 55% dos 

locais de comercialização, localizam-se num raio de até 100 metros de atrativos turísticos dos 

municípios pesquisados. 
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        Gráfico 4: Distância do Atrativo Turístico. Fonte: ITELAP (2011, p. 23) 
 

Como se apresenta no gráfico acima, 47,3% dos locais de venda localiza-se no 

entorno imediato do atrativo, o que pode apontar uma estratégia de visualização e 

complementação de atratividade para ambos. 1,1% localiza-se num raio de até 50 metros e 

6,6%, em um raio de até 100 metros. E os demais, distribuem-se em espaços mais distantes de 

até 1.000 metros dos atrativos. 

Quanto aos serviços ofertados, para o acolhimento e entretenimento nestes locais de 

comercialização de artesanato, apresenta-se o seguinte resultado: 

                                     
Gráfico 5:  Serviços ofertados aos visitantes e Turistas. Fonte: ITELAP (2011) 

 

De todos os pesquisados, 70,3% não prestam esse atendimento bilíngüe. E dentre os 

que possuem, 22,2% têm o alemão como segunda língua; 83,5% dos locais de 

comercialização não oferecem visitas guiadas aos visitantes e 76,9% não proporcionam 

atividades vivenciais para turistas e  visitantes. 
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Quanto aos canais de comercialização, os locais de venda, diferenciam-se bastante 

das estratégias adotadas pelos artesãos, individualmente. 

.  
           Gráfico 6:  Canais de Comercialização – Locais de venda.Fonte:  ITELAP (2011 p.27) 
. 
 

Pois apresentam, como principal canal a participação em feiras e eventos, com 

45,5%; seguida pelo uso da internet, com sites e blogs, com 14,8% de adesão; e 6,8% 

dispersos em outras formas de comercialização. 

Como rendimento médio mensal, o diagnóstico realizado pelo ITELAP em duas 

etapas, com os artesãos e com os locais de comercialização, fonte dos dados aqui 

trabalhados, nos trouxe também os dados relativos ao rendimento médio mensal alcançado 

com a venda do artesanato, para ambos os públicos pesquisados. 

ARTESÃOS (R$) 
LOCAIS DE 

COMERCIALIZAÇÃO 
(R$) 

607,95 1.000,00 
                                  Quadro 6: Rendimento médio mensal Fonte: ITELAP (2011) 

 

Tendo como resultados, o rendimento médio mensal para o artesão, de R$607,95 

(seiscentos e sete reais e noventa e cinco centavos). Destacando que 46% dos entrevistados, 

declararam ter o artesanato como principal fonte de renda, tendo a aposentadoria como 

segunda fonte. E os locais de comercialização, declararam ter média mensal de rendimentos 

de R$1.000,00 (um mil reais).  

 

Dificuldades e desafios para o artesanato no Rio Grande do Sul 

No Brasil, diversos estados brasileiros, a exemplo os Estados da Bahia, Pernambuco 

e Minas Gerais, já despontaram no cenário nacional, enquanto destinos dotados de artesanato 

caracterizado enquanto um produto turístico representativo da cultura brasileira, como as 
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Carrancas do Vale do São Francisco, os bonecos do Mestre Vitalino e a estatuaria em Pedra 

Sabão. Sendo o artesanato uma potência econômica para suas comunidades através do 

sustento gerado aos atores locais envolvidos, no caso os artesãos em sua grande maioria, 

oriundos da agricultura familiar.  

No Rio Grande do Sul, um dos grandes desafios, tem sido encontrar peças que 

possam ser caracterizadas enquanto artesanato, pois entendendo este como “elemento parte 

da identidade da nação”, capaz de fazer a representação cultural de seu povo, visto que é 

marcado pelo uso de matéria-prima disponível e característica do local ou região, pelo ritmo de 

trabalho do artesão, carregado de saberes e fazeres tradicionais, originalmente de caráter 

utilitário. Sendo atualmente também decorativo, reconhecemos sua importância neste 

atendimento de demanda visto que proporciona ao turista a materialização da experiência 

vivenciada. SENAR (2003). 

Aponta-se que encontrar um “artesanato” real, é um desafio atualmente,  pela 

confusão até mesmo teórica neste setor, onde por desqualificação ou falta de informações 

corretas, muitas vezes acaba-se por denominar “artesanato” qualquer peça que tenha sido 

confeccionada de forma artesanal, “com as mãos”, confundindo artesanato com trabalho 

manual. Diferença apresentada também pela classificação apontada anteriormente. 

Desta forma, ao chegar a pontos de comercialização e nas Casas do Artesão em 

todo o Estado do RS, a grande maioria das peças expostas, não carregam elementos culturais 

representativos da cultura local, material ou imaterial que agregue a elas “valor cultural, que 

proporcionasse o chamado “valor turístico”, que motivaria a sua compra e até mesmo 

atratividade para o município como um todo. O que se encontra é um grande número de peças 

utilitárias para a cozinha, com destaque para os panos de prato e também peças de 

vestimenta, em destaque as roupas para bebês. O que acaba por não gerar atratividade a um 

público mais amplo e por comprometer a comercialização e a própria imagem do ponto de 

venda ou Casa do Artesão e até mesmo do próprio município, que deixa de atender a esta 

demanda principalmente de visitantes externos. 

 
Figura 6: Panos para cozinha, na Casa do Artesão – RS.  

                               Fonte: Acervo pesquisadora. (2012). 
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No Estado do Rio Grande do Sul, a comercialização dos chamados (PA) produtos 

associados ao turismo, como artesanato ou trabalhos manuais e também produtos 

agroalimentares, ocorre tanto diretamente nas propriedades, como em pontos de 

comercialização formalizados, mantidos por municípios, associações ou mesmo pelo Estado, 

como a Casa do Artesão. Que são pontos de venda, regionalizados, mantidos pela parceria 

entre artesãos, a FGTAS - Fundação Gaucha do trabalho e Assistência Social e SINE – 

Serviço Nacional de Empregos.  

 
Grafico 7: Tipo de administração dos espaços de comercialização. Fonte: ITELAP (2011) 

 

O Diagnóstico dos Pontos de Comercialização, realizado pelo ITELAP (2011), aponta 

que 59,3% dos locais de comercialização pesquisados, são espaços de administração pública, 

sendo espaços municipais ou estaduais e 36,3% são espaços de administração privada, 

mantidos pelos próprios artesãos e suas associações. 

Esta predominância de espaços públicos, se reflete em um dado que expõe uma 

outra dificuldade para o artesanato no Rio Grande do Sul e sua relação com o turismo, os dias 

de funcionamento. Pois apesar de como vimos anteriormente os pontos de comercialização, 

ficarem em sua grande maioria 47,3%, no entorno imediato aos atrativos turísticos locais, cerca 

de 90% destes, funciona de segunda a sábado, não abrindo aos domingos e feriados.  O que 

dificulta o acesso de compradores em geral e turistas nos finais de semana e feriados, quando 

normalmente se amplia o fluxo de visitações em atrativos turísticos. 

Também a pouca oferta de serviços agregados, evidenciada anteriormente, 

compromete a qualidade dos locais de comercialização. Pois compromete a constituição 

destes enquanto produto turístico local 

O Diagnóstico das atividades turísticas relacionadas ao artesanato, em 05 municípios 

do RS, realizado pelo ITELAP (2011), através de entrevistas presenciais, com profissional 
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especializado e pesquisa qualitativa, com compreensão da atividade de acordo com a visão 

das Secretarias Municipais de Turismo de cada município e dos proprietários dos 

estabelecimentos, pesquisados, somado ás observações e considerações técnicas do 

consultor/pesquisador, nos traz outros elementos que apontam dificuldades e desafios. Como o 

quesito sobre a sinalização de acesso aos empreendimentos, que é apontada no estudo como 

precária. A maioria, sem atratividade e identidade com o tema da produção associada. O que 

dificulta o acesso  e a atratividade de potenciais turistas e compradores em geral. 

Quanto á sinalização interpretativa e de identificação nos produtos, o estudo aponta 

que a maioria não demonstra cuidados com a identificação da região, técnica utilizada, e nem 

mesmo do próprio artesão. ITELAP (2011, p.29) itens que facilitariam, a promoção da região e 

dos produtos em geral, e sem a identificação do artesão, se dificulta o contato que poderia dar 

origem a novas encomendas e ampliação de mercado. 

Independentemente do tipo de local, ou peças comercializadas, estas devem sempre 

ser valorizadas e a existência destes espaços amplamente divulgada, para que o acesso aos 

turistas e visitantes locais seja facilitado.  

As dificuldades aqui apontadas, demonstram desafios a serem vencidos, por todos os 

envolvidos. Em especial, os dados aqui compilados, evidenciam uma grande desarticulação da 

cadeia produtiva do turismo, como um todo em todos os municípios pesquisados. Por falta 

também de entendimento quanto ao setor turístico e do seu potencial produtivo conjunto, tanto 

por parte dos artesãos, como do poder público, que peca por falta de políticas locais de 

incentivo e fomento. 

 

Conclusão 

A pretensão do presente artigo em explanar sobre A constituição do artesanato e sua 

comercialização como produto turístico rural no estado do Rio Grande do Sul, passando pelo 

entendimento quanto ao que seja artesanato e suas classificações, considerando o souvenir e 

a motivação para a compra, a situação do artesanato no RS, sua relação com o turismo e a 

comercialização, através da analise e interpretação dos dados dos diagnósticos realizados pelo 

ITELAP em 2011, chegando às dificuldades e desafios identificados para o artesanato no Rio 

Grande do Sul. Somada à considerando do que vem sendo trabalhado no âmbito do programa 

de Regionalização do Turismo, que passou a definir produto turístico, como:  

O conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de facilidades, 

localizados em um ou mais municípios, ofertado de forma organizada por um 

determinado preço. (BRASIL, 2007). 

E que o produto turístico além de bens e serviços, infra-estrutura e equipamentos 

também é composto por recursos naturais como clima, solo, paisagem fauna, flora e outros e 
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recursos culturais, como patrimônio arquitetônico, patrimônio cultural local, gastronomia, 

artesanato e outros. BRASIL (2009). 

Da mesma forma a combinação de elementos da produção associada ao turismo, 

como os produtos locais, o artesanato e apresentações culturais, é o que proporciona a 

experiência vivenciada ao turista. Sendo que a falta de algum destes, ou a baixa qualidade 

apresentada, pode vir a comprometer o sentimento do turista e levar a uma avaliação negativa 

do produto turístico. 

O que podemos concluir, aqui, diante das considerações teóricas e conceituais e do 

conjunto de dados que apontam a falta de relação entre artesanato e turismo e a pouca 

vivência e experimentação do turista no que toca ao artesanato gaucho, é o quanto de 

potencial se apresenta para o artesanato no Estado. E apesar de sua predominante 

proximidade com o segmento de Turismo Rural, o quanto o artesanato, ainda assim encontra-

se distanciado da sua constituição enquanto produto turístico rural.  Apresentando, demandas 

por qualificação, ordenamento, e políticas públicas diversas. 

 A existência dos pontos de comercialização e a qualidade dos produtos, não podem 

dar conta desta constituição enquanto produto turístico. Para tanto é essencial que ocorra a 

integração do artesanato na cadeia produtiva do turismo. E este seja visto também pelos 

artesãos como um setor econômico, gerador de atratividade turística e potencializador do 

desenvolvimento local.  
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Notas 

                                                            
i Disponível no site: www.coodestur.com.br 
 
ii Disponível no site: www.ladrila.com 
iii Os dados aqui trabalhados, fazem parte da pesquisa realizada pelo ITELAP (2011), mas foram aqui 
agrupados e destacados em forma de gráfico, pelos autores deste artigo, em atendimento aos seus 
objetivos de pesquisa. 
 
iv O destino de Turismo no Espaço Rural existente na cidade de Porto Alegre, que agrega roteiros de 
Turismo Rural, de Base Comunitária, Cultural, Religioso e de Estudos e Intercâmbio, não foi mencionado 
pela pesquisa ao listar os segmentos turísticos relacionados ao artesanato na capital gaúcha. Ver: 
www.caminhosrurais.tur.br. 
 
v Estes dois municípios, Capão da Canoa e Imbé, foram agrupados pelo ITELAP, por fazerem parte da 
mesma região,  e também pela proximidade e similaridade de produção artesanal. 
vi Os dados aqui trabalhados, fazem parte da pesquisa realizada pelo ITELAP (2011), mas foram aqui 
agrupados e destacados em forma de quadro, pelos autores deste artigo, em atendimento aos seus 
objetivos de pesquisa. 
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RESUMO: 
O presente artigo busca identificar as atividades turísticas em Viçosa-MG, uma típica cidade 

universitária localizada na Zona da Mata, microrregião do estado de Minas Gerais (Brasil), e o 

inter-relacionamento geográfico entre lugar, turismo, patrimônio cultural e imaterial, a partir de 

uma relação entre o turismo urbano e o rural. Como objetivo, procura-se analisar as formas, 

conteúdos e desafios do turismo no processo de construção do espaço turístico local. A 

abordagem do problema de pesquisa tem um caráter exploratório, de natureza qualitativa e 

procura analisar os tipos de turismos que estão inseridas na realidade local, tendo o turismo 

científico como principal atrativo para as diferentes realidades do espaço local e que em alguns 

momentos interagem com as tradições urbanas e rurais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Turismo no espaço rural; Tipos de turismo; Turismo em Viçosa; 

Turismo urbano; Patrimônio cultural e imaterial; Turismo científico. 

 

ABSTRACT: 
Forms, content and challenges of tourism in Viçosa (MG): geography’s look. 
 

This article aims to identify touristic activities in Viçosa-MG, a typical university city located in 

the Zona da Mata (Minas Gerais-Brazil). It will be studied the geographical interrelationship 

between place, tourism, cultural and intangible patrimony from a relationship between urban 

and rural tourism. The goal is to analyze the forms, contents and challenges of tourism in the 

construction of the space tourist local. The approach of the research problem is an exploratory, 

qualitative and to analyze the types of tourism in the reality of Viçosa, having scientific tourism 
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as main attraction for the different realities of the local area and at times interact with the urban 

and rural traditions. 

 
KEYWORDS: Tourism in the country; Tourism types; Tourism in Viçosa; Urban tourism; Cultural 

and intangible patrimony; Scientific tourism. 

 

INTRODUÇÃO. 

As atividades turísticas no espaço rural têm ganhado uma dimensão econômica e 

social, apresentando-se com uma conotação diferenciada, onde o turismo procura preservar os 

atrativos locais, envolvendo diferentes sujeitos, demonstrando novos valores e projetando-se 

como tema de interesse e objeto de pesquisa dos mais variados meios acadêmicos e 

econômicos.  

O espaço pode ser considerado como a matéria prima do turismo e, sem subestimar os 

outros fatores, as condições geográficas desempenham um papel de primeiro plano, 

frequentemente essencial nas atrações de um lugar turístico. As condições naturais, o 

patrimônio cultural e histórico, o potencial técnico e o ambiente econômico são os critérios que 

intervêm sozinhos ou em combinação, nos diferentes tipos de localização turística (Lozato, 

1985). 

Segundo Campanhola e Silva (2000), as transformações pelas quais tem passado o 

meio rural brasileiro, nas últimas décadas, contribuem para que não o consideremos como 

essencialmente agrícola, pois muitas atividades tipicamente urbanas passaram a ser 

desenvolvidas no meio rural como, por exemplo, a prestação de serviços, geralmente de 

maneira complementar as atividades agrícolas. 

Para Schneider e Fialho (2000), a definição do que se entende por “espaço rural” vem 

sofrendo alterações, não só pelo crescimento da importância das atividades não agrícolas, que 

minaram a identidade do rural com a atividade agrícola, mas também pela associação 

crescente do meio rural com a qualidade de vida. Além disso, o ambiente rural também vem 

incorporando aspectos relacionados ao lazer e ao ludismo que, em grande medida, estão 

contribuindo para a redefinição de percepções simbólicas da população urbana. 

E, segundo Novaes (1999), o turismo pode ser um recurso para os espaços rurais que 

procuram uma nova alternativa de desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, uma 

oportunidade de valorizar seu patrimônio, suas paisagens e sua cultura.  

Na concepção de Tulik (2006), é possível perceber que: 

 

O turismo no espaço rural, em seu mais amplo sentido, caracteriza-se 

hoje, pela pluralidade de práticas em virtude da incorporação de 

novas funções derivadas dos múltiplos recursos as quais 

proporcionaram o desenvolvimento de atividades inovadoras, nem 
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sempre tipicamente rurais, ajustadas a uma demanda crescente. 

(Tulik, 2006). 

 

É possível reconhecer uma multiplicidade de formas de fazer turismo nos espaços 

rurais. Algumas estão diretamente envolvidas com o cotidiano agropecuário, voltadas para a 

valorização do campo e reconhecimento da cultura local. Outras, como os grandes 

empreendimentos hoteleiros, utilizam o rural somente como espaço físico para sua implantação 

e não interagem com a realidade local (Roque, 2001). 

Vale ressaltar que o desenvolvimento do turismo no espaço rural implica o 

desenvolvimento de novas atividades, algumas com base agrícola, tais como: floriculturas, 

criação de aves exóticas, horticultura e cultivo de plantas ornamentais. Outras nada têm de 

base agrícola, como por exemplo, o pesque-pague, que tem-se convertido em importante 

atividade rural e fonte de renda para os agricultores. 

Dentre os principais obstáculos encontrados para a realização do turismo no espaço 

rural, Froehlich e Rodrigues (2000) apontam: dificuldades de acesso e transporte, que se opõe 

à redução do tempo de locomoção; falta de infraestrutura e facilidades para atrair e manter o 

fluxo turístico; insuficiência de investimentos públicos e privados para o desenvolvimento do 

mercado; carência de pessoal especializado, em vários níveis; e falta de um quadro 

institucional adequado para o desenvolvimento e promoção do turismo.  

As transformações pelas quais o meio rural brasileiro tem passado, nas últimas 

décadas, contribuíram para torná-lo uma mescla de atividades agrícolas e urbanas, atividades 

estas que podem ser desenvolvidas de forma a complementar as atividades agrícolas. É nesse 

contexto que o turismo nasce e se fortalece em Viçosa, estado de Minas Gerais (Brasil), lócus 

de investigação dessa pesquisa, e que se apresenta dominado por um contexto urbano, mas 

totalmente agregado ao espaço rural (rurbanismo turístico), em função de um centro 

universitário de ensino e pesquisa voltado para as atividades ligadas ao campo. 

O presente artigo busca identificar o lugar e analisar as atividades turísticas em Viçosa-

MG, suas diferentes modalidades no espaço urbano e rural, bem como, seus atrativos culturais 

e imateriais.  

A abordagem do problema de pesquisa tem um caráter exploratório, de natureza 

qualitativa e visa analisar e compreender as formas que o turismo assume na região do estudo; 

os conteúdos que ele (o turismo) insere na paisagem; e seus desafios. 

A pesquisa que realizamos tem, como opção metodológica, o estudo de caso, na 

medida em que busca analisar as inserções turísticas relacionadas ao espaço urbano e rural 

da área de estudo.  

Em decorrência dessa opção metodológica - aqui compreendida como o estudo de 

caso -, o levantamento de campo constou da técnica da observação in loco e de uma revisão 

bibliográfica. Completando o levantamento de campo, foram também adotados, como 

instrumentos de pesquisa, visitas técnicas nos principais atrativos turísticos, com registro das 
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paisagens e das manifestações turísticas por meio da fotografia, objetivando identificar o 

significado das ações do turismo no espaço rural e urbano do lugar.  

A proposta aqui apresentada de divisão entre o turismo material e  o imaterial exposta 

no texto, tem apenas uma finalidade didática, não deve ser entendida como uma 

caracterização dicotômica entre o campo da cultura e do patrimônio cultural. 

 

As análises dos resultados confirmam que as atividades turísticas estão inseridas na 

realidade de Viçosa, tendo a Universidade Federal de Viçosa (UFV) como objeto principal de 

atração para as diferentes realidades turísticas.  

Essas análises aqui apresentadas servirão para corroborar a existência de grandes 

possibilidades para o desenvolvimento local, com potencialidades em várias modalidades 

turísticas, tais como a esportiva, a de lazer, a religiosa, a cultural, a rural, entre outras; porém, 

faz-se necessário pensar esse desenvolvimento não apenas sob um prisma econômico, mas 

como um desenvolvimento que garanta uma melhoria do ponto de vista educacional e 

sociocultural, garantindo a todos os atores envolvidos com o turismo um melhor padrão de 

vida. 

 

 

CARACTERIZACAO DA ÁREA DE ESTUDO. 

 Localizado no estado de Minas Gerais e situado na Microrregião da Zona da Mata 

Mineira Norte, Minas Gerais - Brasil (IBGE, 2010) (Figura 1), o município de Viçosa possui uma 

área de 279 km2, de clima tropical de altitude, Limita-se, ao norte, com os municípios de 

Teixeiras e Guaraciaba; ao sul, com os municípios de Paula Candido e Coimbra; a leste, com 

os municípios de Cajuri e São Miguel do Anta, e a oeste, com o município de Porto Firme.   

 

Figura 1. Localização do Município de viçosa – MG. 
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Fonte: M. Pereira 

 

Ainda que relativamente próxima dos grandes centros urbanos brasileiros, a economia 

do município sempre foi essencialmente voltada para a agricultura, notadamente o cultivo do 

café, produto o qual, com seus altos e baixos, deixou e deixa, ainda, marcas profundas no 

município (Paniago, 1990), caracterizando um espetacular contato com meio rural. 

Viçosa é o principal núcleo urbano da região e aglutina ao seu entorno dezenove 

municípios de pequeno porte, que possuem em comum uma topografia bastante irregular – 

domínio do Planalto e Serras do Atlântico Leste-Sudeste (Ross,1998). Apresentar-se como 

núcleo principal dessa microrregião faz de Viçosa uma área de atração de visitantes 

permanente, dado o caráter local do setor de comércio e de prestação de serviços. 

 Com uma população de 72.244 habitantes, segundo o IBGE (2010), e apresentando 

uma população flutuante de aproximadamente 20.000 pessoas, caracterizada principalmente 

por estudantes e visitantes que frequentam a UFV, uma das principais instituições de ensino 

superior do Brasil e referência na pesquisa, no ensino e extensão, principalmente nas ciências 

agrárias. Essa população flutuante reflete o tamanho da importância da UFV para a cidade, 

visto que, majoritariamente, ela é composta por estudantes oriundos de variadas cidades, 

estados ou de outros países. 

 O atrativo de pessoas que a Universidade promove para a cidade é significativo, tanto 

do ponto de vista econômico, já que os setores imobiliário, de alimentação, e o comércio em 

geral são favorecidos por essa atração de pessoas; como sociocultural, permitindo um maior 

congraçamento de idéia, de cultura e de valores. É nesse contexto que a universidade atua 

como ator e agente principal das atividades turísticas, fazendo de Viçosa, uma típica cidade-
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universitária onde toda a dinâmica universitária reflete diretamente na economia rural e urbana 

do município, tornando-se o principal atrativo turístico e interferindo diretamente no processo 

de desenvolvimento rural, quando amplia suas atividades até o campo. 

  

AS EXPRESSÕES MATERIAIS  E TURÍSTICAS DE VIÇOSA. 

 Ao abordarmos o tema: as expressões turísticas, estaremos abordando nesse tópico, 

os principais atrativos ou pontos turísticos urbanos e rurais que contribuem para o rurbanismo 

turístico que envolve o nosso lócus de investigação. 

No Município de Viçosa, podem ser observadas práticas do Turismo que estão 

enquadradas, principalmente, em três principais áreas: a do lazer, a científica, e a religiosa. 

Nestes três campos, concentram-se os eventos mais relevantes no que diz respeito à atração 

de pessoas para o município. Sendo assim, é observada, até certo ponto uma heterogeneidade 

nas atividades turísticas viçosenses, visto que o turismo local não se limita a um único tipo 

turístico. A prática de turismo em Viçosa não se estende com notoriedade as áreas do Turismo 

Histórico e do Turismo Ecológico, os quais o município teria condição de explorar devido a sua 

paisagem natural e sua formação histórica. Porém, não vamos nos ater ao que não é praticado 

com relevância na região, e sim nas expressões concretas do turismo material e imaterial da 

cidade que acaba por influenciar diretamente em toda a dinâmica do turismo no espaço rural.  

 A atividade econômica gerada pelo turismo é de extrema importância quando se fala de 

uma cidade que não possui uma infraestrutura industrial desenvolvida de forma a suprir as 

necessidades do município, que fica com as possibilidades de arrecadação restritas. Sendo 

assim, o turismo e em especial o TER, pode ser visto como uma alternativa ao 

desenvolvimento da cidade de Viçosa, desde que explorado de forma adequada, responsável e 

comprometida com todos os atores sociais envolvidos com o fenômeno turístico, lembrando 

que sempre há impactos (positivos e negativos) nesse processo. 

A cidade de Viçosa apresenta diversos pontos turísticos que envolvem desde bens 

tombados pelo município e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural de Minas 

Gerais (IEPHA), como também locais que atraem o turista devido à beleza ou mesmo pelo 

conteúdo intelectual ao qual ele está envolto. 

Atualmente, Viçosa já faz parte do Circuito Serra de Minas. Tal adesão possibilitou o 

aumento do número de visitantes mesmo que timidamente. Além disto, fez com que a cidade 

fosse reconhecida pela sua vocação na formação educacional e cultural de jovens e adultos.  

No espaço urbano viçosense, um importante local de atração de público é a casa do 

ex-presidente do Brasil, Arthur da Silva Bernardes (Figura 2). A moradia que atualmente é um 

museu temático sobre a vida desse estadista, está localizada no centro da cidade e foi 

tombado pelos órgãos estaduais em 1988, recebendo visitas principalmente das escolas da 

região ao redor do município. O museu evidencia o cotidiano da elite mineira e brasileira 

durante a década de 20 do século passado, sendo de relevante interesse para o estudo da 

história do país e da própria UFV. 
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Figura 2 – Fachada do Museu Casa Arthur Bernardes. 

 

                                                                             Fonte: LAMPEH - UFV 

Outro ponto turístico da cidade de Viçosa é a Estação Ferroviária, hoje inativa, funciona 

como espaço cultural. Localizada na Praça Marechal Deodoro, no centro do município, atrai 

turistas pelos eventos culturais que nela ocorrem. Inaugurada em 1914, foi um marco para a 

cidade, tendo a capacidade de mudar todo o traçado da cidade que crescia ao redor da 

principal ligação do interior da Zona da Mata mineira com a antiga capital federal, a cidade do 

Rio de Janeiro. Em 1990, a estação foi desativada e em 1996 tornou-se centro cultural. 

 A Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia que se destaca pela beleza de suas linhas 

arquitetônica é outro pólo de atração popular na cidade de Viçosa. Localizada na Praça 

Silviano Brandão é a principal igreja da cidade e ponto de peregrinação aos devotos de Santa 

Rita que no mês de Maio realizam a tradicional festa religiosa em devoção a santa.  

Como atrativo urbano, a UFV (Figura 3) é o principal centro atrativo de turistas do 

município. Tendo como principal forma o turismo educacional ou científico e recebe visitas dos 

mais diversos lugares do país e de outras nações. Com uma melhor infraestrutura que a 

oferecida pela cidade de Viçosa, tem melhor capacidade de receber os visitantes, 

proporcionando-os uma excelente estadia. Entretanto, a faculdade apresenta mais que pontos 

turísticos com atrações educacionais. Além deles, oferece teatros, museus e história.   

 

Figura 3 – Vista aérea do Campus da UFV. 
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                                                                         Fonte: UFV. 

 

O principal ponto de atração dentro da UFV é o Edifício Arthur Bernardes. A primeira 

fundação erguida dentro da universidade teve como função, abrigar a escola de ensino 

superior e suas dependências. Com fachadas luxuosas e um interior imponente, se destaca 

como principal local da instituição e símbolo da universidade. 

Tombado pela municipalidade no ano de 2001, tem um importante valor histórico-

cultural para a região, destacando-se principalmente pelo estilo arquitetônico inspirado no 

design europeu da época. Cercado por palmeiras imperiais, a edificação chama a atenção de 

todos os que transitam pelas vias da UFV.  

A Universidade também se destaca pela presença de diversos museus e teatros. Os 

principais teatros são o Espaço Cultural Fernando Sabino e o Teatro do Departamento de 

Economia Doméstica. Os museus estão localizados dentro do Campus Universitário e recebem 

visitas das diversas escolas tanto do município quanto dos seus visinhos. Entre os museus, se 

destacam: o Museu Histórico da UFV, o Museu de Zoologia e o Museu dos Solos Alex Doroffef.  

Dentro do Campus Universitário, ainda se encontra, uma área de lazer e de 

preservação da fauna e da flora nativa, denominado de Recanto das Cigarras, que chama a 

atenção por sua beleza e pelo contato com a natureza.  

Essa reserva natural é utilizada como local para a prática de atividades de lazer, como 

caminhadas, piqueniques, encontros sociais entre outras. É um dos poucos locais onde ainda 

ocorre a presença de Mata Atlântica e da fauna original do município, atraindo visitantes e 

moradores locais que, desfrutam da tranquilidade lugar. O Recanto faz parte da história da 

UFV.  

A UFV se destaca pela influência que exerce no município e também na região, 

atraindo um grande numero de visitantes e pesquisadores dos mais variados campos 

científicos em busca de novos conhecimentos e tecnologias, gerando um significativo número 
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de eventos acadêmicos e/ou científicos em suas dependências atraindo pessoas dos mais 

diversos locais, incluindo de fora do país, caracterizando-se por apresentar um turismo 

científico que acaba por absorver não apenas a dinâmica urbana local, mas também, parte da 

estrutura rural do município e adjacências para a prática de aulas e de experimentos.  

Na parte rural do município de Viçosa estão localizadas as maiores belezas do 

município. Cachoeiras, montanhas e matas atraem diversos turistas que utilizam desse espaço 

para momentos de lazer ou pesquisas. Vale ressaltar que a região possui algumas 

propriedades rurais envolvidas com o turismo no espaço rural, entretanto, não é significativo a 

presença de hotéis-fazenda ou camping no município.  

Um dos atrativos turísticos da região rural da cidade é a Mata do Paraíso (Figura 4), 

que se encontra distante a seis quilômetros do Campus Universitário da UFV. Importante 

reserva florestal, recebe turistas para a realização de palestras, eventos, visitas e trilhas 

educativas no Centro de Educação Ambiental. 

Com a presença de diversas espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, a 

Mata do Paraíso é fundamental para a preservação das nascentes do Córrego São 

Bartolomeu, principal recurso hídrico de abastecimento da cidade. A UFV utiliza das 

dependências do parque para a realização de aulas e como local para pesquisa, mas é aberta 

a visitação do público com agendamento prévio.  

 

 

 

Figura 4 – Entrada da Reserva Florestal Mata do Paraíso. 

 

                                                                                                Fonte: DEF – UFV 
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Outro ponto que se destaca no meio rural são as propriedades rurais que vem abrindo 

suas porteiras para as atividades turísticas no espaço rural, principalmente como local de 

visitação ou como segunda residência, principalmente para estudantes e visitantes em busca 

do conhecimento científico.  

 Uma dessas propriedades é a Fazenda Indaiá (Figura 5), localizada a apenas nove 

quilômetros do centro da cidade de Viçosa, na localidade de Córrego dos Nobres, caracteriza- 

se por ser uma das poucas propriedades rurais envolvidas com o TER a não produzir o café. 

Circundada por remanescentes da Mata Atlântica, a fazenda procura se diferenciar utilizando 

um modelo de desenvolvimento que observa o cuidado com o meio ambiente, dando ênfase ao 

uso da água, tendo como grande atrativo a produção de uva e a vivência dos moradores no 

espaço rural. 

Com uma extensão de 14 hectares, o nome da propriedade está associado à palmeira 

Indaiá, um dos símbolos que a caracterizam. Em sua produção local, destaca-se também a 

produção artesanal do melado de cana, rapadura e açúcar mascavo, onde a presença de um 

moinho d’água vem se tornando um atrativo a mais para o turismo rural. 

Essa propriedade traz uma particularidade em relação às demais apresentadas. É uma 

pequena propriedade rural familiar que produz uva, fato raro para a região que, até então, 

nunca havia produzido uva, apesar do clima frio de montanha que predomina no local, e se 

envolve com o turismo para ampliar a renda e o trabalho familiar, caracterizando como uma 

pluriatividade. Esse turismo ocorre explorando o que já existe na propriedade. A razão dessa 

existência está ligada diretamente à necessidade de criar uma ocupação aos proprietários, já 

idosos e recém-aposentados, buscando livrá-los de uma depressão, levando-os a uma nova 

dinâmica de vida; a ideia desse envolvimento é de uma sobrinha, que toma frente nas 

iniciativas e assumiu a função de administradora desse processo turístico.  

 

Figura 5 - Vista parcial da sede da Fazenda Indaiá. 
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Foto: L. Tiradentes 

 

Contando com uma infraestrutura mais moderna, o local tem condições de receber até 

cem visitantes por dia, oferecendo inclusive almoço, quando agendado. As atividades rotineiras 

da fazenda são mantidas, permitindo o fabrico de queijos, doces, rapaduras e outros artefatos, 

que ajudam a gerar rendas e trabalho aos familiares do lugar. A propriedade é utilizada para 

visitas e eventos de um dia, principalmente por não possuir espaço para pernoite. 

Uma das pioneiras na produção de uva e vinho, a Fazenda Indaiá iniciou sua atividade 

vinícola em 2000, tendo surgido de forma espontânea. Posteriormente, o contato com um 

vinicultor da cidade paulista de Louveira contribuiu para o cultivo dessa cultura; entretanto, o 

grande avanço só ocorreria anos mais tarde, com a consultoria técnica da UFV, o que 

demonstra a importância da universidade no processo de desenvolvimento do local. 

As primeiras visitas só se iniciaram em 2003, como prática agrícola, e não como 

atividade turística. Nesse processo, as visitas familiares e os estímulos de amigos contribuíram 

para que os proprietários começassem a enveredar pelo lado do turismo, tendo um dos 

membros familiares a iniciativa de procurar o Circuito Turístico Serra de Minas, com o objetivo 

de agregar-se ao circuito, sendo posteriormente contatados pela Secretaria de 

Desenvolvimento de Viçosa. 

A maioria dos turistas que visitam o lugar está ligada, diretamente, ao interesse em 

conhecer uma produção vinícola, ainda que artesanal. Na propriedade há, ainda, o interesse de 

trabalhar com escolas. Não há contratação de empregados específicos para a atividade 

turística; os que existem são contratados para a lida diária da fazenda. Essa afirmação 

demonstra que não existe a preocupação em contratar mão de obra local para trabalhar, 



305 
 

especificamente, com as atividades turísticas, mas sim, funcionários que possam suprir essa 

pluriatividade que os proprietários ou administradores exercem. 

Nesse sentido, Schneider (2009), argumenta que 

 

essa visível falta de atratividade do trabalho agrícola junto aos 

indivíduos que exercem a pluriatividade pode estar relacionada aos 

baixos níveis de renda que essa atividade proporciona. Contudo, 

podem ocorrer outras motivações a estimular a preferência pelas 

atividades não-agrícolas e a manutenção de condição de pluriativo, 

como a ampliação do circulo de amizades e o convívio social. 

(Schneider, 2009). 

 

 Comungando as ideias do autor, observamos que na propriedade, ocorre uma situação 

que pode interessar ao turismo como um atrativo, que é a história do lugar. A história local 

retrata o modo de vida de seus proprietários, suas realizações e questionamentos, contando 

como a propriedade se formou e se desenvolveu. Essa atração pode e deve ser trabalhada no 

sentido de resgatar a oralidade do lugar, e também, a própria história da ocupação dessas 

paragens. Isto está na estética do ambiente construído, porém esses fatos não são 

trabalhados. 

 

 

O PATRIMÔNIO IMATERIAL COMO FORMA DE TURISMO.  

 O tema patrimônio imaterial é novo no campo da Geografia do Turismo e configura 

toda atividade turística que não está vinculada, necessariamente, a algo concreto, ou seja, é o 

turismo que se manifesta em um período de tempo limitado e não necessita, por exemplo, de 

um monumento ou espaço físico histórico para acontecer. Uma expressão imaterial turística 

pode ser uma festa, um rito, uma manifestação cultural, dentre outros, que possuem a 

capacidade de atrair visitantes para um determinado local em função de sua ocorrência. 

 Esses eventos de cunho turístico podem, no entanto, estar associados a determinados 

objetos ou a lugares, como por exemplo, a questão religiosa que envolve a população local e, 

nesse sentido, a religião teve um valor predominante em Viçosa, desde o início de sua 

colonização, marcada quase sempre pela influencia de padres e religiosos (Paniago, 1990).  

Influenciando o cotidiano das famílias instaladas no núcleo original da cidade, a igreja católica 

foi o elo fundamental para manter viva as tradições, tanto as religiosas como as familiares, 

construídas pelos antepassados. 

Os festejos religiosos hoje vivenciados em Viçosa decorrem justamente da preservação 

dessas tradições. Segundo Paniago (1990), a origem dessas tradições está ligada ao  
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grande afluxo as festividades da padroeira, as missas, a celebração 

da Semana Santa, talvez pudesse ser explicada pela carência de um 

povo isolado em uma região coberta de matas, onde o contato com 

outros núcleos populacionais constituía uma  temeridade. O resultado 

foi a formação de um núcleo populacional fechado em si mesmo, com 

seus modos de vida característicos, com suas crenças e fé 

peculiares. (Paniago, 1990). 

 

 Atualmente, os principais eventos de cunho religioso observáveis no município de 

Vicosa são: a Festa da Padroeira (Santa Rita de Cássia) e o SEARA – Encontro Aberto no 

Carnaval, promovidos pela Igreja Católica local, atraindo um  número expressivo de visitantes 

para o município.  

 O culto à Santa Rita de Cássia, que é a padroeira da cidade de Vicosa, é a principal 

manifestação religiosa na cidade. O principal destes atos de devoção à santa acontece no mês 

de maio e segundo Lima (2010), 

 

"embora reverenciada em todos os dias do ano, a devoção à Santa 

Rita parece ser especialmente abrilhantada no dia vinte e dois de maio, 

dia da "Festa da Padroeira" e feriado na cidade. Nesta ocasião muitas 

pessoas se dirigem a Viçosa para "visitá-la". São viçosenses que não 

moram mais na cidade, ou devotos das regiões circunvizinhas, enfim, 

pessoas que procuram a Santa para "confirmarem" e "manterem" sua 

relação de devoção." (Lima, 2010). 

 

 Eventos deste tipo atraem principalmente visitantes que se mantém por pouco tempo 

na cidade. Aqueles que acompanham os festejos, geralmente acompanham juntos da família (a 

qual difunde nos seus membros os valores de devoção católica responsáveis pela fidelidade a 

santa e consequentemente ao culto dela nesta época do ano). Nota-se, portanto, a presença 

de pessoas de todas as idades durante o culto, dado o aspecto familiar que o festejo possui, 

notando-se jovens e crianças acompanhando os pais e avós, fazendo com que a tradição 

tenda a ser mantida ao longo das gerações. 

 A realização de missas, bem como de uma procissão que conduz a imagem da 

padroeira, são as práticas que evidenciam o culto à Santa pelos fiéis. Lima (2010) ainda 

argumenta que a festa não se limita apenas ao culto religioso, ocorrendo eventos “paralelos” 

que também contribuem para a atração de turistas, que não busquem necessariamente 

engajar-se com o motivo principal do evento.  

“Na Festa de Santa Rita, a exemplo do que ocorre em outras festas de 

santos, as práticas sagradas realizadas em torno da Igreja misturam-se 

com as profanas. Além das missas, das novenas, dos sermões e da 
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procissão, nos Programas das festas também são reservados espaços 

para as barracas de comidas e bebidas e para eventos como leilões, 

cavalgadas, shows, atividades culturais, entre outros." (Lima, 2010.)  

 

 Esse estilo de festas é resultante da influencia cultural lusitana que permeia a história 

de Viçosa, bem como a do Brasil. A forte participação da população nos festejos está 

relacionada a tradição e ao fato de que a cidade surgiu no entorno de uma pequena capela 

destinada à  Santa Rita de Cássia no início do século XIX.  

 Outro evento de cunho religioso de Viçosa e que atrai pessoas de todo o estado de 

Minas Gerais, e até mesmo de outros estados, é o SEARA (palavra bíblica que quer dizer terra 

preparada para ser lançada a semente) e é um Evento da Renovação Carismática Católica de 

Viçosa, que acontece desde 1979.  

Vale ressaltar que os dois eventos religiosos descritos, não provocam impactos 

significativos na economia da cidade, destacando-se apenas uma maior movimentação nos 

restaurantes e no comércio da cidade no período.  

 O que realmente movimenta o turismo local são os eventos científicos realizados pelas 

instituições de ensino superior e que acaba por resultar em várias festas ou eventos criados 

principalmente pelos estudantes ou pelos órgãos oficiais da instituição. Em Viçosa, além da 

UFV, estão presentes no município outras instituições de ensino superior, como: a União de 

Ensino Superior de Vicosa (UNIVIÇOSA), a Escola de Ensinos Superiores de Vicosa (ESUV), e 

a Faculdade de Vicosa (FDV). 

 Principalmente devido a UFV, Vicosa tornou-se uma referencia no que diz respeito a 

ensino, pesquisa e extensão, o que atrai muitos visitantes a cidade em busca de 

aprimoramento e troca de conhecimentos. Eventos isolados de cunho científico como 

palestras, cursos, encontros estudantis, congressos, etc., atraem visitantes, embora 

timidamente. Por sua vez, eventos de maior porte que englobam várias das atividades 

supracitadas contribuem significativamente para a atração de pessoas para Viçosa, sendo que 

alguns destes eventos possuem destaque nacional, como é o caso da Semana do Fazendeiro, 

promovida pela instituição. 

 A Semana do Fazendeiro, a primeira do gênero no País, teve seu início em julho de 

1929, com a presença de 39 agricultores.  

 

 “Realizada ininterruptamente desde essa data, a Semana do 

Fazendeiro, precursora da Extensão Rural, hoje um dos baluartes da 

UFV, foi inspirada em uma visita que o Dr. Jacinto Soares de Souza 

Lima, médico e agricultor no município de Ubá, MG, fez a Escola, em 

1923, com um grupo de fazendeiros” (Paniago, 1990). 
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 A Semana do Fazendeiro é um evento importantíssimo do ponto de vista científico e 

também turístico, na medida em que permite o compartilhamento de conhecimentos e sua 

difusão por meio dos cursos oferecidos no período em que ocorre, tanto para os universitários 

da área, quanto para os produtores rurais e pessoas envolvidas com o assunto. 

O deslocamento de pessoas e a variedade de curso, principalmente na área rural, é o 

que possibilitou à proporção que o evento tomou, destacando-se nacionalmente. Mais uma 

vez, esse tipo de turismo beneficia tanto a comunidade acadêmica como a população local, 

uma vez que contribui com a atração de um contingente maior de pessoas, que movimentam, 

por sua vez, o comércio viçosense, o setor hoteleiro, o de alimentação e também os municípios 

vizinhos. 

 Além da Semana do Fazendeiro, outro atrativo turístico é a Marcha Nico Lopes, que 

ocorre em datas não fixas, no campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV) desde 1929, 

sendo realizada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE). Inspirada em Antonio Lopes 

Sobrinho (Nico Lopes), figura folclórica de Viçosa, a festa tinha por objetivo integrar veteranos 

e calouros da então ESAV (Escola Superior de Agricultura e Veterinária), futura UFV. Na 

Marcha, os estudantes criticavam o sistema de ensino universitário e discutiam sobre a política 

local. Hoje, a tradição ainda é mantida, apesar de que a festa tenha tomado rumos que fogem 

de seu verdadeiro significado.  

 Por ser uma cidade universitária, Viçosa abriga inúmeras repúblicas de estudantes, os 

quais promovem festas, sendo algumas responsáveis pela atração de um grande número de 

jovens. Algumas destas festas têm hoje destaque regional, como o “Nicoloco”, considerada 

uma das maiores festas universitárias de Minas Gerais. Eventos como este interessam a um 

público-alvo específico, o dos jovens, em épocas de festividades como esta; muitos deles vêm 

para Viçosa em busca de diversão e acabam por aquecer o comércio local, notadamente o 

setor hoteleiro e de alimentação. Engarrafamentos e grande circulação de pessoas pela cidade 

são comuns durante a ocorrência de algumas destas festas. 

 Vale ressaltar que o Turismo não traz somente benefícios para uma cidade, há sempre 

os impactos negativos que precisam ser pensados. A degradação de espaços públicos e a 

ocorrência de casos de violência são acentuadas nas épocas em que dados eventos 

acontecem. As festas universitárias, principalmente, são responsáveis por esse tipo de efeito 

colateral para o espaço de Viçosa, que sofre, com a degradação de monumentos e de 

ambientes públicos. Outro malefício é a uso excessivo de bebidas alcoólicas, que torna-se 

mais recorrente durante os festejos universitários e faz com que as forças públicas tenham de 

redobrar a atenção e a fiscalização com relação ao transito e a segurança local. 

 Além dos eventos científicos, as festas semestrais de formatura dos cursos de 

graduação da Universidade Federal de Viçosa são eventos que possuem impacto 

extremamente significativo sobre o comércio viçosense. O deslocamento para Viçosa de 

familiares e amigos dos formandos que vêm prestigiar a festa e acabam por aquecer o setor de 

serviços da cidade. Outro evento importante é o encontro de ex-alunos da Universidade 
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Federal de Viçosa que também movimenta o comércio local no mês de dezembro, quando 

aqueles que estudaram na universidade se reúnem para uma programação festiva que inicia-

se com uma reunião e termina com um baile. Esses encontros movimentam hotéis e 

restaurantes, provocando um resultado positivo para o setor de comércio e de serviços, 

ocorrendo no final do ano letivo acadêmico.  

Em síntese o turismo no espaço rural viçosense se caracteriza por estar intimamente 

agregado as atividades científicas e culturais da UFV, que se tornou o principal atrativo turístico 

e a grande responsável por criar situações que favorece esse tipo de turismo, envolvendo 

nesse processo, seus alunos, professores, funcionários e proprietários rurais, ampliando a sua 

expansão para o rural e do rural para o urbano. 

 

 

CONCLUSÕES. 

O turismo no espaço rural é uma atividade entre dois mundos, o da ruralidade e o do 

turismo. A sua completa compreensão implica, pois, o conhecimento do que se passa em cada 

um destes conjuntos que, por intersecção, o originam. 

Uma das primeiras considerações a serem estabelecidas diz respeito à paisagem; 

observamos que ela é um fator importante para o desenvolvimento da atividade turística, e 

representa um jogo de poder que exerce influência na imaginação dos homens. Seu uso e a 

apropriação pelo turismo ocorrem em função do que ela significa, enquanto categoria 

socioeconômica, sendo utilizada como o principal atrativo turístico na área da pesquisa. 

O turismo, como fator de desenvolvimento local, apresenta um incremento de novas 

atividades, que têm-se convertido em importante atividade rural e fonte de renda para os 

agricultores. Entretanto, tem gerado mais uma grande expectativa ao redor de seu 

desenvolvimento, resultando num sobretrabalho, do que realmente um efetivo componente do 

desenvolvimento local, provavelmente fruto do resultado das poucas ações práticas realizadas 

no município de Viçosa.  

Em algumas áreas rurais, o TER vem representando uma alternativa, ainda que 

secundária, à geração de renda, marcada, pelo sobretrabalho e por sua abrangência a um 

espaço restrito ao local. Ocorre, portanto, uma transformação do espaço rural e do modo de 

vida do proprietário rural envolvido com o turismo, resultante de um acúmulo de novas funções 

e tarefas que afetam toda uma dinâmica já instituída.  

O espaço rural, antes totalmente voltado para as necessidades do mercado agrícola, 

vê-se dividido entre a produção e a recepção aos turistas, criando novos espaço ou rearranjos, 

como por exemplo, criação ou transformação de quartos em pousadas, no interior da 

propriedade, para que possam atender a uma demanda turística cada vez mais exigente e até 

então desconhecida pelos receptores, ou seja, os proprietários. 

Foram identificados três principais formas de turismo no município de Viçosa: turismo 

científico, turismo de eventos e o turismo no espaço rural.  O turismo acaba por modificar 
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econômica, social e culturalmente a vida da sociedade local gerando empregos e 

movimentando a economia, mas também impactos negativos e positivos. 

O município de Viçosa não apresenta grandes pontos turísticos. No entanto, recebe 

diversos visitantes atraídos pelas atividades científicas e educacionais que a UFV realiza. Com 

um grande potencial para a recepção de turistas, faltam investimentos públicos para melhorar a 

infraestrutura das instalações locais e para o atendimento ao público, necessitando inclusive a 

criação de Fundo de Investimentos para o referido setor, objetivando o seu desenvolvimento.  

Observa-se por parte da Secretaria Municipal de Turismo, um empenho para tornar os 

principais pontos turísticos do município, melhores para os visitantes, fazendo com que o 

número destes aumente e esta se torne uma fonte de renda para o município.  Entretanto, a 

infraestrutura voltada para o turismo (principalmente o turismo no espaço rural) ainda é 

precária e muito tem que ser feito para que a cidade entre verdadeiramente para os circuitos 

turísticos do Brasil. 

É fundamental que o espaço rural, no contexto do TER, e encarado enquanto 

componente do espaço turístico, seja tratado como um verdadeiro conjunto receptivo (local do 

destino turístico), onde também se tornam importantes aspectos como a paisagem ao longo 

das estradas e trilhas percorridas pelos turistas, além do efetivo envolvimento da população 

local.  

Precisamos considerar, também, que esse turismo no espaço rural ocorre num lugar 

onde já existe uma atividade urbana intensa e, portanto, devemos pensar na metamorfose que 

ele possibilita para as propriedades rurais, inclusive nos seus ganhos (melhoria da 

infraestrutura, por exemplo) e perdas (redução do tempo livre dos proprietários). No contexto 

dessa metamorfização, a paisagem é  usurpada pelo turismo, como um fator a mais na 

turistificação do lugar. 

O município é carente de uma política pública que favoreça e fortaleça o turismo no 

espaço rural viçosense, estimulando as propriedades rurais, principalmente nas proximidades 

da UFV, a se envolverem com esse tipo de turismo e consequentemente aumentar o número 

de leitos na cidade ou em áreas rurais visitadas.   

A ampliação da infraestrutura para atender aos visitantes, excursionistas (permanecem 

até 24 horas no município) ou turistas (pernoitam no local e estendem sua estadia por mais de 

24 horas), deve também ser melhorada para que a atração destes seja cada vez maior. Há não 

existência, por exemplo, de um Centro de Informações Turísticas na cidade, prejudica a 

qualidade de uma possível visita ao município, de certa forma, isso faz com que os visitantes 

não se sintam atraídos por voltar à cidade, o que compromete a ocorrência da atividade 

turística principalmente no campo. 

Reconhecemos que o espaço rural de Viçosa tem, tradicionalmente, na produção 

agrícola, sua principal atividade econômica; contudo, entre as atividades produtivas 

desenvolvidas no local, o turismo e o lazer vêm despontando como uma nova realidade que, 

embora ainda incipiente, começa a chamar a atenção de proprietários e autoridades. 
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As expectativas do Turismo em Viçosa são as mesmas para o turismo no espaço rural 

mineiro, e aparecem, hoje, como o grande potencial de revitalização socioeconômica do interior 

do estado, especialmente nos trechos onde a presença serrana, o clima ameno e os atrativos 

culturais influenciam na escolha dessas opções.  

 Em síntese, o turismo em Viçosa tem na dinâmica universitária o objeto principal de 

atração turística para as diferentes realidades do espaço local e que em alguns momentos se 

interagem com as tradições urbanas e rurais. E nesse contexto, a UFV tem um papel de 

destaque, sendo a responsável pelos principais fluxos turísticos que ocorrem no espaço urbano 

e no espaço rural, devendo assumir definitivamente o seu papel no processo de expansão da 

atividade turística. 

O turismo não pode se organizar e se desenvolver sem que haja um efetivo 

planejamento e definição dos objetivos a serem alcançados, pois, sendo um fenômeno cíclico, 

precisa ser constantemente repensando e rediscutido, entre os membros envolvidos, visando, 

principalmente à sua contínua adequação às necessidades que o próprio sistema lhe imputa.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que as formas, os conteúdos e desafios do turismo local 

influenciam no desenvolvimento do espaço rural. 
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Resumen 

El objetivo fue identificar los cambios espaciales, económicos, sociales y ambientales 

generados en el municipio de Valle de Bravo a partir de la construcción de una presa 

hidroeléctrica. Metodológicamente, se basó en el análisis de documentos oficiales, aplicación 

de entrevistas y observaciones directas. La investigación mostró que con la presa se 

transformó el paisaje natural y social de la comunidad estudiada, produciéndose un desarrollo 

desequilibrado. La agricultura fue desplazada y su lugar fue ocupado por actividades turísticas. 

Actualmente hay zonas que ofrecen una imagen de prosperidad y confort y zonas en las que se 

observa marginación y pobreza. La conclusión es que las políticas de ordenamiento territorial 

deben ser revisadas, si se quiere que los sectores débiles también resulten beneficiados. 

Palabras clave: construcción, ordenamiento, presas, territorio y turismo 

 

Abstract 

The intention was to identify the spatial, economic, social and environmental changes 

generated in the municipality of Valle de Bravo from the construction of a hydroelectric dam. 

Methodologically, it was based on the analysis of official documents, application of interviews 

and direct observations. The research showed that with the dam there transformed the natural 

and social landscape of the studied community, producing an unbalanced development to him. 

The agriculture was displaced and his place was occupied by tourist activities. Nowadays there 

are zones that offer an image of prosperity and comfort and zones in which marginalization and 

poverty is observed. The conclusion is that the policies of territorial classification must be 

checked, if there is wanted that the weak sectors also they turn out to be beneficiaries.  

Key words: construction, classification, dams, territory and tourism 
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Introducción 

La construcción de presas hidroeléctricas ha constituido una parte integral de las políticas 

de crecimiento económico y ordenamiento territorial llevadas a cabo en México. Las presas son 

percibidas como una estrategia adecuada para satisfacer las crecientes demandas energéticas 

que presentan las grandes empresas trasnacionales que operan en el país, así como para 

promover el desarrollo de las regiones consideradas marginales y superar los desequilibrios 

estructurales interregionales.  

Bajo el enfoque de la planificación regional se supone que, al invertir en este tipo de 

construcciones, se pueden eliminar o por lo menos disminuir, las principales causas del atraso 

y la pobreza económica que padecen los habitantes de aquellas regiones en las que 

predominan las actividades primarias, al dar lugar al desarrollo industrial. Otro supuesto 

consiste en considerar que la electricidad producida a través de este tipo de proyectos, sirve 

para cumplimentar la infraestructura de las zonas industriales de otras áreas del país (Viqueira, 

2001:21).  

Las evidencias indican que las demandas de electricidad de las grandes industrias son 

satisfechas cada vez más ampliamente, pero que poco se logra en cuanto a superar los 

desequilibrios y la marginalidad existentes; a las comunidades locales ni siquiera se les dota 

del servicio eléctrico con oportunidad y cantidad. De la misma manera que sucede en otras 

partes del mundo en las que se aplica el modelo neoliberal, los campesinos del país sucumben 

frente a las presiones e impactos que les son infringidos por sus propios gobernantes en el 

trayecto hacia el crecimiento económico vía la liberación de los mercados.  

Debido al insaciable apetito por los recursos naturales que presentan las corporaciones 

transnacionales, que eleva las tasas de extracción de éstos a niveles asombrosos, esta forma 

de aproximación al desarrollo trae consigo altos costos sociales y ecológicos, sobre todo, para 

los grupos que dependen directamente, para su subsistencia y la preservación de sus 

tradicionales formas de vida, de los recursos naturales a los que habían tenido, hasta ahora, 

libre acceso. 

Con la investigación de la cual se da cuenta en este documento se pretendió identificar los 

cambios espaciales, económicos y sociales generados a partir de la construcción de una presa: 

la de Valle de Bravo, un municipio ubicado al sur del central Estado de México en la República 

Mexicana. Es una de las seis presas que conforman el Proyecto Hidroeléctrico Miguel Alemán. 

La tesis que aquí se documenta, es que con su construcción se transformaron, no sólo las 

condiciones naturales, sino también los patrones poblacionales y productivos del municipio; 

todo lo relacionado con la ocupación y uso del suelo, aprovechamiento de los recursos 

naturales y demás actividades relacionadas con la producción económica y las formas de vida. 

El proceso metodológico seguido consistió, primero, en el análisis de documentos oficiales, 

fotografías, mapas y croquis encontrados en los archivos históricos (nacional, estatal y 
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municipal). Luego, en la aplicación de entrevistas a informantes clave y realización de 

observaciones directas; con este trabajo de campo se complementó la información cartográfica 

y archivística. Finalmente, con base en ambos tipos de información, se llevó a cabo la 

descripción y el análisis de la problemática estudiada. 

La conclusión general a la que se llegó es que la construcción de infraestructura 

económica, así como las políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo turístico, 

necesitan ser profundamente revisadas, si se quiere incluir a los sectores más débiles y lograr 

que se conviertan en promotores y beneficiarios de su propio desarrollo. 

 

Cambios en el paisaje y transformación productiva  

El pueblo de Valle de Bravo fue fundado en 1530 por una misión de frailes franciscanos 

que, una vez instalados, mantuvieron vigentes las actividades económicas locales, las que 

estaban basadas en la agricultura. Durante tres siglos sus habitantes se dedicaron a la 

producción de maíz, trigo, cebada y frijol, así como a cultivar una amplia gama de frutas y 

hortalizas; la producción era abundante pues se contaba con grandes extensiones de tierra 

fértil y agua. Adicionalmente, se dedicaban al tejido de rebozos y a la fabricación de arreos 

para las bestias de carga, los que vendían a los comerciantes de la tierra caliente1 que 

obligadamente pasaban por su territorio en su peregrinar hacia Toluca; esta fue una importante 

fuente de ingresos desde la colonia hasta los últimos años de la revolución mexicana. 

Un hecho vino a transformar radicalmente la vida en Valle de Bravo a finales de los años 

cuarenta del siglo pasado: la construcción del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. Como 

parte de este sistema, se construyó una presa, precisamente, en los terrenos en los que los 

pobladores desarrollaban sus actividades agrícolas. Las tierras utilizadas en la construcción 

(1266 Has.) fueron expropiadas a campesinos de los municipios de Valle de Bravo (1161 Has.) 

y Donato Guerra (105 Has.),  que en 1931 habían sido beneficiados por la reforma agraria. Por 

causa de utilidad pública pasaron a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), empresa estatal a cargo de la construcción de la presa (Diario Oficial de la Federación, 

1946:8).   

Empero, la transformación territorial de Valle de Bravo se había decidido una década antes, 

específicamente, en 1938. Fue ese año que el gobierno mexicano tomó la decisión de llevar a 

cabo la construcción del sistema hidroeléctrico de referencia. La electricidad –se señaló en ese 

entonces- “es un artículo necesario para el desarrollo de la industria, dado el crecimiento de la 

demanda y la imposibilidad de abastecimiento por la empresa que la suministra en el Distrito 

Federal”. (DOF, 1946: 5).  

                                                      
1 Se llama así a la zona integrada por el sur del Estado de México y parte de los estados de Michoacán y 
Guerrero.  
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Para iniciar los trabajos para la construcción del sistema hidroeléctrico, que originalmente 

se llamó Ixtapantongo por ocupar los terrenos de la hacienda que llevaba ese nombre, la CFE 

retomó los estudios que sobre la cuenca del río Balsas había realizado la Cía. de Fuerza del 

Suroeste de México, filial de la Mexican Light and Power Co. Previamente, fue necesario llevar 

a cabo una serie de expropiaciones que, ironías del destino, se basaron en la Ley de 

Expropiaciones de 1936, misma que había servido de fundamento para beneficiar a los 

campesinos.  

Se trataba de tierras destinadas, en su mayoría, a agricultura de temporal (maíz, cebada, 

frijol, trigo), razón por la cual, sus concesionarios estaban necesitados del agua de lluvia. Los 

que habían organizado sistemas de riego, también cultivaban hortalizas (chícharo, calabaza, 

lechuga, cebolla, tomate, jitomate) y algunos frutales (lima, naranja, limón, granada, ciruelos y 

aguacate). Había quienes obtenían hasta dos cosechas por año.  

Pero, no obstante que las actividades agrícolas constituían la base económica de esas 

poblaciones, “…el magno proyecto federal para la generación de energía eléctrica en esa 

región del Estado de México siguió su curso” (Navarrete, 2008: 87). “…la CFE procedería a la 

inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y a tramitar el expediente 

respectivo… y a pagar la indemnización correspondiente del terreno expropiado, de 

conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución Federal de la República 

Mexicana y 10 y 20 de la Ley de Expropiaciones, en efectivo y en un plazo que no excederá de 

los diez años” (DOF, 1946: 8). 

Los terrenos fueron expropiados en 1947. Paulatinamente, a través de distintas estrategias, 

las tierras campesinas fueron siendo ocupadas por la CFE. La primera dificultad que 

enfrentaron los campesinos fue, precisamente, la falta de disponibilidad de agua. Los 

encargados del campamento de la CFE la canalizaron a los trabajos de construcción de la 

carretera y les impidieron utilizar el sobrante aduciendo que estaba destinada a la construcción 

de la planta hidroeléctrica. 

Agobiados por la falta del vital líquido, algunos optaron por aceptar la indemnización que 

les ofrecían; otros la solicitaron, pero varios de ellos no recibieron nada. Hubo quienes se 

pronunciaron por una permuta, es decir, por ser ubicados en otros terrenos en los que tuvieran 

acceso a agua y luz; fueron unos pocos los reubicados en el municipio de San Martín 

Otzoloapan o en zonas aledañas a la presa, en terrenos de difícil acceso e inadecuados para la 

agricultura (archivo municipal y DOF, 1947). Los menos, decidieron resistir el embate del 

desarrollo (Trabajo de campo, 2010). 

Para colmo de males, al determinarse la posesión definitiva resultó que, en 1938, la 

Comisión Agraria Mixta no había realizado el deslinde de los terrenos y mucho menos la 

parcelación correspondiente. De manera que varios de los terrenos pasaron a pertenecer a la 

CFE sin que esta hubiese tenido que ofrecer algún tipo de indemnización.  
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Reordenamiento territorial y surgimiento del turismo residencial 

La construcción del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán duró dos años. Quedó 

conformado por seis plantas generadoras de electricidad ubicadas en una longitud de 

aproximadamente 60 km. De acuerdo con lo establecido, el sistema atendería las necesidades 

de energía eléctrica de la ciudad de México y lugares circunvecinos.  

La infraestructura creada para la producción de electricidad, dio lugar a la conformación de 

un paisaje más atractivo al sumar un cuerpo de agua a las zonas boscosas. Este nuevo 

paisaje, al permitir la realización de actividades acuáticas que eran casi imposibles de 

practicarse en el Estado de México, generó un nuevo destino turístico a cuya prosperidad 

contribuyeron los incentivos que el Estado, posteriormente, otorgó a la inversión inmobiliaria 

como parte de su política económica (García, 1979: 18).  

Sin embargo, las posibilidades paisajísticas de Valle de Bravo habían sido observadas 

desde antes de la construcción de la presa. En 1940, el arquitecto José Karles Pierrot 

construyó un centro turístico en terrenos colindantes a la población; apoyado por un grupo de 

inversionistas, en su mayoría mexicanos, compró terrenos baratos y construyó casas que 

vendió a norteamericanos y franceses. Esto plantea la posibilidad de que la presa haya sido 

construida con la doble finalidad de producir energía y dar lugar a la realización de actividades 

acuáticas para el desarrollo de un turismo de tipo residencial como el que desde esos tiempos 

existe.   

La posibilidad de que el desarrollo del turismo residencial haya sido planteado desde la 

planificación de la presa, se incrementa cuando se observa que después de construida, los 

procesos inmobiliarios de inmediato se multiplicaron. A principios de los años cincuenta un 

grupo de franceses, también comprando terrenos baratos, construyó “chalets” de descanso en 

Las Delicias. Luego, personas provenientes de la ciudad de México que gustaban del veleo, 

convencieron a lugareños para que les vendieran sus terrenos y establecieron su segunda 

residencia en el fraccionamiento “Las Balsas”. Otro grupo, esta vez  de holandeses, inició el 

club acuático “La Peña” construyendo sus residencias de veraneo cerca de la presa (Trabajo 

de campo, 2009). 

El sello definitivo del nuevo destino turístico se le puso cuando se llevó a cabo la 

construcción del primer fraccionamiento bajo la modalidad de “residencial campestre”. Su 

denominación original fue “Bosques del Valle” pero desde finales de los años sesenta es 

conocido como “Avándaro”. Dicho proyecto, autorizado en 1957, fue impulsado por la 

empresa inmobiliaria mexicana Propulsora del Valle de Bravo S.A., con la  finalidad de 

“proporcionar una opción de descanso y recreación para las altas esferas sociales del Estado 

de México y para visitantes con alto poder adquisitivo” (Goobels, 1954: 62).  

Esta empresa se hizo propietaria del ochenta por ciento de ‘La Peña’ y de todo el derredor 

del lago, excepto el sector correspondiente al fundo del pueblo. Como parte de su estrategia de 
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inversión y venta de territorios, lanzó una campaña publicitaria en la que fue apoyada por el 

Estado; esta campaña consistió en la realización de una serie de eventos culturales y 

deportivos en la región, cuya finalidad fue promover y valorizar el territorio en términos 

recreativos y de descanso. Además, proyectó la construcción de un campo de aviación y un 

funicular que atravesaría la presa desde ‘La Peña’ hasta el ‘Cerro de Cualtenco’ (Goobels, 

1954: 62).  

Aunque los últimos dos proyectos no llegaron a concretarse, el sólo hecho de haberlos 

planteado permite suponer que lo que deseaba establecerse era de gran magnitud. Aún sin 

ellos, Valle de Bravo sufrió una rápida y gran transformación después de la campaña 

publicitaria que lo promovió a nivel nacional e internacional. Pronto fue identificado como un 

destino de turismo residencial, con agradables atractivos naturales (acuáticos y boscosos) y 

dos pujantes desarrollos inmobiliarios, uno intensivo alrededor de la presa y otro expansivo en 

el municipio. 

En la actualidad, dentro de los fraccionamientos residenciales construidos alrededor del 

cuerpo de agua, destacan los de Las Delicias, el barrio de San Antonio, Avándaro, el Club de 

Golf Avándaro, La Peña, El Escondrijo, San Gaspar y La Rinconada. La lotificación y 

construcción en los espacios ubicados en las zonas aledañas a la presa, derivó en su 

privatización total; ya no existen calles de acceso a la playa porque esta está totalmente 

ocupada por residentes particulares.  

Los nuevos usos incrementaron rápidamente el costo y el valor del territorio, 

concretándose con ello una nueva fase de acumulación capitalista por apropiación en la 

región. A esta nueva fase se llegó porque quienes practican este tipo de turismo, es decir, los 

propietarios de las residencias construidas en Valle de Bravo son, como desde un principio se 

previó, “personas con alto poder adquisitivo… se trata básicamente de empresarios, 

funcionarios públicos de nivel medio o alto y artistas” (Programa de Ordenamiento Ecológico, 

anexo 10).  

  

Nuevo paisaje social 

¿Qué pasó con la población originaria y la que migró por la ilusión que le causó la 

aparición del turismo residencial? Estas poblaciones poco a poco generaron nuevas 

dinámicas territoriales y económicas. En cuanto a las primeras, la forma tan rápida en la que 

se encareció la zona centro del poblado, los segregó hacia las zonas periféricas que las 

instituciones de gobierno habían previsto no urbanizar. De manera que al poblarlas, muchos 

de ellos se convirtieron en “invasores” de sus antiguos territorios, razón por la cual 

comenzaron a ser objeto de reprimendas, llamadas de atención y, finalmente, de acciones 

estatales represivas y de desalojo.  
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A pesar del abandono y la persecución sufridos, la mayoría de los pobladores originarios 

que se ubicó en las zonas periféricas, en la actualidad, mantiene ahí sus casas de habitación. 

Algunos de ellos se asentaron en las localidades aledañas a la cabecera municipal y ahí 

continúan. La antigua organización territorial y administrativa dirigida por la CFE, que se 

mantuvo hasta principios de los años ochenta del siglo pasado, fue remplazada por una 

política de ordenamiento territorial enmarcada en el nuevo modelo de desarrollo: el neoliberal. 

De acuerdo con esta nueva política, hay zonas periféricas que, aunque en algunos casos 

se consideran aptas para el desarrollo urbano, no están debidamente normadas. Otras, se 

supone que no deben ser urbanizadas, ya sea por sus características físicas (alta densidad 

forestal y fuertes pendientes) o porque se consideran como Áreas Naturales Protegidas (Monte 

Alto, Cerro Colorado, Cerro de Cualtenco). Esto hace suponer que los habitantes serán objeto 

de nuevas presiones y desalojos.  

Las dinámicas económicas desarrolladas por estas poblaciones también son diversas. Los 

que se ubicaron en las zonas aledañas a la presa, así como los reubicados en San Martín 

Otzoloapan, en su mayoría, no pudieron continuar dedicándose a la agricultura por lo 

inadecuado de sus nuevos terrenos para esas labores. Paulatinamente la fueron abandonando 

hasta desplazarla como actividad económica principal, substituyéndola por otras actividades 

primarias (la pesca), secundarias (la albañilería) y, sobre todo, terciarias (comercio, artesanías 

y turismo).   

Los que vendieron sus terrenos se incorporaron primero a la construcción y luego al 

comercio y las artesanías. Tanto estos como los que desde un principio habían sustituido los 

cultivos por actividades comerciales, se enfrentaron con muchas dificultades debido a que no 

recibieron la capacitación necesaria para resolverlas, que les ofreció al momento de la 

negociación la CFE.  

A todos les fueron prohibidas las actividades silvoagrícolas que practicaban dentro de la 

cuenca y en lugares con escasa vegetación o poblados de pinos, casuarina y encino. “…los 

ingenieros de la CFE encargados de las obras, se dieron a la tarea, como parte de su proyecto 

de trabajo, de reforestar una significativa cantidad de superficie cerril, creándose un vivero para 

la producción de plantas como jacarandas, eucaliptos, pinos y otros. El principal objetivo era 

atraer las lluvias para el almacenamiento de agua en los vasos de la presa” (Archivo Municipal 

de Valle de Bravo). 

Entre los ajenos al municipio hubo quienes se dieron cuenta que entre los que visitaban 

Valle de Bravo, había quienes no tenían la posibilidad de comprar o construir una casa para 

su estancia definitiva, de vacaciones o de fin de semana. Pensaron entonces en el 

establecimiento de lugares donde pudieran pasar la noche, comer y divertirse, y que no fueran 

“exclusivos”. En cuanto pudieron realizaron pequeñas inversiones; compraron casas 

abandonadas, huertos y terrenos dentro de la cabecera, y en ellos establecieron modestos 
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hoteles, posadas familiares, restaurantes, cafeterías, bares y discotecas, entre otros (Trabajo 

de campo, 2009).  

Empero, la mayor parte de los pobladores originarios y un buen número de migrantes no 

tuvo acceso a estas otras actividades económicas. Las condiciones en que quedaron después 

de la expropiación de sus terrenos y el desplazamiento sufrido por los primeros, así como la 

falta de oportunidades que enfrentaron los segundos, no les permitieron llevar a cabo ningún 

tipo de inversión por pequeña que fuera.  Además, tampoco tuvieron apoyo de ninguno de los 

niveles de gobierno puesto que estos estaban abocados a la conversión del lugar en un 

destino turístico “para visitantes de alto poder adquisitivo”.   

Así, pues, entre la zozobra del desplazamiento, los desalojos, la falta de oportunidades, la 

exclusión de los proyectos de desarrollo y una vida cargada de prohibiciones, puede decirse 

que los pobladores originarios y la migración económica provocada por el nuevo destino 

turístico residencial, se fue conformando un nuevo paisaje social al habitarse las zonas 

periféricas en donde la carencia de servicios y la dificultad para acceder a ellos eran y siguen 

siendo las características más notorias. A la par que se fueron acostumbrando a enfrentar sus 

nuevas carencias, estos pobladores fueron desarrollando poco a poco, un tipo de turismo 

convencional que actualmente forma parte de los atractivos de Valle de Bravo.  

 

Ordenamiento territorial y gestión pública 

La construcción de la presa de Valle de Bravo cuyo objetivo explícito fue la producción de 

energía hidroeléctrica y que colateralmente permitió el desarrollo de un pujante turismo 

residencial y de un tipo de servicios turísticos convencionales, de inmediato también dio lugar 

a la ampliación de las acciones federales, estatales y municipales. Paradójicamente, se inició 

un proceso de generación y aplicación de políticas públicas para apoyar los nuevos 

desarrollos residenciales, no así los servicios turísticos que la población originaria había 

comenzado a desarrollar para contrarrestar el acoso de las fuerzas del mercado y de la 

inversión privada.   

Las políticas públicas que el Estado Mexicano habría de generar a la luz de los 

lineamientos del capitalismo mundial, seguirían permitiendo el fraccionamiento del paisaje así 

como la apropiación de los recursos naturales de la región, a favor de aquellos que mostraran 

poseer alto nivel adquisitivo. Así, se planteó en los planes de desarrollo que los proyectos 

turísticos de mayor rentabilidad son aquellos que se encuentran vinculados con la utilización 

de los recursos naturales.  

Con ese fundamento, desde los años ochenta del siglo pasado, el gobierno federal ha 

facilitado la entrada de capitales utilizando mecanismos que favorecen el desarrollo de 

proyectos que toman como punto de partida los recursos naturales de la región. En 

concordancia con ello, ha generado una nueva institucionalidad pública a partir de la cual se 
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profundiza el avance del capitalismo en el campo y en las ciudades. A las reformas políticas 

que se instrumentan, las sigue la promulgación de nuevas leyes y la creación de instituciones 

para asegurar la realización de los nuevos propósitos.  

En México, una de las primeras leyes relacionadas con el uso y la ocupación del espacio 

físico es la Ley General de Asentamientos Humanos. Esta se propuso en 1974 y fue aprobada 

y promulgada en 1976. Su uso actual es profuso ya que le permite al Estado la ordenación y 

regulación de los asentamientos a la luz de lo que se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano, los planes estatales y municipales correspondientes y los planes de ordenación de 

las zonas conurbadas”.  

Esta ley otorga al gobierno federal, a las entidades federativas y a los gobiernos 

municipales, atribuciones para dictar las disposiciones que correspondan sobre usos de la 

tierra, elaborar y ejecutar planes, realizar obras y servicios públicos, y regular el mercado de 

terrenos. Respecto a la regulación de la propiedad en los centros de población, establece 

pautas en cuanto a la tierra y sus posibilidades de expropiación.  

A la Ley General de Asentamientos Humanos le siguió una serie de reformas y adiciones 

a los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política del país. Destacamos la del artículo 73, 

en virtud de la cual el Estado quedó facultado para dictar las medidas necesarias en lo 

referente a ordenar los asentamientos humanos, estableciendo las debidas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, y ejecutando obras públicas para regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

Es así como, con fundamento en los cuerpos legales instituidos, “…las instituciones 

políticas en sus diversos niveles, entran a mediar en los procesos de uso y ocupación del 

espacio. …esta mediación se expresa bajo la forma de planes de ordenamiento territorial… los 

sectores con más fuerza económica y social vienen a ratificar por medio de estos planes sus 

intereses espaciales. En tanto que, los sectores más débiles frecuentemente no ven 

representados sus intereses en el marco de dichos planes” (Cordero, 2004: 98). 

El ordenamiento territorial es, pues, un instrumento que se construye, obligadamente, 

sobre juicios de valor que condicionan la toma de decisiones; una acción concertada e 

impulsada por los poderes públicos, que implica acciones orientadas al logro de un 

determinado orden territorial. Es como “la voluntad de referenciar una estrategia o política, con 

base en instrumentos de ordenación o planes, para un determinado ámbito geográfico” 

(Troitiño, 2008: 34). 

El ordenamiento territorial resulta ser, entonces, un instrumento que sirve para modelar el 

espacio físico y para introducir en él nuevas estructuras técnicas, jurídicas y administrativas, 

con la finalidad de sistematizar su utilización en función de objetivos fijados previamente y a 

los que se les asigna una función estructurante del territorio (Cfr. Palerm, 2003; Troitiño, 2008; 

Merlin, 1988; Massiris, 2003; Gómez, 2003).  
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En ese tenor, las actuales políticas de ordenamiento territorial tienen como una de sus 

preocupaciones centrales, la localización y organización espacial de las actividades humanas 

en un territorio, de acuerdo con criterios y prioridades que definen el estilo de desarrollo que 

se pretende alcanzar. Dicho ordenamiento se plasma en las actividades económicas, los usos 

del suelo, los asentamientos poblacionales y en los canales de relación que dan funcionalidad 

al sistema, configurando así el modelo territorial. El sistema de planeación resultante no es 

solo el producto de lo previsto por las consideraciones teóricas que le dan sustento, es la 

suma de decisiones que de una u otra forma disuaden o estimulan la aparición y localización 

de las actividades humanas en un territorio. 

Con base en lo expuesto se puede decir que en Valle de Bravo, el gobierno federal, la 

entidad federativa y los municipios involucrados, más allá de su intervención para la 

construcción del complejo hidroeléctrico, han dictado disposiciones sobre uso de suelo, 

construcción de obras, dotación de servicios públicos y regulación del mercado de tierras, con 

el claro objetivo de favorecer, permitir y estimular el desarrollo del turismo de carácter 

residencial, totalmente influidos por los requerimientos de los empresarios, tanto inmobiliarios 

como turísticos.  

Consecuentemente, ha creado una nueva institucionalidad pública para impulsar el 

desarrollo del turismo residencial, la que está constituida por un conjunto de instrumentos de 

política, entre los que destacan los planes de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Municipal, 

Estatal y Nacional, y los de Desarrollo Turístico, así como los programas y proyectos que de 

ellos se derivan y que son los que han permitido la entrada de capitales, el despojo y la 

consiguiente apropiación del espacio físico regional por parte de éste. Estos planes han sido 

fundamentales en la coordinación de las acciones de inversión pública y privada, debido a que 

se han estructurado a partir de una planeación en cascada según la cual, las estrategias y los 

objetivos planteados desde el nivel nacional, se asumen a nivel  estatal y son de carácter 

obligatorio cuando llegan al nivel municipal. 

A las políticas contenidas en los planes, el Estado Mexicano ha sumado una serie de 

reformas legales cuya finalidad es dotar de legalidad a aquellas. Entre ellas destacan la 

promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos y las modificaciones 

constitucionales que la amparan y a las cuales ya se ha hecho referencia. Asimismo, ha 

llevado a cabo la creación de instituciones en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal) para atender las necesidades de coordinación y de gestión que presenta el sector 

empresarial en su agresivo avance de apropiación física y producción económica.  

El gobierno de la entidad comenzó a ofrecer protección y a facilitar el desarrollo del turismo 

residencial en Valle de Bravo, a finales de los años sesenta del siglo pasado. Pero fue hasta el 

6 de agosto de 1971, que la Legislatura Estatal promulgó la Ley de Protección y Conservación 

de Valle de Bravo, declarando a la cabecera municipal como ‘Ciudad Típica’. Esta declaración 



324 
 

tenía como objetivo hacer de la ciudad y del municipio, espacios destinados al turismo, 

conservando y resaltando todas aquellas características que le imprimen un estilo colonial, es 

decir, su estilo arquitectónico, la reglamentación de la nomenclatura y de los anuncios ubicados 

en las calles de la localidad, que son los que hacen más atractivo el fundo legal; 

 Por su parte, el gobierno federal reconoció en 1980 el carácter turístico de Valle de Bravo. 

En esa oportunidad, los objetivos del Plan de Desarrollo Urbano Nacional indicaron que para 

alcanzar su desarrollo, este municipio debía tener un enfoque orientado hacia el turismo, 

definiendo al entorno inmediato de la presa como la zona de máximo potencial para dicha 

actividad. Se consideró, entonces, en el Programa de Dotación de Infraestructura para 

Centros Turísticos, de máxima prioridad la correspondiente a Valle de Bravo.  

Dentro de las obras que fueron realizadas durante ese periodo y que sirvieron para 

consolidar la actividad turística residencial del lugar, destacan la construcción de un 

helipuerto, un embarcadero y una marina. Los espacios definidos para el desarrollo de este 

tipo de turismo fueron dotados de redes de agua potable, drenaje, electricidad, vigilancia. 

También se le relacionó con el impulso a las vías de comunicación primarias, las que se 

estructuraron en función de las necesidades del turismo, quedando comunicada la mayoría de 

las localidades y barrios del municipio, solamente por brechas de terracería, inaccesibles a los 

medios mecánicos de transporte, sin importar la integración de los poblados ya que con ello 

se acentúa su aislamiento.  

La administración de 1980 también le dio prioridad a la construcción de una nueva 

autopista que conduce a la ciudad de Toluca, capital del Estado de México. Con esta tampoco 

se pensó en beneficiar el desarrollo general del municipio sino, más bien, permitir el desarrollo 

turístico de la zona sureste del Estado, que hasta ese momento todavía tenía un uso agrícola. 

“…de acuerdo con la política de apoyo casi exclusivo al aspecto turístico, todas esas vías se 

ubicarán para reforzar los flujos de este tipo” (Plan de Desarrollo Urbano, 1980).  

En la actualidad el municipio de Valle de Bravo se encuentra comunicado con la capital 

del Estado de México y con el Distrito Federal mediante tres vías de comunicación: la 

carretera Toluca-Saucos vía Nevado, la carretera Toluca-Amanalco y la nueva autopista 

Toluca-Villa Victoria. 

 

Impulso integral del turismo 

A partir de 1980 en Valle de Bravo no sólo se continuó el fortalecimiento del turismo 

residencial, también se comenzaron a atender los requerimientos del turismo convencional 

que había evolucionado de forma totalmente irregular y se planteó, de manera explícita, la 

dotación de infraestructura y el establecimiento de todo tipo de facilidades y servicios para el 

desarrollo de la población en general.  



325 
 

En el ya citado Plan de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo (1980), se señala que “si 

bien… el desarrollo principal que se ha dado en el municipio, es el del aspecto turístico, 

resulta que este desarrollo se ha dado a partir de iniciativas aisladas del sector privado y 

desde luego con un enfoque exclusivamente comercial. Así, pues, no hay un verdadero 

desarrollo turístico que resulte en beneficio de la población de Valle de Bravo”. 

Con base  en  esos elementos de diagnóstico, se fomentó el turismo social con la 

construcción del centro recreativo ISSSEMYM (aún en funcionamiento pero ya con otros 

objetivos y otra forma de administración), y se apoyó el turismo convencional con facilidades 

crediticias para la construcción de hoteles, posadas, zonas de campamento, equipamiento 

recreativo y cultural.  

También destaca, entre lo realizado en esos años, la creación de un Centro Nacional de 

Estudios Profesionales (CONALEP) para cursar estudios técnicos en turismo y actividades 

afines (O’Connor, 2000: 17). Su construcción tuvo como finalidad el satisfacer las 

necesidades de fuerza de trabajo de los establecimientos turísticos (hoteles, restaurantes, 

tiendas artesanales, agencias de viajes) de la localidad, con jóvenes originarios y/o residentes 

en el lugar. 

En el Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al periodo de 1985-1987 se incluyó el 

Programa Horizonte XXI, en el cual Valle de Bravo es considerado como “Centro Estratégico 

de Crecimiento Turístico”. Con él “se pretendía inducir un mayor equilibrio demográfico, lo 

cual suponía un mejoramiento sustancial del volumen y la calidad de servicios públicos de 

todo tipo” (Plan de Desarrollo Municipal 1991-1993). Propone como eje principal del 

desarrollo, la promoción del turismo, el que habrá de fortalecerse  –se señala- con el apoyo de 

los sectores federal, estatal y municipal, para la realización de eventos nacionales e 

internacionales.  

Desde mediados de los años noventa del siglo pasado se han venido realizando acciones 

tendientes a imprimirle un carácter cultural al destino turístico. Desde el gobierno municipal y la 

Dirección de Turismo de la entidad, se impulsan actividades relacionadas con la promoción de 

la producción artesanal y con las fiestas populares. Especial mención merece el llamado 

“Festival Cultural de las Ánimas”, que consiste en la realización de una serie de eventos 

culturales durante la primera semana de noviembre, en los que las creencias populares 

relacionadas con los muertos, se aprovechan con fines turísticos.   

Durante los últimos años se ha impulsado el desarrollo del ecoturismo junto con el turismo 

residencial, incrementándose la exclusividad del destino turístico. El Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal (2006) plantea la estrategia de que a las zonas dedicadas al turismo residencial y al 

ecoturismo, se  les asigne un uso de suelo con una densidad de construcción muy baja dentro 

de las áreas boscosas, de tal manera que constituyan zonas de protección al cuidado del 

sector privado. Sin embargo, como no prevé una auditoría social al respecto, ha dado lugar a la 
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especulación de vastas áreas boscosas ubicadas en zonas aledañas a la cabecera municipal, 

que en el plano comercial son denominadas ranchos; algunos de estos son dedicados a la 

agricultura pero presentan amplias posibilidades de uso habitacional y turístico-deportivo ya 

que cuentan con todos los servicios: bosques, áreas planas, manantiales, ríos, electricidad, 

vías de comunicación.  

Otro de los mecanismos utilizados por el Estado para impulsar el ecoturismo, a partir de la 

década de los noventa,  es declarar ciertos espacios como Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

Esto ha propiciado la continuación del despojo de los recursos naturales a las comunidades, 

dejando la responsabilidad de su cuidado en manos privadas que no tienen ninguna intención 

de protegerlos sino solamente de aprovecharlos en su propio beneficio.  

En la región integrada por Valle de Bravo y los municipios aledaños a él, varias zonas han 

sido declaradas ANP. A partir de ello, las comunidades han perdido el control sobre las mismas 

y han quedado a disposición de instituciones estatales, federales o privadas, lo cual, dados los 

manejos que se han visto en otros lugares, las pone en un serio peligro. Por la diversidad de 

recursos naturales y culturales con que cuentan, poseen un alto valor económico que despierta 

la ambición de los diversos agentes del mercado, los cuales se perfilan para imponer las 

políticas, estrategias y criterios que les permitan el control y ordenamiento de acuerdo con sus 

particulares intereses.  

Animados por la conservación ambiental, en Valle de Bravo han surgido grupos ecologistas 

y ONG integrados en su mayoría por personas provenientes del Distrito Federal y que tienen 

propiedades e intereses en el territorial municipal, por lo que su pretensión de preservar las 

características ambientales del municipio, oponiéndose a la ocupación en zonas boscosas y de 

valor escénico, se explica porque quieren mantener el “ambiente” de sus segundas residencias 

y, sobre todo, proteger el valor de sus propiedades mediante la conservación de la exclusividad 

y características paisajísticas del lugar.  

También han surgido grupos sociales de base agraria (ejidatarios y comuneros), originarios 

del municipio, así como inversionistas, posesionarios o propietarios de grandes extensiones de 

tierra, que pretenden ocupar, sobre todo, las zonas boscosas, bajo la modalidad de 

aprovechamiento sustentable. Evidentemente, la expectativa de las ganancias económicas es 

el principal incentivo de tales iniciativas.  

Lo cierto es que las instancias encargadas de generar y promover el desarrollo de Valle de 

Bravo siguen apostando a la actividad turística. En agosto de 2004 lo declararon ‘Pueblo 

Mágico’ con el objetivo de rescatar y proteger su imagen urbana, así como fortalecer sus 

atractivos turísticos.  

En virtud de que la  cabecera municipal sufre actualmente una marcada concentración 

poblacional y económica, se visualizan nuevos espacios para el desarrollo del turismo 

residencial y el ecoturismo; se ha propuesto y ya se impulsa la localidad de Colorines. La zona 
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perteneciente al municipio de Donato Guerra, que colinda con Valle de Bravo, ha sido 

considerada como zona estratégica para una nueva expansión de la actividad turística.   

 

Conclusiones 

Es posible distinguir tres etapas históricas que caracterizan a la región de Valle de Bravo y 

su estilo de desarrollo. En un primer momento la vida de sus habitantes giró en torno a la 

agricultura y al comercio, no sólo con las zonas aledañas sino también con otros Estados como 

Michoacán y Guerrero.  

Luego, para los años cuarenta del siglo pasado, México adoptó un nuevo modelo de 

desarrollo, a partir del cual se propuso la industrialización y la modernización como los ejes 

detonadores del mismo; según este modelo, alcanzar el desarrollo implicaba la transición de 

una sociedad tradicional a una sociedad moderna, lo cual se lograría a través de la evolución 

gradual de las formas de producción, hasta lograr que las sociedades tradicionales se 

convirtieran en sociedades industrializadas.  

Uno de los principales obstáculos para el establecimiento de la industria en el país, era la 

falta de energía eléctrica, razón por la cual se recurrió a la construcción de grandes presas 

hidroeléctricas; su construcción se consideró como la estrategia adecuada para abastecer esas 

demandas. Las políticas de desarrollo regional fueron percibidas como el elemento esencial 

para superar los desequilibrios estructurales e interregionales y para homogeneizar el tan 

anhelado desarrollo nacional.  

Bajo este contexto y por sus características hídricas y geomorfológicas, en la región de 

Valle de Bravo se estableció un sistema hidroeléctrico para abastecer a la naciente y creciente 

industria de la ciudad de Toluca. Para ello fue necesario recurrir a la expropiación de diversos 

territorios, los cuales constituían los medios de producción de los lugareños. El territorio de 

Valle de Bravo estaba dedicado a la práctica de la agricultura intensiva, actividad que constituía 

la base no sólo de la economía del lugar, sino también era el eje regulador de su estructura 

social y del patrón de asentamientos humanos.  

Con la construcción de la presa se le dio un nuevo uso a los recursos naturales de Valle de 

Bravo. Se cambiaron los patrones de asentamientos humanos debido a las reubicaciones y al 

surgimiento de nuevas comunidades, pero sobre todo, debido a que las actividades 

económicas que históricamente se habían venido desarrollando, quedaron relegadas a un 

segundo plano, obligando a los lugareños, antes dueños de sus medios de producción, a 

incorporarse a otras actividades como simples asalariados.  

“…los resultados obtenidos fueron contradictorios, pues mientras que algunos de sus logros 

como la generación de energía eléctrica promovieron el desarrollo de ciertos grupos y regiones; 

los sectores más pobres de la población son quienes ceden sus tierras para dichas obras y 
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quienes menos o ningún beneficio obtienen de ellas” (Sallenave, 1992: 41). La instalación de 

grandes industrias y la concentración de recursos en la ciudad de Toluca, no generó la 

expansión de sus beneficios; por el contrario, se acentuaron los desequilibrios regionales ya 

existentes. “En el fundamento mismo del modelo de la industrialización, hay no sólo ni 

principalmente hechos económicos, sino un hecho político fundamental: el sistema de dominio 

de la ciudad sobre el campo” (Palerm, 1972: 25).  

Sin embargo, la infraestructura creada para la producción de electricidad, conformó un 

paisaje atractivo, caracterizado por un cuerpo de agua rodeado de zonas boscosas, lo que en 

una etapa inmediata permitió la realización de diversos eventos acuáticos y deportivos, que 

hasta ese momento eran casi imposibles de practicar en el Estado de México. A partir de los 

años sesenta del siglo pasado, el Estado Mexicano otorgó incentivos, ya no sólo para el 

establecimiento de la actividad industrial sino también para la actividad turística, lo que facilitó 

la llegada de capitalistas fraccionadores ajenos al lugar, creándose así un nuevo destino 

turístico regional.  

De manera que la construcción de la presa dio lugar al desarrollo de un turismo residencial 

en Valle de Bravo. Debido a las condiciones en las que se encontraban los habitantes del lugar, 

los que además no contaban con apoyo gubernamental, el capital privado pudo invertir fácil y 

oportunamente en la construcción de fraccionamientos de casas de descanso para su posterior 

venta. El territorio adquirió un nuevo uso y con ello se incrementó su costo y su valor. Un nuevo 

cambio se presentó en la estructura económica del lugar, pues surgieron otras actividades 

económicas, tal es el caso de la industria de la construcción y de la prestación de servicios en 

casas residenciales.  

Para la década de 1980, la antigua organización territorial y administrativa que hasta ese 

momento se mantenía con miras hacia la planeación regional, fue reemplazada por la política 

de  ordenamiento territorial, enmarcada en un nuevo modelo de desarrollo: el neoliberal. En 

este modelo, el Estado crea políticas para dar paso al libre juego de las fuerzas del mercado y 

a la inversión privada, siendo ésta la encargada de fraccionar el paisaje en diversas unidades 

territoriales. Las instituciones políticas en sus diversos niveles, entran a mediar en los procesos 

de uso y ocupación del espacio, dicha mediación se expresa bajo la forma de planes de 

ordenamiento territorial y son los sectores con más fuerza económica y social los que vienen a 

ratificar por medio de estos planes, sus intereses espaciales, en tanto que los sectores más 

débiles frecuentemente no ven representados sus intereses en el marco de dichos planes.  

Así, en Valle de Bravo se dio impulso al turismo residencial a partir de la generación de una 

nueva institucionalidad pública, constituida por un conjunto de instrumentos de carácter 

territorial, entre los que destacan los planes de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Municipal, 

Estatal y Nacional, así como los programas o planes especiales que de ellos se derivan. A 

partir de  estos se permitió la entrada de capitales y la apropiación del espacio por parte de 
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éste, otorgándole además los insumos necesarios para su expansión, dejando de lado las 

necesidades del resto de la población.  

En un tercer momento, específicamente a partir de 1980, dadas las condiciones de 

desarrollo  desigual que se generaron con la construcción de la presa hidroeléctrica y el 

desarrollo del turismo residencial, se planteó la diversificación de la actividad turística, 

apoyándose los servicios de turismo convencional desarrollados por los pobladores y luego, en 

los años noventa, impulsando el ecoturismo en la región. El turismo actual en la región, ha 

adoptado un sentido ecológico ligado a la entrada de capital extranjero y nacional, para 

asegurar nuevas inversiones.  

Los últimos años se ha impulsado el ecoturismo junto con el turismo residencial, 

incrementándose la exclusividad del destino turístico. Los planes de desarrollo que se han 

puesto en práctica durante lo que va del nuevo siglo, han planteado como estrategias para la 

conservación de los recursos naturales, autorizar sólo bajas densidades de construcción dentro 

de las áreas boscosas, el establecimiento de ANP, dejando todo al cuidado y la protección del 

sector privado. Sin embargo, no prevé una auditoría social al respecto, lo que ha dado lugar a 

la especulación de vastas áreas boscosas ubicadas en zonas aledañas a la cabecera  

municipal. El deterioro y pérdida de los  recursos naturales se ha incrementado, además de 

que ha propiciado la continuación del despojo a las comunidades, las que han perdido el 

control sobre sus recursos.  

La diversidad de recursos naturales y culturales con que cuenta Valle de Bravo, sigue 

despertando la ambición de los diversos agentes del mercado, los cuales se perfilan para 

imponer políticas, estrategias y criterios que les permitan alcanzar el control de los mismos. 

Han surgido grupos ecologistas que dicen luchar por la conservación del ambiente, pero en 

realidad, como en su mayoría están integrados por personas que tienen propiedades e 

intereses en el territorio  municipal, su pretensión es más bien preservar el valor escénico de 

sus segundas residencias y el valor económico de sus propiedades. También han surgido 

grupos sociales de base agraria con similares pretensiones e intereses. 

Resulta evidente que en su trayecto hacia el desarrollo económico y hacia la liberación de 

los mercados, las políticas gubernamentales y estatales aplicadas en las últimas dos etapas, 

han traído consigo altos costos sociales y ecológicos para los grupos que dependen 

directamente para su subsistencia de la preservación de sus formas de vida tradicionales y de 

los ecosistemas. Los sutiles lazos sociales que permitían a la comunidad actuar por el interés 

colectivo en Valle de Bravo, han sido socavados por nuevas relaciones que promueven los 

antagonismos y las divisiones. De igual forma, los recursos comunes, como la tierra y el agua, 

se han convertido en mercancías y el acceso a ellos está determinado no por las relaciones 

sociales, sino por el mercado.  
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Los cambios económicos, sociales y territoriales que devinieron de la planeación por 

cuencas, generaron la reubicación y el surgimiento de poblaciones en territorios alejados del 

lugar de origen y en condiciones poco favorables para la agricultura, que era la actividad 

económica predominante en el municipio. El despojo sufrido no les ha permitido incorporarse a 

las nuevas actividades económicas que, además, les fueron impuestas por la política de 

planeación territorial nacional.  

No puede negarse que las políticas de planeación y ordenamiento territorial han contribuido 

al surgimiento, consolidación y diversificación de la actividad turística en Valle de Bravo. Sin 

embargo, el desarrollo que ha tenido lugar en el municipio, se ha dado de manera 

desequilibrada, creando en la cabecera municipal, zonas que ofrecen una imagen de 

prosperidad y confort y que son ocupadas por grupos ajenos a la localidad, mientras que en las 

zonas aledañas es posible observar una segregación socioterritorial derivada de la actividad 

turística, pues es en estos lugares donde la gente de clase media o baja ha tenido que 

ubicarse. 

“Sin embargo los resultados obtenidos fueron contradictorios, pues mientras que algunos 

de sus logros como la generación de energía eléctrica promovieron el desarrollo de ciertos 

grupos y regiones; los sectores más pobres de la población son quienes ceden sus tierras para 

dichas obras y quienes menos o ningún beneficio obtienen de ellas” (Sallenave, 1992: 41). 

Los esquemas de industrialización en los que se basó el desarrollo del turismo en Valle de 

Bravo desde los años sesenta, pusieron en práctica esquemas neoliberales a partir de los 

cuales se profundizó no solo la acumulación capitalista sino la marginación y pobreza de los 

pobladores originales, así como el deterioro de los recursos naturales por su uso intensivo. Sin 

embargo, siempre se dijo que a través de esas políticas se buscó el desarrollo de la población 

así como la conservación, preservación y mantenimiento de los recursos naturales y culturales 

del lugar.  

La actividad turística promovida lo único que permitió fue la apropiación de espacios que 

cuentan con una amplia diversidad de recursos naturales y humanos por parte de aquellos que, 

además de ser externos, poseen capital. Asimismo, las actividades turísticas cuyo desarrollo se 

apoya actualmente son las dirigidas al turismo residencial y al ecoturismo; es común que las 

inversiones que estos tipos de turismo requieren, se sitúen en áreas rurales de cierta calidad 

paisajística y en las que sus habitantes se encuentran en condiciones de abandono y/o 

marginación económica. En el caso de Valle de Bravo esas dos condiciones se cumplieron 

plenamente: el paisaje natural había sido mejorado y los pobladores se encontraban 

padeciendo necesidades económicas. Evidentemente, no querían vender, pero las 

necesidades que padecían los obligaban a ello.  

La administración pública en la práctica, hasta ahora ha apoyado y financiado 

emprendimientos turísticos que benefician solo a unos, aunque su implantación acoge la 
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promesa de que traerá beneficios para todos. Ha apoyado emprendimientos a través de los 

cuales se lleva a cabo la sobreexplotación  y contaminación de los recursos con los que cuenta 

el municipio porque, sobre todo en la actualidad, los proyectos turísticos de mayor rentabilidad 

se encuentran vinculados con la utilización de los recursos naturales.  

Si alguna conclusión puede apuntarse, entonces, es que las políticas de carácter territorial 

han permitido la generación de desarrollo, pero que han sido los sectores con más fuerza 

económica y social los únicos que han resultado beneficiados. El ordenamiento territorial 

necesita una profunda revisión para que permita que los sectores más débiles vean 

representados sus intereses y que sean promotores y beneficiarios de su propio desarrollo. Es 

evidente que los pobladores locales hasta ahora no han sido beneficiados con el desarrollo del 

turismo en Valle de Bravo. Si realmente se quiere, como se dice en todos los planes de 

desarrollo, que también resulten beneficiados, las políticas de ordenamiento territorial y de 

desarrollo turístico deben ser revisadas para lograr su inclusión. 

Es necesario plantear, entonces, como posibilidad, que la modernización de la actividad 

turística debe adoptar, sin menosprecio de la entrada de capital nacional y extranjero, un 

“sentido ecológico y humano”, que se manifieste en la distribución de los beneficios derivados 

de esta actividad económica, entre todos los que se ven involucrados en ella, sobre todo, los 

pobladores locales. Pensar en desarrollar proyectos turísticos de base comunitaria orientados 

al desarrollo local.  

Bajo este contexto el objetivo central de todo plan de desarrollo urbano, sea municipal, 

estatal o federal, debería estar referido al impulso del turismo como factor de desarrollo social y 

local, ecológicamente sostenible y eje de desarrollo económico. En tal sentido, las estrategias 

que habrían de seguirse, estriban en otorgar facilidades, no solo a empresarios nacionales y 

extranjeros, sino sobre todo a empresarios y pobladores locales para que estos puedan 

establecer en las zonas de montaña que componen la zona, distintos tipos de actividades 

turísticas: caminatas, ciclismo de montaña, moto cross, tenis, cabalgatas, campismo, escalada, 

rapel, tirolesa, ala delta, parapente, entre otros.  

Hay que tomar en cuenta que la presa continúa teniendo un papel importante en el 

desarrollo de las actividades turísticas, por lo que también debe normarse su aprovechamiento. 

La gama de deportes que se practican en ella (ski, kayak, tabla vela, velerismo, canotaje y 

pesca deportiva) causa daños irreversibles a la naturaleza del lugar siendo practicada solo por 

los turistas residenciales (clase alta proveniente del Estado de México y del Distrito Federal), 

que poco contribuyen al mantenimiento de la presa. Aquí cabe pensar en una intervención más 

enérgica de la administración municipal apoyada por los empresarios locales, pero sobre todo, 

cabe pensar en la participación de los pobladores locales, guardianes innatos de los recursos 

naturales.  

 



332 
 

Bibliografía  

Alcañíz, Mercedes (2008). El desarrollo local en el contexto de la globalización. En: 

Convergencia, Revista de Ciencias Sociales. México: Universidad Autónoma del Estado de 

México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Barkin, D. y T. King, (1975). Desarrollo económico y regional. Enfoque por cuencas 

hidrológicas de México. Siglo XXI, México, D.F.  

Cordero, Allen (2004). Nuevos ejes de acumulación y naturaleza: el caso del turismo. San 

José Costa Rica: FLACSO. 

Estados Unidos Mexicanos (1946). Diario Oficial de la Federación.  

García, Ana (1979). Turismo y Subdesarrollo Regional. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Gobbels López, C. (1954). Geografía de Valle de Bravo, Estado de México, tesis para obtener 

el grado de Maestra en Geografía. México: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras.  

Left, Enrique (2005). La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable: 

economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. En: 

Seminario Internacional REG GEN: Alternativas Globalização, 8 al 13 de Octubre de 2005. 

Rio de Janeiro, Brasil. 

Estados Unidos Mexicanos (1974). Ley General de Asentamientos Humanos. 

Massiris, Ángel (2003). Políticas latinoamericanas de Ordenamiento Territorial: Realidades y 

desafíos. México: Universidad Nacional Autónoma de México.  

Merlín, P. (1988). Geógraphie de l’Amenagement. París: PUF. 

O’Connor, James (2000). ¿Es posible el capitalismo sostenible? En: Revista Papeles de 

población, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, UAEM.  

Palerm, Ángel (1993). Planificación Regional y Reforma Agraria. México: Gernika.  

Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Bravo, 1991-1993. 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, 1980. 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo, 2006. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011. 

Romero, Tonatiuh (2000). Origen y desarrollo de la Geografía Cultural. En: Espacio 

Geográfico, Facultad de Geografía, UAEM. 

Secretaría de Ecología del Estado de México (2003). Programa de Ordenamiento Ecológico 

de la Subcuenca Valle de Bravo – Amanalco, Gaceta de Gobierno, Toluca, México, 30 de 

octubre de 2003. 

Talavera, Francisco (1982). Lago Chapala: Turismo residencial y campesinado. México: 

Instituto Nacional de Antropología e Historia.   

Tarlombani, Marco (2005). Turismo, Políticas de Ordenamento Territorial e Desenvolvimento. 

Un Foco no Estado do Paraná no Contexto Regional. En: X Encuentro de Geógrafos de 

América Latina: por una Geografía Latinoamericana. Del laberinto de la Soledad al espacio de 

la Solidaridad, Universidad de Sao Paulo, Brasil.  



333 
 

Viqueira, Carmen (2001). El enfoque regional en antropología. México: Universidad 

Iberoamericana.  

Zizumbo,  Lilia (2008). Política ambiental y turismo sustentable en el Barril, Baja California. 

En: Lilia Zizumbo y Neptalí Monterroso (comps.). Turismo Rural y Desarrollo Sustentable, 

UAEM.  

Sallenave, J. (1992). El Proyecto hidroeléctrico de la Bahía de James: la ruina de un territorio. 

En Revista Alteridades, 1992. 

  



334 

 

La importancia de crear una imagen rural 

M.A. Daniel Bayliss Bernal  

Universidad de Sonora, Departamento de Contabilidad 

bayliss@eca.uson.mx 

 

M.A. Oscar David Moraga Rios (coautor) 

Universidad de Sonora, Departamento de Contabilidad 

oscarmoraga@eca.uson.mx 

 

M.C.I.E. Jorge Adán Moraga (coautor) 

Universidad del Desarrollo Profesional, Departamento de Administración 

jorgeadanmoraga@gmail.com 

 

Resumen 

     El presente trabajo tiene como finalidad principal aportar sugerencias y/o recomendaciones de 

mercadotecnia que permitan contribuir con ello al fortalecimiento del turismo, enfocándose 

principalmente al turismo rural, mediante acciones que permitan en forma adecuada dar solución a 

los problemas u obstáculos que se presentan en la actualidad, y que en la mayoría de los casos 

son originados por desconocimiento de actividades y acciones de mercadotecnia, tales como el de 

crear y desarrollar una imagen rural para las comunidades en forma general y muy particular a 

cada zona. 

     Además, se describen una serie de elementos importantes que se tienen que realizar para 

alcanzar el principal objetivo de este proyecto, que es lograr una imagen rural positiva para las 

comunidades y bien posicionada. Por ello, se plantea el problema que enfrentan las comunidades 

rurales, posteriormente se definen las acciones a elaborar de mercadotecnia como es: establecer 

una ventaja diferencial, desarrollar un producto o servicio, crear un programa para diseñar una 

imagen de impacto, y establecer los mecanismos para difundir las acciones a través de un eficiente 

programa de comunicación. 

Palabras clave: turismo, rural, comunidad, imagen, programa, ventaja, comunicación. 

 

Abstract 
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The present work has as main purpose to provide suggestions and / or recommendations to 

thereby contribute to the strengthening of tourism, focusing primarily rural tourism through actions to 

properly address the problems that occur today, and that usually in most cases are caused by lack 

of knowledge of marketing activities and to create an image and develop rural communities in 

general. 

To which describes a series of activities that must be done to achieve the main objective of 

this work is to achieve a positive image for rural communities. For this, we will set the problems 

facing rural communities, to further define the actions to be taken as: establishing a differential 

advantage, develop a product or service, create a program to design an image of impact, and 

establish mechanisms for disseminating actions through an effective communication program. 

Keywords: tourism, rural, service, image, advantage, competitive. 

 

1. Introducción 

     La industria del turismo a nivel mundial, es una de las actividades más relevantes ya que esta 

en constante expansión. Representa una gran fuente de ingresos para aquellas organizaciones y 

países que saben como sacarle provecho adecuadamente y en una forma tal, que se puedan 

beneficiar todas aquellas pequeñas organizaciones y personas que participan en el desarrollo de 

esta actividad. 

     México por ser parte de la actividad económica globalizada, reconoce la importancia que la 

actividad del turismo contribuye a la economía y al desarrollo, de ahí la creación de diversos 

programas oficiales para apoyar el sector turismo. 

     Esto le ha permitido alcanzar una presencia significativa en esta industria a nivel internacional, 

siendo considerado el octavo país a nivel mundial, y el segundo en el continente americano. 

     Sin embargo por la riqueza de su naturaleza, en México todavía existen cientos de lugares que 

no han sido aprovechados turísticamente hablando por los tres niveles de gobierno, y por 

inversionistas privados. 

     En la mayoría de los casos por el desconocimiento del potencial ya sea de los habitantes de 

una población con atractivos turísticos, o bien por la falta de interés de los inversionistas. 

     Aunado a lo anterior podemos mencionar que en muchos casos no han sabido implementar una 

estrategia que les permita aprovechar los recursos naturales con que cuentan para explotarlos 
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debidamente, y con ello lograr un crecimiento dentro de la comunidad, si consideramos que la 

industria del turismo al desarrollarse genera una serie de actividades económicas que la 

complementan, y esto trae como beneficio la creación de empleos entre otros. 

      Una estrategia que se puede utilizar para lograr un desarrollo turístico rural, es crear una 

imagen de identidad para las comunidades rurales que cuentan con atractivos turísticos factibles 

de explotar, y que como mencionamos anteriormente, la mayoría de las comunidades en México 

cuentan con dichos atractivos. 

     Es por ello que en el presente trabajo se tratara la forma de crear una imagen rural positiva que 

permita a las comunidades incrementar el flujo de turistas, trayendo consigo los beneficios que esta 

actividad genera. 

 

2. Antecedentes 

     La palabra” turismo” surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII como resultado del “Grand 

Tour”, un itinerario de viaje por Europa, muy común desde el año 1660 hasta la aparición de viajes 

masivos en ferrocarril (a partir de la década de 1820). Estos viajes fueron muy populares entre los 

jóvenes británicos de clase alta; su motivo principal, era apreciar las bellezas turísticas y paisajistas 

del continente, así como asistir a actividades sociales de la aristocracia europea (Gunn y Var, 

2002). 

     Hacia finales del siglo XVIII se comenzó a manifestar un cambio en las preferencias de sitios a 

donde viajar, como consecuencia del incremento en la popularidad que iban tomando aquellos 

lugares que contaban con balnearios en sus  zonas costeras. De esta forma, se desarrollo la 

modalidad turística en la cual se disfruta del sol, el mar y la playa y así se conformo un modelo de 

turismo de masas llamado de Sol y Playa. Durante este mismo periodo, algunos grupos de la 

aristocracia europea, compuestos por naturalistas, logias y academias científicas, iniciaron una 

serie de recorridos a través de otros continentes, con el fin de estudiar la historia natural de la flora 

y la fauna silvestre así como conocer las costumbres de las poblaciones locales. Esta novedosa 

forma de viajar, en donde el disfrute se orientaba más hacia la búsqueda del conocimiento de la 

naturaleza y la cultura de las regiones y localidades, podría tomarse como un antecedente de lo 

que ahora se conoce como turismo de naturaleza y turismo rural. 

3. El turismo convencional 
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      También conocido como el turismo de masas es el más común, y se practica generalmente a 

través de la compra de paquetes económicos -que incluyen transporte y hospedaje- y provee 

entretenimiento y diversión en las playas, sin que las características del destino cuenten tanto 

como el precio. (Cuadro 1.1). 

CUADRO 1.1. Modalidades del turismo tradicional considerado por la Sectur (2002) 

 Sol y playa 

 Cultural 

 Salud 

 Náutico 

 Deportivo 

 Social 

 Negocios. 

     En esta modalidad las expectativas del viaje son pocas, y quienes la practican son 

generalmente personas con ingresos medios y bajos. Este tipo de turismo corresponde al 

desarrollo tipo “enclave”, en el que el visitante interactúa poco con la comunidad receptora y su 

modalidad se reduce al “transporte-hotel-playa” (Bringas y Ojeda 2000) 

4. Turismo rural 

     Este segmento se orienta hacia la perspectiva de la cultura y el aprovechamiento de los 

recursos naturales por parte de las comunidades locales, ya que ofrece al turista la gran 

oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las comunidades 

que cohabitan en un ambiente rural, y además lo sensibiliza sobre el respeto y el valor de su 

identidad cultural. 

     En el turismo rural, el turista no es un visitante-observador en un día de paseo; es una persona 

que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde aprende a preparar 

alimentos habituales, crea artesanía para su uso personal, aprende lenguas autóctonas, el uso de 

plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume; además es actor en los 

eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas. El propósito principal 

de los viajes destinados al turismo rural, es que el turista conviva e interactúe con una comunidad 
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rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma 

(Sectur, 2002). 

Algunas actividades que se realizan en el turismo rural se detallan en el siguiente cuadro. 

Actividades de turismo rural: 

ETNOTURISMO Contacto con la cultura autóctona, local u origen del sitio.

AGROTURISMO 
Compenetrarse en actividades relacionadas con el 

campo, como se efectúan las siembras y cosechas. 

TALLERES 

GASTRONÓMICOS 

Preparación o creación de alimentos y platillos para su 

degustación. 

VIVENCIAS MÍSTICAS 

Estar en contacto con el mundo mágico de la 

subjetividad que implique algún ritual especial (baños de 

vapor, baño en aguas termales, etc.). 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS 
Conocer el que se habla normalmente en la región o el 

ancestral. 

ECO-ARQUEOLOGIA Se refiere al pasado de una cultura y su entorno natural. 

PREPARACION Y USO DE 

MEDICINA TRADICIONAL 

Adquirir conocimiento acerca de la cura de 

enfermedades por medio de la herbolaria y otras. 

TALLERES ARTESANALES Participar activamente en la fabricación de artesanías 

FOTOGRAFIA RURAL 
Tomar fotografías de todo lo que implican las actividades 

de esta rama del turismo alternativo 

          Neyra (2004) 

 

 

 

5. Hipótesis 
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     Para la realización del presente trabajo, se parte de la base de que existen cientos o miles de 

comunidades en México, que cuentan con atractivos turísticos naturales que son factibles de 

explotar, pero que no se realiza en virtud del desconocimiento de la forma en lograr una afluencia 

turística por parte de los habitantes de las mismas comunidades, adicional al poco interés por 

diversas autoridades gubernamentales en promover un turismo rural. 

6. Metodología 

     En virtud de que ya se tiene un panorama más amplio de lo que es el turismo y específicamente 

del turismo rural, seguidamente se procederá a realizar una serie de acciones que permitan diseñar 

o crear una imagen rural positiva, para que esto pueda generar una afluencia turística a las 

comunidades. 

     Estas acciones o pasos para lograr crear una imagen positiva de las comunidades rurales, 

comprende: Crear una ventaja diferencial, desarrollar un producto acorde a las comunidades y que 

pueda ser factible de comercializarlo, diseñar la imagen del producto que será representativo de la 

comunidad, y comunicar el resultado de esta actividad para que las personas que gusten del 

turismo rural conozcan la existencia de las comunidades y sus productos. 

a) Crear una ventaja competitiva.- Para poder diseñar una imagen rural, primeramente lo 

que se aconseja es tratar de tener o crear una ventaja competitiva de la comunidad en 

relación con otras comunidades. 

Porte (2008)  establece que la ventaja competitiva nace de muchas actividades discretas que 

ejecutan al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar un producto. Cada una de las 

actividades contribuye a sentar las bases para lograr una diferenciación. La diferenciación puede 

lograrse tras analizar que atractivos tiene la comunidad y cuales pueden ser factibles de explotar. 

Para poder determinar una ventaja competitiva, se necesita de un sistema que permita examinar 

las diversas alternativas que una comunidad cuenta para poder desarrollarlas. 

Una herramienta importante para realizar la actividad antes mencionada, es la cadena de valor. 

Una CADENA DE VALOR, es un conjunto de actividades cuyo objetivo es diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y apoyar un producto. (1:34). 

El valor es lo que la gente esta dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. (p. 33, 34, 36) 

En el siguiente cuadro vemos las actividades que pueden ayudar a una comunidad a lograr una 

cadena de valor que termine con la satisfacción del turista. 



340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Porter (2008: 37) 

INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD.- En este concepto se debe hacer un análisis de las 

facilidades que la comunidad cuenta para que el turista pueda tener acceso a los lugares de 

esparcimiento (caminos, carreteras, brechas, etc.). De no contar con una forma accesible de llegar 

a la comunidad, se deben realizar las acciones pertinentes para lograrlo. 

Es recomendable que las comunidades cuenten con los servicios que el turista necesita para tener 

una estancia agradable y sin contratiempos, como pueden ser: estación de gasolina, taller 

mecánico, llantera, hotel, restaurante, servicio de sanitarios públicos, entre otros. 

Por supuesto que lo anterior es lo ideal, pero estará en función del tamaño de la comunidad y los 

recursos financieros con que cuenta y los apoyos que la comunidad recibe por parte de los 

gobiernos. 

LAS PERSONAS.- Considerado el activo más valioso en las organizaciones, en las comunidades 

de México no es la excepción si se toma en cuenta que una comunidad es una organización, en 

virtud de que es un conjunto de personas que trabajan para lograr objetivos personales y 

comunitarios. 

INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 

LAS PERSONAS QUE LA COMPONEN 

 

RECEPCION  MERCADOTECNIA  SERVICIO    DESPEDIDA      

DE TURISTAS  Y VENTAS                    DEL TURISTA 

SATISFACCION  

      DEL  

TURISTA 
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Por tal motivo, las personas juegan un papel muy importante para lograr la satisfacción del turista, 

mediante el trato personal que se tenga para con estos. 

RECEPCION DEL TURISTA.- Esta actividad comprende la forma en que el turista es recibido en la 

comunidad, la información que se le pueda proporcionar sobre los diversos servicios con que se 

cuentan, con el fin de facilitarle su estancia e integración a la comunidad. 

MERCADOTECNIA Y VENTAS.- Aquí se deben diseñar las formas que permitan al turista lograr 

adquirir los diversos productos y los atractivos naturales con que se cuentan y que pueden ser de 

interés para el turista.  

Es muy importante no caer en el acoso constante al turista para que adquiera un producto, ya que 

esto lejos de lograr una venta resultara todo lo contrario. 

SERVICIO.- Considera las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva el valor 

del producto. Aquí es importante tomar en cuenta la calidad de los servicios que se ofrecen al 

turista; como son los alimentos, el hospedaje, servicios públicos, etc. Porter (2008 p. 29) 

DESPEDIDA DEL TURISTA.- En este aspecto los habitantes y en especial las autoridades tienen 

una participación muy importante, en virtud de que ellos representan a la comunidad y hablan en 

nombre de la misma. 

Por lo que son los responsables de hacer que el turista reciba una despedida a su visita en la 

comunidad, y que esta despedida quede grabada en la mente del turista, lo que traerá como 

resultado que vuelva y que hable de los aspectos positivos que vivió en la comunidad visitada. 

SATISFACCION DEL TURISTA.- Todas las acciones comentadas anteriormente y que se 

consideran como primarias, llevadas a cabo de una forma correcta y de acuerdo a las posibilidades 

de cada comunidad, dará como resultado un turista satisfecho, y, que será el inicio de la creación 

de una IMAGEN RURAL POSITIVA. 

DESARROLLANDO UN PRODUCTO 

Esta actividad como parte para lograr una imagen rural positiva, ya esta hecha, pues son los 

diversos atractivos con que cuenta cada comunidad y que se menciona en el apartado de 

antecedentes como son: la arqueología, gastronomía, vivencias místicas, medicina tradicional etc. 

Tomando en cuenta de que el producto a ofrecer al turista ya se tiene, lo que se debe procurar es 

diseñarlo de tal forma que resulte atractivo para el turista. 
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Por ejemplo: las comunidades que cuentan con un rio que sirve de esparcimientos para los 

habitantes de la comunidad y del turista, es indispensable crear el ambiente para que este sea 

disfrutado al máximo. 

Para lograr esto, es importante crear los accesos con facilidad, diseñar una infraestructura como 

son palapas, baños públicos, entre lo mas importante, adicional a la instalación de negocios 

dedicados a la venta de artesanías, alimentos, bebidas, etc. 

PROCESO DE PLANEACION DEL PRODUCTO.- El plan de producto, consiste en identificar los 

diversos atractivos con que cuenta la comunidad y que pueden resultar de interés para los turistas. 

A continuación, se mencionan una serie de pasos sencillos que proponen Ulrich, Eppinger (2009), 

y que pueden servir para definir el o los productos que puede desarrollar una comunidad. 

1) Identificar oportunidades.- Se trata de analizar los diversos atractivos con que cuenta 

una comunidad, así como visualizar o idear algunos otros atractivos que puedan ser 

complementarios de los ya existentes y que puedan ser de interés para los turistas. 

2) Ejemplo: Volviendo a la comunidad que cuenta con un rio, se puede implementar 

actividades que permitan al turista disfrutar dicho atractivo como puede ser la renta de 

canoas, botes, etc. 

3) Evaluación de los productos.- De la lista de atractivos que se definieron, se debe hacer 

un análisis de cada uno para ver cual o cuales pueden ser factibles de diseñar e 

implementar de tal forma que satisfaga las expectativas de los turistas. 

4) Asignar recursos y planear tiempos.- Considerando que la mayoría de las 

comunidades en México cuentan con recursos muy limitados. En este concepto es 

importante que la comunidad vea con que recursos cuenta para implementar el 

producto o actividad a desarrollar para lograr la atención de los turistas. 

5) Una vez que se tengan definidos los recursos con que cuenta cada comunidad, será 

importante establecer tiempos para el desarrollo e implementación del producto o 

actividad elegida. 

6) Retroalimentación.- Este paso es muy importante, en virtud de que cada comunidad 

debe valorar los resultados en un periodo de tiempo determinado sobre el producto o 

la actividad que se haya implementado, con el fin de iniciar acciones que permitan 

reforzar el atractivo establecido, o bien, emprender medidas correctivas en caso de 

haber alguna debilidad. (p. 41 -45) 

DISEÑANDO LA IMAGEN RURAL 
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Una vez que ya se ha definido la ventaja diferencial y se ha desarrollado el producto o actividad 

para una comunidad, seguidamente se procederá a diseñar la imagen o identidad rural adecuada, 

que tenga impacto en los visitantes, y que esta imagen se quede grabada en su mente.  

La identidad rural, de acuerdo a Costa (2007), es todo un sistema de signo visuales que tienen por 

objeto distinguir – facilitar el reconocimiento y la recordación – a una comunidad. La misión es, 

pues, diferenciar (base de la noción de identidad), asociar ciertos signos con determinada 

comunidad y aumentar la notoriedad de la misma. 

Los signos que integran el sistema de identidad rural tienen la misma función, pero cada uno posee 

características de comunicación diferentes. Estos signos se complementan entre si, con lo que 

provocan una acción sinérgica que aumenta su impacto en conjunto. 

Los signos de la identidad rural son de diversa naturaleza: 

 Lingüística.- El nombre de la comunidad es un elemento de designación verbal que se puede 

convertir en una grafía diferente; un modo de escritura exclusiva que se le llama logotipo. Esto es, 

que la forma en el diseño que se de al nombre de la comunidad, es lo que puede ser un atractivo 

visual, porque se saldría de la escritura convencional. 

 Icónica.- Esta se refiere a la marca grafica o distintivo figurativo de la comunidad. Esta marca 

distintiva es lo que podrá ser una ventaja diferencial de la comunidad, ya que en ella se comunicara 

en forma simbólica los productos y atractivos que posee cada comunidad. 

 Cromática.- Consiste en el color, o colores, que la comunidad adopta como distintivo emblemático. 

(p : 15,16) 

PROGRAMA DE IDENTIDAD 

Habiendo establecido los signos básicos que definen la identidad rural, a continuación se 

establecerán tres pasos que Costa (2007) considera, y que permitirán elaborar un programa de 

identidad rural. 

PASOS: 

a. DEFINICION DEL AUTOCONCEPTO.- Es el punto de partida de un programa de identidad o 

imagen rural. En esta apartado se deben considerar, los rasgos propios de la comunidad y que son 

los que de alguna manera los distinguen de las demás comunidades como son; sus costumbres, 

sus valores sociales, su religión, etc. Pero lo más relevante es lo relacionado con sus costumbres y 

tradiciones, ya que estas permitan que cada comunidad sea identificada por personas ajenas a la 
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comunidad, y que en la mayoría de los casos, por ser actividades de mucha antigüedad 

(principalmente fiestas patronales) ya son identificadas las comunidades por los mismos. 

b. ANALISIS DE LA IMAGEN.- Esta segunda acción consiste básicamente en hacer una auscultación 

de la imagen que la comunidad proyecta hacia el exterior, y se establecen directrices encaminadas 

a mejorar principalmente los símbolos que las representan; para seguidamente hacer 

comparaciones sobre la imagen actúal y la imagen deseable para un futuro. 

c. LAS COMUNICACIONES.- Este tercer paso será el estudio de las formas de comunicación que la 

comunidad tiene hacia el exterior, y ver si realmente es una comunicación efectiva que tenga 

impacto de tal manera que la afluencia turística hacia la comunidad vaya en crecimiento. Una vez 

analizados las formas de comunicación se deben establecer acciones que vayan encaminadas a 

mejorar dichas formas de comunicación, para lograr un resultado positivo en relación con los 

turistas visitantes. (p. 49,50). 

COMUNICACIÓN 

Una vez que ya se han determinado los productos, servicios, o, actividades que pueden ser de 

suma utilidad para cada comunidad, en el sentido de que resulten atractivos para lograr una mayor 

afluencia turística, es necesario diseñar los canales de comunicación adecuados que permitan 

trasmitir la imagen de la comunidad, de tal manera que tenga un impacto positivo, lo que permitirá 

lograr el objetivo deseado que es, que la comunidad logre un crecimiento en todos los sentidos a 

través de los ingresos que pueda generar el turismo. 

Para esto es menester conocer los pasos que todo sistema de comunicación debe considerar para 

lograr un objetivo establecido. A continuación, se mencionan los pasos más importantes en el 

proceso de comunicación que Kotler, Bowen, Makens (2008), consideran en esta actividad. 

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN: 

    Las comunicaciones como un dialogo interactivo entre las comunidades y los turistas, y,  

trascurre durante las fases anteriores a la venta, consumo, uso, y, posventa del producto, actividad, 

o servicio que se brindan a los visitantes. 

Gracias a los avances tecnológicos, nos podemos comunicar a través de los medios tradicionales 

(periódico, radio, televisión, y el teléfono), así como con los medios de comunicación de más 

reciente aparición como lo son la telefonía celular  y el internet. 
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Las nuevas tecnologías han venido a reducir el costo de la comunicación, lo que permite llegar en 

forma oportuna a un mayor número de personas, tanto en forma masiva como en forma 

personalizada. 

Todos los elementos que se consideran en la imagen de una comunidad (nombre, logotipo, 

personas, ambiente, etc.) siempre comunican algo al turista. 

Todo contacto con estos elementos, ofrece una impresión que puede reforzar o debilitar la 

percepción que los turistas tengan sobre una comunidad. 

Todas las actividades a realizar para lograr una imagen positiva de las comunidades, deben estar 

unidas o integradas para desarrollar un mensaje coherente y con impacto. 

Las actividades más comunes para lograr una comunicación efectiva son: la publicidad, la venta, 

personal, la promoción de ventas y las relaciones públicas. Estas actividades son conocidas como 

mezcla promocional, en virtud de que siempre se deben utilizar al mismo tiempo para lograr un 

impacto aceptable. 

El punto es determinar con que intensidad se debe utilizar cada una, y esto dependerá de los 

objetivos que se quieran alcanzar por cada comunidad. 

 Publicidad.- Esta deberá utilizarse cuando se quiera trasmitir un mensaje masivo, alusivo hacia 

alguna característica de la comunidad, que se quiera dar a conocer en forma generalizada. 

 Venta personal.- Aquí es donde las personas juegan un papel muy importante en el desarrollo de la 

imagen, en virtud de que serán los habitantes de cada comunidad, quienes a través de la 

interacción personal con los visitantes podrán dar a conocer y convencer a los turistas de las 

bondades del producto, actividad, o servicio que se ofrecen para su esparcimiento. 

 Relaciones publicas.- Contribuye de manera significativa a lograr una imagen rural positiva si se 

maneja de manera acertada. 

 Promoción de ventas.- Estos representan beneficios adicionales sin costo para el turista, lo que 

permitirá una disposición favorable del mismo hacia el lugar que visita o visitara. (p. 342,343) 

 A continuación se describen los elementos que se deben tomar en cuenta para lograr una 

comunicación efectiva, y que de igual forma Kotler et al. (2008), sugieren. 

a. IDENTIFICACION DE LOS TURISTAS POTENCIALES.- Estos lo pueden componer individuos, 

grupos, público especial o público general. 
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El tipo de turista influirá enormemente en lo que se le informara, como se le informara, cuando, 

donde, y quien lo dirá. 

Para que la comunicación sea efectiva, se debe diseñar un mensaje de acuerdo al turista hacia 

quien quiere dirigirse y que sea significativo para el, en un lenguaje y medio que ellos entiendan. 

b. OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN.- Una vez que se ha definido el publico meta, se debe decidir 

que respuesta se busca. Por supuesto que en la mayoría de los casos es la visita de la gente. Pero 

la visita a determinado lugar por parte de las personas es el resultado de un largo proceso de toma 

de decisión, ya que toman en cuenta el tiempo, dinero, así como de la información de que 

disponen. 

Así que se debe determinar la información que se proporcionara en relación con lo que se quiere 

obtener, por lo que se debe hacer una relación de lo que se quiere dar a conocer, lo que estará en 

función de los productos, servicios y actividades que brinda cada comunidad. 

c. DISEÑANDO EL MENSAJE.- Una vez establecida la respuesta que se espera del turista, se tiene 

que desarrollar un mensaje efectivo. 

Lo ideal es que el mensaje consiga la atención, desarrolle el interés, provoque el deseo y mover a 

la acción. Para realizar el mensaje, se tendrá que resolver tres problemas: que decir (contenido del 

mensaje), como decirlo de una manera lógica (estructura del mensaje) y como expresarlo de 

manera simbólica (formato del mensaje). 

 Contenido del mensaje.- Se tiene que descubrir un motivo de atracción o tema que produzca la 

respuesta deseada, para lo cual se pueden utilizar tres tipos de atractivos. 

Uno es el atractivo racional, que consiste en demostrar el producto, servicio o actividad, que se 

esta dando a conocer, y los beneficios que este le pueda dar al visitante. 

El atractivo emocional, estará en relación sobre lo divertido, el conocimiento, y la aventura que 

pueda proporcionar el lugar de destino. 

Un tercer atractivo es el moral, el cual busca que las personas movidas por sus creencias 

encuentren el lugar de destino algo acorde a ellas, como puede ser el cuidado ambiental, o bien, 

considerar a la comunidad como un lugar para realizar retiros espirituales, entre otros. 

 Estructura del mensaje.- Esta parte determinara lo interesante que el mensaje pueda resultar para 

las personas, informando sobre lo más interesante de la comunidad, al principio, a la mitad, o al 

final del mensaje. 
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 Formato del mensaje.- Estará en relación con el medio a utilizar para enviar el mensaje. Esto es si 

el mensaje será impreso se debe considera el tipo de letra, los colores, imágenes, el encabezado, 

etc. Si el mensaje será trasmitido por radio, tomar en cuenta las voces, los sonidos, y la música a 

utilizar. Si el mensaje es vía televisión, en la información que se utilice hay que tomar en cuenta los 

elementos anteriores más las personas que intervendrán o bien cuidar el lenguaje para que sea 

claro y conciso de tal forma que llame la atención del televidente. 

 Emisor del mensaje.- Se refiere básicamente a la persona o institución que proporcionara la 

información mediante el mensaje. Para que tenga mayor impacto tanto la persona como la 

institución que trasmitan el mensaje deberán tener un alto de credibilidad. 

d. EL CANAL DE COMUNICACIÓN.- Al seleccionar el canal de comunicación, se debe elegir si este 

será personal o impersonal. La gente que forma parte de la comunidad, será el principal actor 

cuando el canal de comunicación es personal, en virtud de que son ellos los que estarán 

interactuando personalmente con el visitante, por lo que será un gran influenciador en la toma de 

decisión del visitante sobre el producto, servicio o actividad a adquirir en su visita a la comunidad. 

La comunicación impersonal, permiten la trasmisión de mensajes sin contacto personal o 

retroalimentación. La comunicación impersonal incluye: los medios, los ambientes, y, los 

acontecimientos. 

 Los medios que regularmente van a mercados masivos, lo componen los medios escritos 

(periódicos, revistas, folletos, etc.), los medios audiovisuales (radio y televisión), y los medios 

externos como son: vallas, señales y carteles. 

 El ambiente como medio de comunicación impersonal, lo componen los atractivos naturales con 

que se cuentas, y que por si solos llaman la atención. 

 Los acontecimientos son eventos creados para comunicar mensajes a públicos objetivos, como lo 

son las actividades de carácter cultural que distingue a cada comunidad. 

e. EVALUACION DE LA COMUNICACIÓN.- Una vez que el mensaje ha sido trasmitido, se debe 

evaluar el efecto que este tuvo en el público hacia el cual fue dirigido. La principal forma de saber si 

el mensaje tuvo el impacto deseado, se conocerá a través del número de visitantes que tenga la 

comunidad. 

Si el numero de visitantes aumenta, esto será señal de que el mensaje si funciono como se 

esperaba, y viceversa. Si el impacto fue positivo, pero después de un tiempo el numero de 

visitantes vuelve a su promedio inicial o disminuye, se deberá hacer un análisis sobre lo que esta 
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fallando en cuanto a la cadena de valor para corregirla. Y volver a iniciar el proceso de 

comunicación. (p: 343 - 350). 

7. RESULTADOS 

El considerar todos los elementos o actividades a realizar para lograr una imagen rural positiva 

aplicable a cualquier comunidad, proporciona las bases para diseñar una campaña publicitaria, con 

el fin de comunicar en una forma tal que llame la atención de las personas y que tenga el impacto 

deseado. Que en este caso es lograr la atención de las personas ante el mensaje que se les esta 

enviando, y que respondan en el menor tiempo posible, para valorar si lo realizado estuvo bien 

llevado, o bien, para realizar las correcciones que debieran hacerse. 

8. DISCUSION 

Es indudable la posibilidad de crear o diseñar una imagen rural positiva para las comunidades, 

estableciendo un plan de actividades para lograrlo. Esto como se menciono en el párrafo anterior 

traerá como consecuencia el realizar una campaña publicitaria acorde a cada comunidad y el 

entorno o medio ambiente en donde se encuentra, en virtud de que las culturas varían de una 

región a otra, como son las costumbre, religión, educación, etc. Asimismo, de igual forma como se 

menciona en este trabajo, se requiere de la voluntad o disponibilidad además de la gente de la 

comunidad, de otros sectores como son el gobierno y la iniciativa privada para poder implementar 

un plan de esta magnitud. Desafortunadamente en la mayoría de los países tercermundistas, los 

gobiernos y la iniciativa privada, prestan poca o nula atención al desarrollo de la mayoría de las 

comunidades que forman parte de su idiosincrasia. Esto trae como consecuencia el atraso en 

todos los sentidos en las comunidades. 

9. RECOMENDACIONES 

Como se puede apreciar en el presente trabajo, el desarrollo de una imagen rural encaminada a 

lograr el crecimiento de comunidades, es bastante sencillo de realizar, en virtud de que solo hay 

que llevar un orden para hacer las cosas. 

Este proceso que se ha diseñado en este trabajo, es factible de llevarse a cabo, ya que son 

acciones que se pueden hacer e implementar sin ningún problema, existiendo un dirigente o 

dirigentes, así como instituciones publicas y privadas  que tengan la voluntad de hacerlo, y 

apoyándose en las personas adecuadas que contribuyan a su realización. 

Cada uno los pasos aquí explicados indudablemente que variaran considerando las características 

propias de cada comunidad, como el tamaño de la población, los recursos materiales con que 
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cuentan, así como el apoyo que se reciba por parte de los gobiernos de quienes dependan 

económicamente, y principalmente de la gente que la conforman. 

10. CONCLUSION 

Es indudable que la generación de riqueza parte de un trabajo arduo, constante y creativo. Es la 

formula para cualquier actividad. 

Esta comprobado que la actividad del turismo a nivel mundial es altamente redituable si se le 

maneja de manera acertada. Esto trae como consecuencia ingresos extraordinarios para los países 

que explotan esta actividad de una forma constante, lo que contribuye a elevar la solidez 

económica de las naciones y en muchos de los casos, como consecuencia de lo mismo, mejora el 

nivel de vida de los habitantes. 

Desafortunadamente todavía existen en el mundo cientos o miles de comunidades que viven en un 

completo atraso social, en virtud del manejo de las administraciones públicas de las cuales 

dependen. 

Esta deficiencia podría mejorarse, si se establecieran actividades o programas encaminados a 

lograr una atracción turística que provocara un ingreso para dichas comunidades, trayendo consigo 

los beneficios colaterales, como es el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

En este trabajo se ha visto que es factible de realizar actividades que vayan encaminadas a 

fomentar la afluencia turística en las comunidades, y los beneficios que se pueden generar en 

forma comunitaria. Solamente se requiere como se menciono anteriormente, la voluntad de hacerlo 

por las personas o instituciones indicadas. 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

Bringas, R., y Ojeda, R. 2000. “El ecoturismo: ¿una nueva modalidad del turismo de masas?” 

Economía, sociedad y territorio 7(2): 373-403 

Costa J. 2007.  Identidad Corporativa. Primera edición. México. Trillas. 

Gunn, C., y Var Turgut. 2002. Tuorism Planning. Cuarta edición. Routledge. Nueva York. 

Kotler P., Bowen J., Makens J. 2008. Tercera Edición. México. Editorial Pearson/Prentice Hall 



350 

 

Neyra Jáuregui Jorge. (2004). Turismo alternativo en México. México. Vinculando. Org. Disponible 

en:http://vinculando.org/consumidores/viajero.html 

Porter M. E. 2008. Ventaja Competitiva. Octava edición. México. Grupo Editorial Patria. 

Sectur. (2002). Elementos para evaluar el Impacto Económico, Social y Ambiental del Turismo de 

Naturaleza en México. 

http://www.sectur.gob.mx/index.jsp 

Ulrich K. T., Eppinger S. D., 2009.  Diseño y desarrollo de productos. Cuarta edición. México. 

McGraw-Hill. 

NOTAS: La presente ponencia es producto de un trabajo de investigación de un grupo disciplinario 

de maestros de la Licenciatura de Mercadotecnia de la Universidad de Sonora. Integrantes de la 

Red Internacional de investigación en Administración, Mercadotecnia y Turismo. 

 

 



351 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCEIRA PARTE:  
 

COMUNICAÇÕES GRUPO 3 
 

TURISMO EM ESPAÇO RURAL E PROCESSOS DE 
RECONFIGURAÇÃO E REINVENÇÃO DAS ÁREAS RURAIS 



352 
 

O turismo nas fazendas históricas paulistas: processo de (re) invenção de 

área rural 

 

Profa Dra Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz. USP/ ESALQ (Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz), Piracicaba, SP. Brasil. LES (Departamento de Economia, 

Administração e Sociologia) e PPGI Ecologia Aplicada (Cena/ESALQ/USP) 

Correio eletrónico:  otmmquei@usp.br / odaleiaq@terra.com.br 1 

 

Resumo: O objetivo do texto é mostrar a configuração de Fazendas Históricas Paulistas em 

implementação do TER (Turismo no espaço rural) por meio da valorização e adaptação de 

seus patrimônios material e imaterial, incluindo o cultural e o ambiental. A pesquisa é 

exploratória, qualitativa e descritiva, com análise de bibliografia. A base teórica tem apoio na 

Teoria  do Espaço de Milton Santos (1996), que oferece subsídios para explicar o processo de 

construção do espaço turístico. Verificou-se que as fazendas pesquisadas sofreram 

intervenções obedecendo  moldes de gestão turística definidos pela iniciativa privada,  

trazendo benefícios socioambientais;  o poder público interfere de forma tímida. O TER nas 

propriedades em pauta se dá, a priori, com intuito de conservação do patrimônio e da natureza.  

 

Palavras-chave: turismo no espaço rural, fazendas históricas, patrimônio cultural, meio 

ambiente.  

 

Tourism in historic farms in the state: the (re) invention of the rural area. 

 

Abstract: The purpose of the text is to show the configuration of Historical Farms Resort in 

implementation of TER (Rural Tourism) through the recovery and adaptation of its tangible and 

intangible heritage, including cultural and environmental. The research is exploratory, qualitative 

and descriptive, with analysis of the literature. The theoretical basis is supported by the Space 

Theory of Milton Santos (1996), which provides grants to explain the process of building a 

space tourist. It was found that the farms surveyed interventions were obeying tourism 

management templates set by the private sector, bringing social and environmental benefits, 

the government interferes in a shy way. The TER in the properties in question is given a priori, 

with the aim of heritage conservation and nature. 

 

Keywords: tourism in rural areas, farms, historical, cultural heritage, environment. 
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Introdução 

Profundas modificações vêm ocorrendo nos dias de hoje oriundas, principalmente, do 

processo de globalização, observando-se  um novo panorama geopolítico que indica uma 

significativa reestruturação do espaço mundial. Novas atividades socioeconômicas surgem a 

todo momento, novas formas de apropriação dos recursos são desenvolvidas, bem como, 

novas opções estratégicas territoriais são vistas como benéficas, valorizando os recursos 

patrimoniais e ambientais.  

Neste contexto de mudanças, o crescimento do turismo e seus diversos segmentos tem 

sido constante nas últimas décadas, o setor assume importância com diferentes implicações 

econômicas, sociais e ambientais. As atividades turísticas são responsáveis pela geração de 

milhões de empregos no mundo todo, estimando-se que metade destes são criados por 

pequenos e médios  empreendimentos urbanos e rurais (Cooper, 2007). 

O principal propósito deste texto é mostrar a configuração de Fazendas Históricas 

Paulistas em processo de implementação do TER (Turismo no espaço rural) por meio da 

valorização e adaptação de seus patrimônios material e imaterial, incluindo o cultural e o 

ambiental, tomando como exemplo a fazenda Ibicaba, município de Cordeirópolis. O TER tem 

sido responsável pela produção de rearranjos socioespaciais, que podem ser locais, evoluindo 

para uma base regional em todo Brasil, notadamente, no espaço rural paulista. Esta área 

sofreu inúmeras modificações nas últimas décadas, observando-se, atualmente, outros 

aproveitamentos dos recursos locais, evidenciando-se a sua apropriação pelo turismo, 

alternativa e expressão de diversificação econômica importante para aqueles que permanecem 

no campo, em contexto de neo-ruralidade que assume, gradativamente, novos significados.  

Identificam-se mudanças e adaptações onde o turismo acontece, lembrando que este 

fenômeno coexiste com outros fatores que intervém nos núcleos receptores e possui  inúmeras 

interligações, tendo como principal característica o fato de ser, antes de mais nada, uma 

prática social voltada para o consumo do espaço. 

A Geografia como ciência tem colaborado para o aperfeiçoamento do saber turístico ao 

que se refere aos aspectos socioespaciais e econômicos. O espaço é construído no decorrer 

do tempo histórico, formado por uma combinação de diferentes elementos que compõem um 

todo, incluindo ordens local e global. Compreender a organização do espaço, forças e atores 

sociais que se apropriam deste por meio de técnicas,  definindo suas especificidades locais e 

regionais pode ajudar o entendimento e interpretação dos arranjos decorrentes das ações 

antrópicas. A base deste texto tem apoio na Teoria do Espaço de Milton Santos (1996), que 

oferece subsídios para explicar o processo de construção do espaço turístico. 

O espaço geográfico é definido por Santos (1978) como a união indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ações e suas formas híbridas, apresentando-se  como um 

conjunto de fluxos e fixos. Fluxos resultam de ações que passam e/ou se instalam nos fixos, 

mudando o seu significado e valor.  

Santos (1992) afirma que o espaço formado pelas coisas e objetos geográficos naturais 

e artificiais da paisagem, e também pela sociedade. Esta  seria  o principal componente para 
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traçar o perfil dos lugares. Para o autor, os elementos do espaço são: os homens – distribuídos 

em grupos ou classes; as firmas – cuja função essencial é a produção de bens, serviços e 

idéias; as instituições – que produzem normas, ordens e legitimações; as infra-estruturas e o 

meio ecológico que, cada vez mais, vêm sendo transformado em meio técnico, sofrendo 

modificações e impactos das ações antrópicas. 

Atualmente, a valorização do espaço acontece de diversas maneiras, às vezes até 

ultrapassando o financeiro, atingindo questões culturais e políticas (Moraes, 2002). Este 

processo de valorização e produção espaciais pode ser exemplificado por meio do 

estabelecimento do TER nas fazendas históricas brasileiras, notadamente as localizadas no 

interior do Estado de S.Paulo. A implementação do TER em território paulista vem ocorrendo 

há quase duas décadas, inicialmente de maneira tímida, desordenada e lenta, mas evoluindo 

constantemente, com a implantação gradativa de equipamentos de infraestrutura, realização de 

adaptações voltadas para recepção de turistas. Estes podem descobrir pessoas que sempre 

moraram no campo e também aqueles que se deslocaram para lá, mais recentemente,  em 

busca de outras oportunidades de trabalho e de qualidade de vida, enfim, provavelmente, 

haverá um encontro de diferentes vertentes, rico em complexidade e experiências inusitadas. 

As fazendas históricas paulistas possuem atributos apreciados pelos turistas. “[…] os 

objetos geográficos contêm valores que podem mudar […] com a situação e com os interesses 

dos atores sociais” (Pereira e Oliveira, 2010: 869).  

Estes objetos geográficos que possuem um valor e estão no espaço devem ser bem 

compreendidos, destacando-se  também  outro conceito importante para os estudos de turismo 

que é o de paisagem. 

São muitas as concepções sobre paisagem, variando conforme a cultura de cada 

sociedade, com estrutura fundamentada em um sistema físico-biótico-antrópico. De acordo 

com Rocha (1995), a paisagem é resultado do intercâmbio dos elementos  como  clima, fatores 

geomorfológicos, bióticos e antrópicos no decorrer  do tempo, ou seja, é um  registro  da 

evolução biofísica e da história das culturas anteriores. 

Bertrand (1978) cita elementos da paisagem: espaço material (a base da paisagem), o 

observador (indivíduo) e a percepção (mecanismo para se entender o significado do que se vê) 

da mesma. O autor (1978:2) afirmou que a paisagem é “[…] o resultado da combinação 

dinâmica de elementos físicos, biológicos que […] fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução”, é uma determinada porção materializada do espaço.  

 A paisagem é um dos principais atrativos para os turistas que, em suas práticas, vão 

alterando o espaço. Krippendorf (1977) afirma que o turismo é um verdadeiro devorador de 

paisagens, dilacerando territórios e natureza, acarretando impactos.  

 Queiroz (2009, p.50) salienta que o turismo paisagístico pode ser praticado em áreas 

de grande beleza cênica e em sítios que guardam especificidades como vegetação exuberante, 

rios peculiares, “aspectos do clima e da topografia formando conjuntos únicos, grutas, 

cavernas, praias, ilhas, bem como características da comunidade local que exercem atração 

para visitantes (danças, música, artesanato, gastronomia)”. 
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O contexto das áreas rurais paulistas 

A ocupação e o povoamento do interior do Estado de S.Paulo, da Depressão Periférica 

Paulista,  região enfocada neste estudo, teve momentos importantes, a saber:  as descobertas 

de ouro no interior brasileiro originaram fluxo migratório com passagem pela área, estradas 

foram abertas e povoados criados (Mancuso, 1998); a expansão da cultura cafeeira 

impulsionou a implantação de ferrovias e de inúmeras vilas ao longo de seus traçados (Truzzi, 

1986). 

O  poder assentava-se na grande propriedade  exportadora usando-se  mão-de-obra 

escrava. Entre os anos oitenta e noventa do século XIX, a mão-de-obra escrava foi substituída 

pelos imigrantes europeus assalariados. Foi criado um mercado de trabalho e ampliaram-se os 

investimentos,  consolidando-se o nascimento do capitalismo brasileiro (Cano, 1985). 

 A associação café - ferrovia - migração, deu nova feição ao país apresentando uma 

significativa diversificação de gente, maneiras, falas e hábitos (Mancuso, 1998). O café  

propiciou elevados lucros aos seus produtores, abrindo muitas possibilidades de investimentos 

na indústria, por meio da transferência de recursos.  

Após 1950,  os investimentos em estradas de rodagem  superaram os das ferrovias. A 

indústria automobilística em São Paulo e a implantação da refinaria de petróleo em Cubatão, 

que produzia derivados de base asfáltica,  deram as condições básicas para pavimentação e 

as possibilidades técnicas e econômicas para sua execução. Partindo da capital, São Paulo,  o 

asfalto atinge vários pontos do interior, num processo de integração do território paulista por 

meio da rodovia. Dessa forma, o interior de São Paulo passou a ter, além de extensa rede 

ferroviária, uma completa rede rodoviária, fatos que, aliados à agroindústria em crescimento, 

ao acelerado progresso da urbanização e ao aumento significativo de oferta energética, 

constituem as bases para a consolidação de uma indústria interiorizada (Costa, 1987).  

Nos  anos  que vão de  1956  a  1970,  a fase da industrialização pesada do país e de 

São Paulo representa o período de fundamentação material de uma sociedade urbana e 

industrial. Foi uma fase caracterizada  por profundas transformações, intenso êxodo rural em 

direção às cidades e conseqüente urbanização do trabalhador do campo.  

Gradativamente, a área rural foi sendo modificada nas últimas quatro décadas, 

considerada uma continuidade do urbano do ponto de vista espacial.  

 

O meio rural brasileiro se urbanizou [ ...] como resultado do processo de 

industrialização da agricultura, de um lado, e, de outro, do transbordamento do 

mundo urbano naquele espaço que tradicionalmente era definido como rural [ ...] 

essa integração terminou por se consolidar nos chamados “complexos agro-

industriais” [ ...] (Silva, 1997, p.1). 
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No bojo dessas transformações “[...] percebe-se que o turismo no espaço rural é uma 

estratégia que pode ser adotada [...]  permitindo a sobrevivência e a manutenção da 

propriedade como um todo, visto as condições econômicas e sociais em que se inserem” 

(Roque, Andréia M. e Vivan, Antônio M.(1999, p.5). 

 

 

O TER paulista 

O meio rural do interior paulista, conforme exposto, vem passando, constantemente, 

por profundas transformações e há muito deixou de ser considerado apenas como uma região 

de vocação agropecuária. Muitas atividades tipicamente urbanas passaram a desenvolver-se 

em espaços rurais, muitas vezes, complementando as atividades agrícolas (Silva et al., 1997). 

As atividades não-agrícolas têm sido formas alternativas de geração de renda, ao mesmo 

tempo em que promovem a fixação do homem no meio rural, destacando-se   aquelas ligadas 

ao lazer e ao turismo. O desenvolvimento do turismo em espaços rurais pode tornar-se vetor 

de valorização do território, integrando-se a  base biofísica e o  desenvolvimento sócio-

econômico e para isso é necessária a construção de um novo projeto socioambiental, 

propondo-se a resolver o impasse da predação dos ecossistemas em geral, dentro de padrões 

sustentáveis. A sustentabilidade como conceito tem várias premissas, entre elas, uma das mais 

importantes, o reordenamento das relações entre a sociedade e o meio físico,  procurando 

novas formas de resolução dos conflitos existentes entre os homens e a natureza. Enfim, o 

conceito de sustentabilidade  coloca  a natureza como cultura, apropriada pelo homem, 

socializada e assim, indica como fundamental  a incorporação da noção de cidadania, onde as 

pessoas não se submetem, mas participam das decisões sobre suas vidas e seus espaços, 

dividindo benefícios e responsabilidades, dentro de um processo de inclusão e justiça social 

(Ferreira, 1996). 

Nesta linha de mudanças de paradigmas de desenvolvimento surgem  orientações para 

o chamado turismo sustentável, que objetiva o atendimento das necessidades de lazer dos 

turistas e  de desenvolvimento dos núcleos receptores, preservando o meio ambiente local 

(Pires, 1999).  

O objetivo primeiro do turismo sustentável é a gestão do ambiente, recursos e 

comunidades  dos núcleos receptores, atendendo às  suas necessidades, 

mantendo sua integridade cultural e preservando o meio ambiente. As 

atividades turísticas são encaradas como atividades  que usufruem   da 

natureza  e   dela  dependem para se reproduzirem. Como as outras atividades 

econômicas, o turismo  sustentável participa de um contexto maior e mais 

abrangente,  com o qual deve interagir de maneira conseqüente e responsável 

(Queiroz, 2000:3). 

 

É importante dizer que o turismo, ainda de maneira limitada, têm sido implementado 

em áreas rurais paulistas como uma alternativa de desenvolvimento e de permanência da 
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população local que busca outras oportunidades econômicas. É também significativo o seu 

papel “na conservação e gestão da diversidade das paisagens – naturais, históricas e culturais, 

com suas aldeias e lugares – e do patrimônio edificado, com seus traços arquitetônicos 

próprios que são [...] motivos de atração turística [...]” (Cavaco, 2001, p. 26). 

As fazendas paulistas, principalmente aquelas ligadas à cana-de-açúcar e ao café, 

possuem atributos históricos, culturais e naturais preexistentes como casarões (casas sede), 

conjuntos arquitetônicos representativos (armazéns, tulhas, terreiros, antigas senzalas, 

estábulos etc.) e os cursos d’água, o relevo, a vegetação que compõem o espaço com um 

valor paisagístico admirado pelos turistas. A Figura 1 indica mostra a localização de algumas 

fazendas históricas paulistas.  

 

Figura 1 - Localização de algumas fazendas históricas paulistas 

Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/historia_mapas<acesso24jan2012 

Exemplo de TER e turismo sustentável – Fazenda Ibicaba  

 

A Fazenda Ibicaba, de Cordeirópolis, Depressão Periférica Paulista, foi a pioneira em  

contratação de trabalhadores livres na cafeicultura, sua principal atividade por décadas.  A sua 

história, destacando as transformações econômicas e as alterações de estrutura patrimonial, 

mostra como a preservação de moradias, terreiro, senzala, a reconstrução de prédios e  

existência de arquivos históricos, que guardam a memória da imigração européia, estão 

viabilizando economicamente a fazenda atualmente. Desenvolvendo o TER (com ênfase no 

histórico e pedagógico), consorciado com a produção de cana-de-açúcar, a fazenda Ibicaba re-

direcionou suas funções, enquanto empreendimento econômico, inovando mais uma vez 

(Azzolino et al, 2011).  

A Ibicaba apresenta uma paisagem rural colonial típica, famosa na região e muito 

procurada pelo seu conjunto arquitetônico, pelos seus pomares, hortas, possibilidades de 

realização de caminhadas em trilhas ao meio de resquícios da mata atlântica e seu valor 

histórico. De acordo com Barrocas e Oliveira (2008,p,1), os principais motivos para isso  
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residem na proximidade da grande metrópole (São Paulo), nas excelentes 

rodovias paulistas, na procura de ar fresco [ ...],  e do verde dos campos, e, 

particularmente, na [ ...]  curiosidade de conhecer como viviam as pessoas, 

como os imigrantes e fazendeiros, escravos e assalariados e como eram as 

suas acomodações, móveis e utensílios, animais de carga e de sela [ ...] 

 

A fazenda Ibicaba (como também as fazendas Morro Azul, Santa Gertrudes e 

Quilombo) é um desmembramento de uma antiga Sesmaria do Morro Azul, tendo como 

primeiro proprietário o Senador Nicolau de Campos Vergueiro, em 1817. Iniciou suas 

atividades com a cultura de cana de açúcar para exportação e  implantação de engenhos.  

Foi pioneira na cultura do café na região e pela introdução da mão-de-obra de colonos 

portugueses açorianos, na década de 1840, em substituição ao trabalho dos escravos 

africanos, antevendo-se a abolição da escravatura algumas décadas depois. Posteriormente, 

chegaram outros europeus,  os colonos suíços e alemães e, mais tarde, os italianos.  

O café ofereceu condições para uma modernização das sedes rurais, a construção da infra-

estrutura de produção e a participação na construção da Cia Paulista de Estradas de Ferro, 

que ligava Campinas a Rio Claro (Baeninger,1977).  A Ibicaba foi, durante um período, a maior 

produtora de café do Brasil. 

Na última década do século XIX, a fazenda, com mais de mil alqueires, foi vendida para 

imigrantes alemães (antigos trabalhadores da propriedade) que  continuaram a produção e 

comercialização de café. Em 1929, com a crise econômica mundial, a exportação de café 

diminuiu drasticamente, cultura substituída pelo algodão, cana-de-açúcar e laranja. 

Gradativamente a fazenda foi sendo fragmentada e, em 1970, foram vendidos  noventa e dois 

alqueires e mais o conjunto da sede para o atual proprietário, oriundo de Santos, litoral paulista 

( Beiguelman, 1977).   

O conjunto arquitetônico da fazenda Ibicaba  é  preservado e essa propriedade que há 

quase dois séculos vêm marcando a história da região por sua produção agrícola, constitui hoje 

um atrativo para os visitantes interessados em conhecer um pouco da história do café, da 

imigração, das ferrovias, e do processo que garantiu o desenvolvimento do interior de São 

Paulo. A  cana de açúcar voltou a ser  a base de sua produção agrícola. 

A preservação dos patrimônios arquitetônico e cultural da fazenda Ibicaba, bem como 

de outras  fazendas centenárias próximas e sua abertura à visitação e realização de eventos, 

contribui para a complementação das receitas, possibilitando sua continuidade como empresas 

rurais. Algumas dessas propriedades estão atualmente reunidas em um projeto turístico de 

roteiro de fazendas históricas. 

As fazendas históricas paulistas em pauta possuem características   muito valorizadas 

pelos visitantes, remodelando-se de acordo com os interesses dos atores sociais responsáveis. 

A configuração da fazenda Ibicaba, tomada aqui como exemplo, evidencia que a 

implementação do TER  por meio da valorização e adaptação de seus patrimônios material e 

imaterial, incluindo o cultural e o ambiental é viável, mesmo apenas obedecendo  aos moldes 
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de gestão turística deliberados pela iniciativa privada,  trazendo benefícios socioambientais. 

Observou-se que o poder público, embora tenha algumas iniciativas, tem contribuído de 

maneira limitada.  

 

 

Fig.2. Fachada da casa/sede/ fazenda Ibicaba, Cordeirópolis, SP. 

Fonte: http://www.fazendaibicaba.com.br/foto_34.jpg<acesso31dez2011> 

 

 

 

Fig.3. Vista panorâmica/ fazenda Ibicaba, Cordeirópolis, SP. 

Fonte: http://www.fazendaibicaba.com.br/foto_34.jpg<acesso31dez2011> 

 

Considerações finais 

O espaço rural paulista apresenta características diversificadas, observando-se uma 

significativa pluriatividade e tendência ao incremento de atividades não agrícolas. De acordo 

com  Silva, Grossi e Campanhola (2002, p.37)  

 

o número de trabalhadores rurais e famílias dedicadas exclusivamente às 

atividades agrícolas vem decrescendo rapidamente, acompanhado por um 

crescimento de trabalhadores rurais e famílias ocupadas em atividades não-
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agrícolas, isto é, unidades familiares em que nenhum membro está engajado 

em atividades agrícolas.  

 

 Estes mesmos autores chamam a atenção para o fato de que a partir da década de 80 

do século passado, já se configurava o surgimento de uma nova conformação do meio rural 

brasileiro, e em território paulista isso também foi acontecendo com o crescimento da 

agroindústria e de um grupo de atividades não agrícolas relacionadas à moradia, ao lazer e de 

prestação de serviços. Tais atividades não agrícolas resultam da urbanização do meio rural e 

das iniciativas decorrentes da preservação do meio ambiente. Muitas dessas atividades já 

existiam, mas, atualmente, são repaginadas e recriadas em função de demandas mais 

específicas de grupos de consumidores de rendas média e alta dos grandes centros urbanos e 

assim, há grande agregação de valor.  

“Os produtores rurais estão encontrando novas oportunidades a partir da valorização 

de bens não tangíveis, antes ignorados como a paisagem, o lazer e os ritos dos cotidianos 

agrícola e pecuário” (Silva, Grossi e Campanhola, 2002, p.41). 

 Em São Paulo, a população rural não-agrícola já superou a pop rural agrícola desde 

1997 (Campanhola e Silva, 2002). Neste contexto, o TER paulista como atividade não agrícola 

vem se fortalecendo, considerada uma fonte de recursos para as propriedades que fazem 

esforços em adaptar suas estruturas fundiárias para receber visitantes que buscam lazer. O 

TER tem proporcionado a possibilidade à população ali residente encontrar outras ocupações 

no próprio campo, diminuindo-se o êxodo rural. Pode ser visto como uma atividade que 

proporciona novas chances dentro de um espaço que agora se configura como multifuncional,  

voltado para diversificação de produtos e serviços.  

É relevante também dizer que o foco precisa ser voltado para o local, e o papel das 

prefeituras municipais é essencial no estabelecimento de políticas públicas de  ordenamento 

territorial sustentável e planejado. A regulação do setor privado também deve ser equacionada 

em conjunto aos órgãos públicos, efetivando-se políticas de ocupação sustentáveis e 

duradouras. 

As fazendas históricas paulistas que hoje passaram a ter outras funções voltadas para 

o turismo e lazer merecem uma análise mais  aprofundada, podendo ser  exemplos para outras 

regiões, entendo-se que este meio rural não é mais apenas equivalente ao agrícola e sim palco 

do crescimento de atividades, outrora,  tipicamente urbanas. Pode-se afirmar que, 

provavelmente, a procura por ocupações não-agrícolas no espaço rural tende a aumentar, 

questionando-se, então, como a oferta destes novos serviços será regulada. 

A definição de políticas públicas direcionadas para os direitos e usos da terra no meio 

rural contemplando essa nova situação é fundamental, evitando-se que apenas alguns atores 

sociais sejam privilegiados, direcionando-se à promoção de um desenvolvimento inclusivo das 

comunidades locais residentes. 
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RESUMEN: En el actual contexto de la sociedad informacional, existen numerosos ejemplos 

que confirman ciertas recuperaciones de la sociedad rural que tienen que ver con el consumo 

desaforado de signos y símbolos rurales. ¿A qué se debe esta novedosa y frenética 

reconversión económica, social, simbólica y cultural? Mi tesis es que este supuesto proceso 

revitalizador e innovador de los territorios rurales forma parte de un proceso de cambio social 

que apenas es controlado por los habitantes del medio rural. Por tanto, si esta explicación no 

es errónea ni descabellada, se comprobaría, una vez más, que la sociedad rural sigue estando 

subordinada a los intereses de las poblaciones foráneas: antaño para despreciarla y 

desacreditarla y ahora para utilizarla como nuevo objeto de consumo. 

 

PALABRAS CLAVE: nuevas ruralidades, cambio social, símbolos rurales, desarrollo local. 

 

ABSTRACT: In the current context of the information society, there are numerous examples 

that confirm certain recoveries of rural society have to do with the use of signs and symbols 

unbridled countryside. Why should this new and frenetic economic restructuring, social, cultural 

and symbolic? My thesis is that this course invigorating and innovative process of rural areas is 

part of a process of social change that is barely controlled by the inhabitants of rural areas. 

Therefore, if this explanation is not wrong or crazy, would prove, once again, that rural society is 

still subordinated to the interests of foreign populations: past to discredit and dismiss it and now 

to use as a new object of consumption. 

 

KEYWORDS: new rurality, social change, rural symbols, local development. 
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Introducción 

La sociedad rural vive y atraviesa una situación de crisis e incertidumbre casi permanente. Para 

los más pesimistas sería una crisis irreversible con consecuencias negativas para la estabilidad 

y perpetuación de su estructura social, y para otros, algo más optimistas, estaríamos en la 

antesala de un futuro abierto que se supone esperanzador. ¿En qué posición me incluyo? Mi 

opinión es que existen evidencias contrastadas que conducen a pensar que la sociedad rural, 

en el actual contexto de la sociedad de la información, no sólo está en crisis –como pueden 

estarlo otros sectores económicos- sino que además existen ejemplos que constatan ciertas 

recuperaciones que tienen que ver, entre otras razones, con el consumo desaforado de signos 

y símbolos rurales. Por eso considero que los habitantes del medio rural deberían aprovechar 

las oportunidades que brinda el nuevo contexto (globalización, tecnologías de la información y 

comunicación, etc.) para poner en marcha estrategias de desarrollo local que les puedan 

resultar beneficiosas en términos económicos y sobre todo sociales. Y ello me lleva a sostener 

que es posible hablar o, más bien, desear la revancha de los que históricamente han sido los 

perdedores del medio rural. A continuación desarrollaré con más detalle estos argumentos. 

 

Los nuevos escenarios de la ruralidad 

Hablar de la sociedad rural en los inicios del siglo XXI implica constatar una evidencia: el 

mundo rural en las sociedades tecnológicamente avanzadas está experimentando mutaciones 

y cambios muy profundos, que se explican, entre otros motivos, por el impacto de dos 

fenómenos de gran trascendencia: por un lado, los cambios en la lógica de localización de las 

actividades productivas y, por otro, la inversión del sentido clásico de las migraciones. Si nos 

centramos en este último aspecto, es curioso observar que ciertas áreas rurales experimentan 

incrementos globales de población y saldos migratorios positivos con respecto a las zonas 

urbanas. Si tomamos como referencia el caso español, en el cuadro 1 puede observarse que 

durante 2000-2010 el crecimiento de la población en los municipios eminentemente rurales ha 

sido muy significativo (9,8%). Ahora bien, lo curioso es que este novedoso fenómeno de 

recuperación demográfica de los municipios que no sobrepasan los 2.000 habitantes se 

produce sobre todo por el impacto positivo del saldo migratorio (15%), ya que el crecimiento 

vegetativo ha sido negativo (-5,2%). Y si la lupa del análisis demográfico se centra en el 

comportamiento de los distintos intervalos de los municipios rurales (véase cuadro 2), se 

comprueba que, durante el mismo periodo, sólo los municipios menores de 101 habitantes han 

menguado la población (-4,2%), mientras que en el resto de intervalos se han incrementado, 

aunque a veces modestamente, los residentes. En todo caso, lo relevante es certificar que este 

renovado proceso demográfico se explica por el saldo migratorio positivo en todos los 

intervalos municipales seleccionados. 
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Cuadro 1. Crecimiento de la población de España según componentes demográficos y tamaño 

de municipios, 2000-2010 

Crecimiento total Crecimiento vegetativo Saldo migratorio 

Totales % Totales % Totales % 

< 2.001 298.505 9,8 -158.984 -5,2 457.489 15,0

2.001-10.000 1.335.714 20,1 43.256 0,7 1.292.458 19,4

> 10.000 4.887.021 15,9 939.986 8,1 3.947.035 12,8

ESPAÑA 6.521.240 16,1 824.258 2,0 5.696.982 14,1

Fuente: INE, Padrón municipal y Movimiento Natural de la Población (varios años). Elaboración propia. 

 

Cuadro 2. Crecimiento de la población de municipios < 2.001 habitantes de España según 

componentes demográficos, 2000-2010 

Crecimiento total Crecimiento vegetativo Saldo migratorio 

Totales % Totales % Totales % 

<101 -2.448 -4,2 -6.009 -104 3.561 6,2

101-500 3.240 0,4 -61.033 -8,4 64.273 8,8

501-1.000 52.942 6,5 -46.669 -5,7 99.611 12,2

1.001-2.000 244.771 16,8 -45.273 -3,1 290.044 19,9

< 2.001 298.505 9,8 -158.984 -5,2 457.489 15,0

Fuente: INE, Padrón municipal y Movimiento Natural de la Población (varios años). Elaboración propia. 

 

No obstante, este fenómeno de recuperación demográfica no debe pasar por alto un hecho 

incuestionable: el crecimiento de la población rural en España es muy dispar según las 

Comunidades Autónomas. En el gráfico 1 pueden apreciarse con bastante nitidez estas 

diferencias. Así, por ejemplo, es muy significativo constatar que tres de las cuatro regiones 

cuyos municipios rurales han perdido población se localizan en la raya hispano-lusa: Castilla y 

León (-4,3%), Extremadura (-8,2%), Asturias (-12,8%) y Galicia (-15%). 
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Fuente: INE, Padrón municipal (varios años). Elaboración propia. 

 

Aunque, como ya se ha dicho, estos procesos demográficos son más visibles en unas zonas 

rurales que en otras, sin embargo, no se puede negar que globalmente están conformando el 

escenario de una nueva ruralidad (Barrio Aliste, 1996, 2000; Camarero, 1993; García Sanz, 

1994; Gómez Benito y González Rodríguez, 1997; Martín Patino, 1998; Molinero Hernando, 

2005; Pérez Yruela, 1990). ¿Qué elementos serían los protagonistas de este nuevo paisaje 

social? Por su especial relevancia, destaquemos al menos diez: 

 

1. Cada vez es más visible la creciente diferenciación entre lo rural y lo agrario. Hoy 

lo rural sería algo más que todo aquello que pueda estar asociado con las 

actividades agrarias. Y éstas ya no son, al menos porcentualmente, las actividades 

predominantes de la sociedad rural. En el caso español, según el Censo de 

Población de 2001, en los municipios de menos 2.001 habitantes apenas uno de 

cada cinco ocupados de 16 años o más se localiza en el sector primario, mientras 

que los ocupados en el sector terciario representan casi la mitad.  

2. La economía familiar se diversifica y cada vez son más las explotaciones que 

tienen su principal fuente de ingresos fuera de la explotación agraria. Y también 

aumentan aquellas en las que el titular de la explotación no es el que aporta más 

ingresos al hogar. 
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3. La explotación agraria va perdiendo la centralidad que en otro tiempo tuvo en la 

economía y trabajo familiar. La agricultura familiar es cada vez menos familiar en el 

sentido de que la familia participa menos de lo que cabría esperar en los asuntos 

de la explotación. 

4. En los espacios rurales se desarrollan nuevos usos y nuevas funciones productivas 

y reproductivas: residenciales, ambientales, de ocio, etc. Así, nos encontramos con 

la aparición de urbanizaciones de residencia permanente, sobre todo para las 

clases altas que huyen de la incomodidad de la vida urbana, y los denominados 

pueblos-dormitorios, pequeños núcleos dedicados marginalmente a la agricultura. 

Y, al mismo tiempo, asistimos a la proliferación de espacios naturales protegidos, 

localizados principalmente en zonas montañosas y, en muchos, casos, en áreas 

con alta despoblación. 

5. Las tendencias de la demografía industrial son similares en áreas rurales y no 

rurales. Las tendencias muestran que actualmente las pautas de crecimiento 

empresarial urbano y rural tienen a ser insospechadamente semejantes, lo que 

contrasta con la tesis de la especificidad sectorial de la industrialización rural. 

6. Este hallazgo confirma que, actualmente, en los pueblos no es en los sectores que 

intuitivamente asociamos con el mundo rural donde se constata el mayor 

crecimiento de las iniciativas empresariales. 

7. La estructura social se hace más compleja y las relaciones entre sus distintos 

grupos se hacen más dinámicas. Junto a los agricultores se consolidan grupos de 

población con actividades no directamente relacionadas con la agricultura, que 

imprimen un nuevo dinamismo al porvenir de ámbitos culturales y sistemas de 

valores distintos a los que han sido dominantes en el mundo rural. 

8. Estaríamos asistiendo a un proceso de cambio estructural en el que el espacio 

rural estaría dando paso a un espacio no sólo de producción social (espacio que 

sirve de soporte a las actividades productivas, estaría vinculado a los usos 

tradicionales (producción de materias primas y/o de alimentos) sino de 

reproducción social (soporte de nuevas actividades productivas y nuevos usos y 

funciones sociales que vienen demandas desde el exterior). 

9. En este nuevo paisaje, la estructura social se hace más compleja, surgen nuevos 

conflictos sociales y las viejas identidades locales se estarían resquebrajando. 

10. La sociedad rural sería, por tanto, mucho más frágil, pero también más compleja y 

heterogénea, lo que produce perplejidad, incertidumbre y desasosiego a muchos 

de sus moradores. 
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En resumen, asistimos al nacimiento de un nuevo paisaje social, donde nuevas y viejas 

políticas, nuevos y viejos actores, nuevas y viejas formas de relación social, nuevos 

movimientos sociales y grupos de interés compiten en la defensa y construcción de lo rural 

(Moyano Estrada, 2000). Es verdad que los nuevos procesos sociales y económicos afectan de 

forma diferente a cada localidad, configurando en cada una de ellas una problemática 

específica y una estructura social propia. No podemos, por tanto, generalizar, si bien es cierto 

que el proceso de cambio y transformación está en marcha. 

 

La sociedad rural, un viaje de ida y vuelta 

Llegados a este punto, conviene recordar un hecho muy significativo: hasta hace apenas dos o 

tres décadas todo aquello que oliera a mundo rural apenas tenía relevancia simbólica. Existen 

múltiples ejemplos que demuestran que el cine, la televisión, los medios de comunicación y la 

escuela rural se encargaban de pintar y de transmitir un mundo rural con unas características 

muchas veces denigrantes para las personas que lo habitaban (García de León, 1996). 

También los diccionarios han contribuido a levantar y reproducir el muro que históricamente ha 

existido entre lo rural y lo urbano: cateto, cazurro, destripaterrones, ignorante, paleto, palurdo, 

rústico, tosco, zafio y un largo etcétera componen la retahíla con la cual los diccionarios 

describen el mundo rural. Opuestamente, lo urbano está asociado a la cortesía, los buenos 

modales y la buena educación. Ahora bien, si históricamente esto ha sido así, un vistazo más 

reciente a la vida cotidiana de los territorios rurales me lleva a concluir que esta radiografía 

también está cambiando en la actualidad. 

Como han constatado numerosos estudios, durante los últimos años las zonas rurales han 

reservado a los europeos y a sus dirigentes políticos una "buena sorpresa", al afirmarse en 

ocasiones como espacios dinámicos e innovadores, atractivos para las empresas y los 

ciudadanos de otros territorios (Barrio Aliste, López-Pastor y Martín Martín, 2001; Ramos Real 

y Cruz Villalón, 1995; Ramos Real, 1999; Maya Frades, 2008). La revitalización de algunos 

signos que antaño eran característicos de la cultura tradicional son muchos y variados: 

1) cada vez son más numerosas las tiendas que venden artesanías y productos naturales; 

2) la alfarería popular se revaloriza; 

3) la agricultura biológica crece y se demanda con intensidad; 

4) se recuperan símbolos de la arquitectura tradicional (almazaras, fuentes, herrerías, 

ermitas, palomares, molinos, fraguas, corralas, chiviteros, hórreos, barracas, cortijos, 

etc.); 

5) se diseñan museos etnográficos y se construyen centros de interpretación de la 

naturaleza; 

6) se rehabilitan caminos tradicionales o vías ferroviarias en desuso y se potencian como 

rutas ambientales; 
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7) las rutas de senderismo, en barca, en caballo o en burro florecen por doquier; 

8) las romerías y las fiestas populares resurgen con fuerza e interés; 

9) en las fiestas de los pueblos se representan algunas actividades económicas de antaño 

(siega, matanza, vendimia); 

10) se organizan ferias de productos de la tierra, artesanales y ecológicos; 

11) se celebran jornadas, seminarios, cursos de verano; 

12) se diseñan cursos de formación sobre los problemas y el futuro del medio rural, y 

13) se publican libros sobre la sociedad y el desarrollo rural.  

 

La explosión del turismo rural, con todas sus modalidades, tipologías y variantes, es un 

magnífico ejemplo de la supuesta revitalización del medio rural que comento. Los datos hablan 

por sí solos. Si se comparan algunos indicadores relacionados con los alojamientos de turismo 

rural en España correspondientes a 2001 y 2010 (cuadro 3), se comprueba el fuerte incremento 

del número de viajeros (118,6%), las pernoctaciones (108%), los alojamientos rurales abiertos 

(160,5%), las plazas estimadas (204,9%) y el personal empleado (172,4%). Ahora bien, aunque 

estos datos son muy significativos, no podemos olvidar que al mismo tiempo se ha producido 

un decrecimiento de la estancia media (-4,6%) y del grado de ocupación por plazas (-31,9%). 

 

Cuadro 3. Indicadores básicos en alojamientos de turismo rural en España, 2001 y 2010 

 
2001 2010 

Incremento 

(%) 

Nº de viajeros 1.210.891 2.647.370 118,6

Nº de pernoctaciones 3.660.815 7.615.988 108,0

Estancia media 3,02 2,88 -4,6

Nª de alojamientos rurales abiertos * 5.497 14.320 160,5

Nº de plazas estimadas 42.925 130.882 204,9

Grado de ocupación por plazas 23,08 15,72 -31,9

Personal empleado 7.973 21.722 172,4

*Media anual 
Fuente: INE, Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Alojamientos de turismo rural), años 2001 
y 2010. Elaboración propia. 
El crecimiento de la oferta de alojamientos de turismo rural está asociado con otros fenómenos 

muy reveladores. Entre otros, al menos deben destacarse los siguientes: 1º) el especial 
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atractivo que ejercen las áreas con un alto potencial medioambiental y paisajístico o zonas 

específicas del interior peninsular (en 2010, Pirineos y Picos de Europa atraían al 12% de 

turistas, mientras que Castilla y León contaba con 3.053 alojamientos rurales abiertos, el mayor 

volumen de España, y recibía aproximadamente a uno de cada cuatro viajeros); 2º) la creación 

de asociaciones de empresarios de turismo rural con el objetivo de defender los intereses de 

un sector cada vez más profesionalizado; 3º) la organización de ferias de turismo (nacional e 

internacional) donde se venden las bondades, los recursos y los valores del mundo rural; 4º) la 

edición de vídeos y folletos turísticos sobre los recursos paisajísticos, gastronómicos y 

culturales de los territorios rurales; 5º) la difusión de nuevas revistas dando cuenta de las 

bondades asociadas con el turismo rural; 6) la creación de páginas web especializadas sobre 

este nuevo producto, y 7º) la oferta de los nuevos productos turísticos a través de agencias de 

viajes especializadas, hasta hace apenas unos años, en la comercialización de productos 

relacionados con el turismo de sol y playa, los viajes culturales, el turismo de aventura, etc. 

 

Las razones del consumo de símbolos rurales 

Si la transformación demográfica, económica y social del medio rural, junto a la explosión del 

turismo rural durante los últimos años y el atractivo o la fascinación que ejercen algunos 

espacios rurales son, entre otros, algunos ejemplos que confirman la supuesta revitalización de 

los territorios rurales, ¿qué ha sucedido para que casi todos los elementos de la cultura rural 

que hasta hace apenas unas décadas eran catalogados de "atrasados" se hayan convertido, 

por una parte, en recursos potencialidades de desarrollo, y, al mismo tiempo, en objetos 

novedosos de consumo? Como esta cuestión me interesa especialmente, el debate sobre el 

consumo de signos y símbolos rurales podría plantearse en los siguientes términos: 

1) ¿Por qué se produce este renovado consumo de objetos y símbolos rurales que 

están asociados a una forma de vida que hasta hace apenas unas décadas era 

menospreciada? 

2) ¿Será verdad que la cultura rural, perseguida y atormentada en otros tiempos, 

estaría renaciendo de sus propias cenizas? 

3) ¿O será más bien que estas modas poco tienen que ver con esa supuesta 

influencia de los habitantes de los pueblos y, por el contrario, son una 

consecuencia de las formas de vida que los de arriba han empezado a convertir en 

los nuevos modelos que hay que imitar? 

Para responder a estos interrogantes es necesario tener muy en cuenta que este proceso no 

puede entenderse si olvidamos que lo "agrario" ha dejado de ser la forma de actividad 

económica básica del mundo rural (García Sanz, 1994). Ya se ha dicho que se ha producido 

una ruptura entre lo agrario y lo rural. Esto es una auténtica revolución, y, al igual que sucede 
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en todas las revoluciones, cuesta tiempo para asimilar sus consecuencias. Hace apenas treinta 

o cuarenta años lo agrario y lo rural eran realidades intercambiables. Las actividades agrarias y 

ganaderas estaban asentadas fuertemente en el tejido económico y social de los núcleos 

rurales. Pero lo relevante no era sólo su importancia cuantitativa, sino, también, el poder y la 

influencia que ejercía el sector primario sobre todo el entramado de la estructura económica y 

social del mundo rural. El poder y la influencia de los agricultores y ganaderos iban más allá de 

lo puramente económico y penetraba, también, las instituciones políticas, como el 

ayuntamiento, y otras organizaciones sociales. 

Por tanto, el cambio social ha estado protagonizado por dos procesos paralelos y 

complementarios, aparentemente antagónicos: por un lado, la agricultura ha dejado de ser la 

actividad predominante del medio rural; y, complementariamente, en la actualidad estamos 

asistiendo al nacimiento y desarrollo de nuevas actividades económicas, nuevos empleos, 

nuevas profesiones, nuevos usos y costumbres que hasta hace apenas unos años eran 

merecedores de los epítetos más negativos. 

Ahora bien, si esto es así, mi tesis es que este supuesto proceso revitalizador e innovador de 

los territorios rurales forma parte de un proceso de cambio social que apenas es controlado por 

los habitantes del medio rural. Si esta explicación no es errónea, se comprobaría, una vez más, 

que la sociedad rural sigue estando subordinada a los intereses de las poblaciones foráneas: 

antaño para desacreditarla y ahora para utilizarla como nuevo objeto de consumo. 

Lo que quiero decir es que los habitantes de los núcleos rurales apenas tienen poder e 

influencia (o no tanto como ellos pueden pensar) a la hora de construir su futuro, por mucho 

que se inventen nuevos programas de desarrollo o desde las instituciones públicas se diga que 

es necesario valorizar los recursos culturales, gastronómicos o medioambientales. En mi 

opinión, la supuesta revitalización rural sucede en función de una maraña de intereses y gustos 

exógenos, que son respuestas procedentes de ciertos grupos sociales de origen urbano que, 

con sus modos de vida y consumo, influyen en las formas de vida y aspiraciones de los 

residentes rurales. Y así parece ser cuando se comprueba que, según el Instituto Nacional de 

Estadística, los viajeros españoles que en 2010 habían utilizado los alojamientos rurales 

procedían sobre todo de Madrid (27,41%), Cataluña (17,5%), Comunidad Valenciana (8,29%) y 

País Vasco (8,14). Las cuatro son comunidades autónomas con altos porcentajes de población 

urbana y, al mismo tiempo, de residentes cuyos orígenes se encuentran en el éxodo rural de 

los años cincuenta, sesenta o setenta del siglo XX. 

Mi explicación, en la misma línea de autores como Barrado Timón (2003-2004) y Barrado 

Timón y Castiñeira Ezquerra (1998), puede entenderse dentro de una continuación de la 

tradición de dominación urbana en clave de relaciones centro-periferia. La sociedad urbana 

ahora demanda no sólo productos sino también servicios, justificándolo a través de conceptos 

como calidad de vida, conservación del patrimonio, desarrollo sostenible, etc. Ya no se 
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necesitan –al menos como antes- las materias primas ni los alimentos, pero se está dispuesto 

a comprar y en gran medida a controlar un nuevo recurso que hasta ahora no había sido 

internalizado por la economía: el paisaje rural. Los diversos elementos que lo componen (suelo, 

vegetación, fauna, agua, etc.) habían sido objeto de comercialización individualizada, pero la 

percepción del conjunto no había tenido hasta hace relativamente poco más que un valor de 

uso, cobrando valor de cambio a través de las actividades turísticas y recreativas. 

Además de los aspectos funcionales que he señalado, las manifestaciones que rodean esta 

supuesta revitalización del medio rural hay que estudiarlas en el contexto de lo que Joaquín 

Sempere (1998) denomina cultura de las apariencias. Las relaciones de las clases privilegiadas 

con las cosas siempre han tenido un componente ceremonial y espectacular. Su estatus debe 

exhibirse, ostentarse, como signo de superioridad social. Los signos de distinción, como ha 

estudiado el sociólogo francés Pierre Bourdieu en La distinción, muestran las obvias diferencias 

de clase en el comer, el vestir, la decoración del hogar, el gusto musical, el deporte. Aquí 

habría que incluir los objetos de consumo rurales que se han empezado a poner tan de moda. 

Porque si hasta hace relativamente poco tiempo dominaba mayoritariamente una convención 

social que proyectaba un sentimiento positivo hacia la ciudad y negativo hacia lo rural, en la 

actualidad la idealización del campo ha supuesto el cambio de consideración de elementos 

antes percibidos como negativos. 

¿Y por qué motivos se han puesto tan de moda estos elementos rurales? Fundamentalmente  

porque han empezado a ser consumidos por ciertas clases y grupos sociales que los han 

revalorizado a través de su consumo ocioso. Un consumo que tiene unas características muy 

diferentes a las que antaño le atribuían los habitantes rurales. En la mayoría de los casos, lo 

que ahora se valora no es la utilidad o funcionalidad de los objetos rurales, sino su carga 

simbólica como signo de estatus y distinción. Los nuevos hábitos de consumo inducidos, por 

ejemplo, por los nuevos pobladores de fin de semana, procedentes de la ciudad, junto a la 

importancia creciente de los llamados "neorrurales” serían los responsables de este nuevo 

florecimiento (Oliva y Camarero, 2002; Rivera, 2009). Es la mirada foránea la que da valor a 

elementos que antaño se percibían como negativos y, por tanto, los revaloriza 

económicamente, con lo que en teoría se recupera la estima social que como escenario habían 

perdido para sus propios actores. 

Al mismo tiempo, los medios de comunicación y la publicidad tienen mucho que ver en el 

consumo y la revitalización de muchos de los signos del medio rural. Estos objetos, recursos y 

símbolos rurales, que ahora se ponen de moda, no son sino los mismos elementos de antaño, 

aunque ahora se muestran recubiertos de una nueva atmósfera que los hace aparentar como 

nuevos objetos de consumo. Porque los molinos de agua, las fraguas, las herrerías, las 

corralas para el ganado, los hórreos, las barracas, los cortijos o los caminos tradicionales -por 

poner sólo unos cuantos ejemplos muy significativos del medio rural de España- han estado 

ahí, cumpliendo su función social, hasta hace apenas unas décadas. Eran elementos de una 
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cultura que algunos han catalogado de "tradicional". Y estos elementos formaban parte de la 

vida cotidiana de las gentes de los núcleos rurales. Sin embargo, esta vida cotidiana empezó a 

hacer aguas una vez que el proceso de industrialización y urbanización de los años sesenta y 

setenta del siglo XX se consolidó definitivamente. En aquellas fechas las modas estaban en 

otros espacios y, por las mismas razones, había que consumirlas. Incluso esas modas eran el 

horizonte de vida para la mayoría de personas que habitaban en los espacios rurales. 

 

La imagen distorsionada e idealizada del medio rural 

Llegados a este punto, no está de más formular la siguiente pregunta: ¿la imagen del medio 

rural es una representación real de los espacios que está vendiendo? Barrado Timón y 

Castiñeira Ezquerra (1998), entre otros, sostienen que la imagen que del territorio rural ofrece 

el turismo es uniforme, simple y estereotipada. El paisaje se plantea exclusivamente desde una 

perspectiva estética; además, prevalece una sensación de naturalidad y la mayor parte de las 

imágenes que se ofrecen no recogen los espacios de labor, sino que optan por aquellos en los 

que es menos apreciable la huella humana. Cuando aparecen zonas agrícolas, raramente se 

presentan los cultivos, prefiriéndose generalmente zonas extensivas. Tampoco hallamos 

cultivos industriales y raramente de productos que como los cereales requieren una compleja 

transformación posterior. No obstante, se ofrece una glorificación (más lúdica que real) del 

trabajo agrícola. Símbolo de progreso y desarrollo, la maquinaria agrícola es ahora un 

obstáculo para la visión nostálgica del campo, pues lo acerca a la civilización industrial cuyo 

principal referente es la técnica y la máquina. 

Por el contrario, cada vez es más habitual la iconografía del caballo y, en algunos rincones de 

la geografía española, del burro como representación del campo imaginario. Si en origen su 

función era fundamentalmente productiva, hoy día es un elemento anacrónico desde el punto 

de vista de la pura racionalidad económica. Pero, además, al turista se le vende una imagen de 

la ruralidad que no sería la del campesino sino la clásica del señor o del aristócrata, practicante 

de una serie de actividades que, como la hípica, siempre tuvieron un aura de nobleza. Así, a 

medida que el caballo o el burro se hacen invisibles para la población rural, en el imaginario de 

los urbanos aumenta su presencia, pero no como elemento de trabajo sino de placer y de 

prestigio. 

Las zonas rurales tradicionales que ahora se revalorizan y se venden como un nuevo paraíso 

son, la mayoría de las veces, irrealmente presentadas como algo inmutable y estático, como si 

nunca hubieran estado expuestas a cambios y transformaciones de relevancia. Nos 

encontramos, pues, con una secuencia de idealización del medio rural que va de <atractivo 

igual a tradicional> hasta <tradicional igual a aislado geográfica y culturalmente>. Y cuanto 

mayor sea el aislamiento de los sitios cercanos que proponen estas representaciones, mayor 

parece su pureza idílica y, consecuentemente, mayor capacidad de atracción tendrá sobre los 
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posibles turistas. Estos caracteres de idealización componen la imagen actual del espacio y del 

paisaje rural. Una imagen que proyecta el turismo rural y que constituye el capítulo más 

reciente de mitificación de la naturaleza 

Un ejemplo reciente confirma lo que quiero transmitir. Me refiero al nuevo proyecto de 

promoción turística de la provincia de Zamora (España) que el 25 de noviembre de 2011 se 

presentó en la XV Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR), que se celebra en 

Valladolid. El eslogan rezaba así: “Zamora. Desconocida. Perfecta”. ¿Cómo interpretar el 

segundo calificativo que se inserta en el nuevo logotipo? Si Zamora es “perfecta” por ser 

“desconocida”, como se dice, entonces Zamora tiene un problema muy serio. Si los expertos en 

turismo saben perfectamente que los territorios desconocidos suelen ejercer una fascinación y 

un atractivo elevados en una tipología específica de visitantes, ¿qué sucederá cuando, llegado 

el caso, Zamora deje de ser “desconocida”? ¿Ya no será una provincia tan “perfecta” para el 

aterrizaje de nuevos y viejos turistas? Si se analiza con detenimiento, el nuevo logotipo da a 

entender que cuanto más desconocidos sigan siendo los zamoranos, muchísimo mejor. Al fin y 

al cabo, de lo que se trata es de conservar esas cualidades que supuestamente hacen de 

Zamora una provincia “perfecta”. Y una de esas cualidades es que sigue siendo, al menos 

teóricamente, una provincia desconocida. Ahora bien, no creo que el objetivo de la nueva 

campaña turística sea precisamente que Zamora siga siendo una tierra ignota. Más bien intuyo 

que se persigue lo contrario: que se conozca aún mucho más. Pero este conocimiento 

presupone que Zamora deje de ser tan perfecta como supuestamente lo es en la actualidad. En 

todo caso, lo que me interesa resaltar es que los publicistas han jugado con el valor de lo 

desconocido para conseguir que un territorio, en este caso Zamora, enganche y atraiga a los 

nuevos turistas. 

En resumen, no podemos olvidar que se publicita, se vende y se consume, al menos 

simbólicamente, un mundo rural que es, tanto social como físicamente, escasamente 

representativo de la realidad actual. Para el urbanita, por ejemplo, la esfera de la vida rural se 

ha convertido en un museo de sí misma, en una rememoración, pues no muestra su situación 

actual sino una pasada y en gran medida irreal, ya que ha sido despojada de todos los 

problemas y conflictos que le eran inherentes. Cuando en los tiempos pretéritos existió esa vida 

ligada, por ejemplo, a la utilidad de la piedra rústica o del barro, la esfera rural fue percibida por 

sus oriundos de una manera negativa, porque podía ser contemplada en su totalidad, 

vinculando esos elementos parciales con otros aspectos de la estructura social. Y de todos son 

conocidas las repercusiones de esta vida: emigración, envejecimiento, rentas bajas, etc. 

¿Qué función cumple, entonces, esta avalancha de publicidad idealizando el espacio rural y 

presentando de él una visión deformada por simplificadora? La primera respuesta que se 

impone es atraer turistas -generalmente gente de la ciudad al campo- con vistas a generar una 

actividad económica, para lo cual es necesario crear un producto atractivo. Y para ello la 

publicidad ha de cambiar la imagen negativa que se tenía en los últimos años del espacio rural 
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como lugar de ocio obligado para aquellos que no tenían otras posibilidades. Sin embargo, la 

idealización no sólo está dirigida a los habitantes de la ciudad sino también a los rurales. Por 

tanto, la publicidad turística actúa en un doble sentido: de un lado, alimentando el poder de 

seducción de ese espacio para los foráneos, pero también sobre la sociedad receptora, a fin de 

crear una verdadera conciencia turística destinada a persuadirlos de que la vocación de su 

tierra es el turismo. De ahí que algunos mantengan que si el turismo es un producto más del 

campo, como puedan serlo la leche, la carne, los huevos o los cereales, ¿por qué renunciar a 

su explotación o a las ayudas para su desarrollo? 

 

¿La revancha de los perdedores? 

He tratado de argumentar que la sociedad rural está cambiando y que está brotando un nuevo 

paisaje rural. Ahora bien, como muy bien ha documentado Moyano Estrada (2000), el actual 

proceso de cambio no es percibido de forma homogénea, sino diferenciada por los grupos que 

componen la sociedad rural. Así, mientras que unos grupos -la mayor parte de los agricultores 

y asalariados agrícolas- lo perciben en términos de crisis, de final de una época, de pérdida de 

derechos adquiridos, otros -sobre todo, grupos de intereses no agrarios, pero también grupos 

innovadores de agricultores- lo perciben como una oportunidad para aprovechar de modo 

diferente los recursos endógenos, es decir, como el comienzo de una etapa nueva en la que el 

espacio rural comience a ser gestionado en consonancia con la pluralidad de intereses que en 

él confluyen. 

Otros autores argumentan que este proceso de revitalización de elementos tradicionales 

significa que la cultura rural, antaño perseguida y atormentada, está renaciendo de sus 

cenizas. Sería la visión optimista que comentaba al inicio de mi intervención. Por ejemplo, 

García Sanz (1994) considera que los elementos culturales, que tradicionalmente han 

funcionado como mecanismos de adhesión de los individuos a la colectividad, lejos de haberse 

relajado, se han acentuado; tal sería el caso de la revitalización de ciertos ritos y fiestas 

populares (exaltación de la figura del patrón, la celebración de la Semana Santa, romerías, 

etc.), que han recobrado un nuevo impulso y hoy tienen la misma vitalidad que tenían hace 

unos años. Lo novedoso es que no son sólo los que viven en el pueblo los que impulsan la 

recuperación de estos ritos, sino también emigrantes e inmigrantes, que ven estas expresiones 

populares como un signo de sus raíces y una manera de entroncar con su pasado. 

¿Podríamos hablar, entonces, de la revancha de los perdedores? En principio, sí. Los signos, 

como ya se ha dicho, son numerosos: 1) las tiendas que venden artesanías proliferan por todos 

los rincones; 2) crece la agricultura biológica; 3) el turismo rural se consume como rosquillas; 4) 

resurgen las romerías y las fiestas populares; 5) la alfarería popular se revaloriza; 6) se crean 

museos etnográficos; 7) se rehabilitan el patrimonio cultural; 8) se rescatan viejos oficios; 9) en 

las fiestas de los pueblos se representan las actividades de antaño…, y los más afortunados, 
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que como siempre son una inmensa minoría, construyen su segunda residencia en localidades 

cercanas a las capitales de provincia o en espacios de alto valor ambiental y ecológico. Ahora 

bien, en mi opinión, estos signos deben entenderse e interpretarse vinculados a un medio, a un 

paisaje y a un modo de vida que los ha conformado. De ahí que la revalorización de toda esta 

gama de símbolos rurales adquiere hoy un nuevo significado. Su conservación y transmisión se 

debe a una lógica distinta a la que supuso su aparición, asumiendo una nueva condición 

simbólica y siendo en cierto modo una recreación –a veces perversa- de la tradición. 

¿Qué implicaciones tendrían los nuevos escenarios de la ruralidad para el desarrollo local? Si, 

en el ámbito europeo, el desarrollo rural no pasa exclusivamente por un aumento de la 

producción agrícola o ganadera y su objetivo se centra en el estímulo de la diversificación 

económica y la multifuncionalidad, buscando nuevas fuentes de empleo que permitan mantener 

la población en el territorio, pero fuera de una actividad agropecuaria que cada vez utiliza 

menos recursos humanos; si, en definitiva, el desarrollo rural se plantea desde una visión 

integral, de base territorial, que fusiona directamente orientaciones económicas, sociales y 

ambientales con la finalidad de alcanzar un proceso de transformación en el que el crecimiento 

económico se acompañe de una mayor equidad social y una no agresión a los recursos 

naturales, ¿no es posible o deseable que los habitantes del medio rural puedan aprovechar las 

nuevas oportunidades? 

Entiendo que la respuesta a la pregunta anterior debe ser afirmativa. La población rural debería 

buscar y aprovechar las nuevas oportunidades que están emergiendo en el actual contexto que 

apenas he dibujado. Sobre estas posibilidades han teorizado algunos autores, aunque tal vez 

sea Moyano Estrada (2000) el que con mayor claridad lo ha expuesto. Ahora bien, aunque la 

población rural debe aprovechar las nuevas oportunidades, sin embargo, ya no estoy tan 

seguro con que desee o pueda hacerlo. Lo que quiero decir es que si el futuro de la sociedad 

rural depende cada vez más de los recursos de la naturaleza, de tener campos y aires limpios, 

de conservar el patrimonio arquitectónico, de proporcionar a los futuros turistas buenos 

hospedajes y mejores viandas, de revivir fiestas y romerías tradicionales, de construir museos 

etnográficos…, lo lógico es adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos ante una oportunidad de 

oro para los habitantes que viven y  trabajan en los territorios rurales. Puede ser la revancha de 

los perdedores. O al menos yo así lo espero. 
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RESUMO 

Este artigo discute a influência da mídia na criação e (re)construção da imagem turística do 

espaço rural nordestino. Apoiados em uma abordagem qualitativa, realizamos uma revisão 

bibliográfica e uma pesquisa exploratória. Nossos objetivos são: identificar as imagens 

veiculadas e propagadas na mídia para vender o rural como lugar de segunda residência; 

analisar a relação entre o espaço rural e o turismo de segunda residência. O diálogo com 

autores como Urry, Joaquim, Giulani, Tulik e a análise do discurso, de alguns casos pré-

selecionados, apontam que a publicidade e o marketing apresentam um 'rural reinventado', 

com forte apelo naturalista, para atender as demandas por sofisticação de 'neorurais' e pós-

turistas, cujo olhar representa o campo como cenário secundário da vida urbana. 

 

Palavras-chave: Turismo no espaço rural. turismo de residência secundária. mídia. neorurais. 

imagem. resignificação. publicidade. 

 

'I want a house in the countryside' ... Representations and images of rural tourism as a 

place of second homes tourism in the Brazilian Northeast 

 

ABSTRACT 

This article discusses the influence of the media in creating and (re)building the concept of 

tourism and rural northeast. Backed by a qualitative approach, we conducted a literature review 

and an exploratory research. Our goals are to identify the images transmitted and propagated in 

the media to sell the countryside as a place for second homes, to analyze the relationship 

between rural tourism and second homes tourism. The dialogue with authors such as Urry, 

Joaquim, Giulani, Tulik and discourse analysis, of some pre-selected cases, points out 

advertising and marketing as a 'rural reinvented', with strong naturalist appeal to meet the 

demands for sophistication required by 'neorurals' and post-tourists, whose viewpoints put the 

countryside as a secondary scenerio  and a backdrop of urban life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O turismo no espaço rural é um fenômeno relativamente novo no Nordeste brasileiro, 

haja vista que as atividades turísticas no meio rural começaram a se desenvolver há pouco 

mais de 30 anos no país e que foi o turismo de "sol e praia" que notabilizou e colocou em 

evidencia o potencial da região durante o século XX, consolidado como destino turístico 

através de ações na mídia e estratégias de marketing de alcance internacional. 

 A mídia não cessa de divulgar as belezas das praias nordestinas, quase paradisíacas 

(ainda que não seja esta, exatamente, a realidade encontrada), de águas quentes e de povo 

hospitaleiro e simples. De tal maneira que, ainda hoje o reconhecimento e a definição do 

turismo no espaço rural são feitos com base na oposição ao turismo massivo de sol e praia, 

realizado na vasta costa nordestina, que possui, graça aos investimentos público e privado, 

uma infraestrutura de serviços de apoio ao turista com grandes resorts e hotéis de luxo, além 

de pousadas e restaurantes. 

 Por outro lado, a imagem e a marca que melhor identificam o rural nordestino estão 

atreladas aos aspectos culturais da construção identitária e do modo de vida de um povo, que 

lutou e luta contra a seca e a precariedade no acesso a serviços médicos hospitalares, 

educação, energia elétrica etc. assim como no interior de todo o país. No entanto, graças a 

introdução de tecnologias e aos avanços das políticas governamentais, que têm promovido a 

ampliação dos serviços básicos a população, o rural é hoje reconhecido como um espaço de 

práticas culturais de ócio e de trabalho, que engendram e atraem diferentes olhares, dando 

origem a sua redefinição e resignificação, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. 

 No país o turismo no espaço rural (TER) vem sendo apontado como importante 

alternativa econômica para a diversificação da renda e de oportunidades de trabalho nas zonas 

rurais, além de estratégia de manutenção do homem no campo, preservação e valorização de 

sua cultura, e de conservação da natureza. Assim, diferentes formas de utilização do espaço 

ganham sustentação através de novas e velhas práticas culturais em torno do ambiente natural 

e social, dando origem as neoruralidades. 

 Enquanto um conceito alternativo, o TER está associado ao autêntico, podendo ser 

entendido como o conjunto das atividades turísticas que se desenrolam em espaços rurais e 

que apelam fortemente à identidade/genuinidade das comunidades de acolhimento (Joaquim, 

1997, p.77). Contudo, esta definição nos parece muito restritiva diante da diversidade de 

práticas de turismo no meio rural. Por isso, baseado nas ideias de Roque (2001), adotaremos 

como TER qualquer tipo de atividade turística inserida, geograficamente, nos espaços rurais, 
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sem necessariamente envolver-se com a dinâmica da propriedade rural e de seu cotidiano 

produtivo, podendo apresentar, em alguns casos, formatos tipicamente urbanos. 

 Isto porque, entre os visitantes do meio rural, observa-se diferentes motivações de 

viagem, a exemplo daqueles que se deslocam para desfrutar da paisagem, outros que vão 

praticar esportes de aventura ou em busca do exótico, além daqueles que vão visitar parentes 

e familiares. Em relação a duração, há aqueles que vão para passar um dia, um fim de 

semana, ou até mesmo alguns que escolhem o campo como lugar de segunda residência. 

A residência secundária ou segunda residência é um tipo de 

hospedagem vinculada ao turismo de fins de semana e de 

temporadas de férias. Apesar da sua histórica e intensa expansão em 

escala mundial, a segunda residência ainda é um fenômeno pouco 

estudado e conhecido, que padece da falta de uma base sólida de 

reflexões teóricas e estudos empíricos das suas mais diversas 

repercussões sócio-espaciais nos diferentes lugares do mundo 

(Assis, 2003, p. 110). 

 

 O turismo de segunda residência costuma ser esquecido por alguns, questionado por 

outros e ficar praticamente invisível nas estatísticas, investigações e discussões acadêmicas, 

com impactos e relações sócio-espaciais ainda não bem delimitadas, devido a dificuldade de 

firmar-se enquanto conceito e categoria de análise aceitos consensualmente. É certo, porém, 

que atende uma parcela restrita de pessoas de poder aquisitivo alto, com disponibilidade de 

capital para empregar em imóveis que permanecem a maior parte do tempo fechados e sem 

uso, com destaque para uma representativa parcela de capital estrangeiro investido. 

 A definição mais abrangente e que se aproxima do conceito turístico de residência 

secundária foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por ocasião 

do Censo de 1991, a qual identifica tais residências como domicílios particulares de uso 

ocasional, ou seja, que servem esporadicamente de moradia (casa, apartamento), geralmente 

em finais de semana ou períodos de férias, para descanso ou lazer (Fundação Getúlio Vargas; 

Ministério do Turismo; Embratur, 2008). Segundo essa definição, tanto a casa de praia, a casa 

de campo, o chalé, a cabana, o rancho, o sítio ou a chácara são empregados como sinônimos 

e utilizados popularmente para designar a 'residência secundária' (Silva, 2009). 

 No âmbito do turismo, ainda que a residência secundária seja reconhecida pelos 

organismos internacionais - a exemplo da Organização Mundial do Turismo, apenas como uma 

modalidade de alojamento turístico (Tulik, 2001), partimos da hipótese que sua relação com o 

meio rural vai além disto e é, de certa maneira, intrínseca as novas concepções sobre o meio 

ambiente e seu uso como recurso para manutenção da qualidade de vida e bem estar, 

conectando-se diretamente a resignificação do mundo rural e aos novos valores que lhes são 

atribuídos. 

 Destacamos que, de acordo com Assis (2003, p. 115): 
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Tradicionalmente, as áreas de segunda residência tendem a se 

distanciar do centro urbano à medida que este se expande e se 

urbaniza, migrando da periferia metropolitana para a zona rural. A 

localização destes domicílios também é influenciada pelo fator 

cultural, como na França onde nas áreas de ocupação antiga, a 

maioria das segundas residências provém de heranças ou da 

aquisição de casas rurais desocupadas; ou pelo fator comercial que 

segue a lógica da especulação imobiliária e tende a lotear e vender 

desordenadamente os terrenos para as segundas residências, 

levando à saturação da paisagem e à busca por áreas mais distantes. 

 

 Neste sentido, a proliferação recente dos lançamentos imobiliários e anúncios 

publicitários ressaltando as vantagens dos condomínios fechados de casas de campo no 

nordeste brasileiro parece ser um bom indicador de que há um segmento da população apto e 

um mercado ávido por adquirir tal produto turístico. Vale ressaltar, que esse fato ganha 

contornos particulares pois tradicionalmente há um predomínio de casas de veraneio instalados 

no litoral da região. 

Ao longo das últimas duas décadas, a produção de condomínios 

fechados de residências secundárias tem sido novo elemento 

ofertado como produto imobiliário revestido de um poder comercial 

muito intenso, que se instaura no imaginário social e é movido por 

particulares estratégias... (Silva, 2009, p.2). 

 

 É comum que os agentes e os especuladores imobiliários utilizem-se de estratégias de 

marketing turístico no intuito de valorizar os atributos naturais e culturais desses espaços. No 

entanto, com base em Urry (1996), há uma variedade de práticas não-turísticas, tais como o 

cinema, a televisão, as revistas, os discos e os vídeos que constroem e dão manutenção as 

expectativas, imagens e olhares dirigidos ao lugar turístico. Conforme o mesmo autor, inerente 

a produção do olhar do turista, as propagandas, dentre outros conjuntos de signos gerados 

pela mídia, estimulam claramente processos de emulação social. 

 Reforçando tais ideias, lembramos que o mundo globalizado é baseado na 

midiatização das imagens de todo e qualquer evento, todo e qualquer lugar, e assim o olhar 

daquele que viaja se modifica, passando a perceber seu próprio mundo como mercadoria 

consumível (Labate, 2000). Logo, a mídia e, em especial, o marketing têm um papel relevante 

na construção do imaginário social e nas imagens que representam os objetos de desejo do 

turista, no caso em discussão as casas de campo e o ambiente rural. 

 Dentro dessa perspectiva, nos perguntamos: Qual a relação entre o espaço rural e o 

turismo de segunda residência? Que conceitos e imagens são propagadas pela mídia para 
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vender o rural como lugar de segunda residência? Como o markentig e a publicidade 

influenciam a percepção sobre o turismo no espaço rural nordestino?  

 Para abordar a problemática das novas representações do campo resultantes das 

diferentes formas de apropriação e utilização do espaço, focalizamos as observações na mídia, 

mais especificamente nas estratégias de marketing, através da mensagens publicitárias, que 

procuram (re)construir signos e imagens metafóricas do meio rural, tomando como objeto de 

estudo o turismo de residência secundária. Nosso objetivo é observar as representações do 

rural na mídia e como esta influencia as percepções e as motivações dos turistas. 

 A metodologia compreendeu uma abordagem qualitativa, revisão bibliográfica, 

pesquisa exploratória e análise do discurso de duas campanhas publicitárias para divulgação 

de condomínios rurais fechados de luxo, em dois estados nordestinos. 

  

2 NEORURALIDADES: NOVOS PERSONAGENS, PERCEPÇÕES E RELAÇÕES NO 

CAMPO 

 

 O TER é visto por diferentes pontos de vistas, a saber: do estado-nação, responsável 

por políticas públicas de desenvolvimento voltadas, de um lado, para preservação do meio 

ambiente e das raízes culturais de um povo, e, de outro, para diversificação das atividades 

laborais e inclusão do meio rural ao mercado econômico; da comunidade local, com seus 

modos de vida e tradições, que pode estar envolvida ou não com o turismo, mas que 

independente disso, retira historicamente sua sobrevivência da apropriação de espaço rural, 

podendo ser essa relação também alvo do olhar do turista; dos agentes de turismo, aqui 

entendidos como empreendedores que compõe a cadeia de distribuição e fornecimento de 

serviços turísticos; de grupos de interesse, composto por ambientalistas, cientistas, 

pesquisadores, dentre outros, que se voltam para entender a relação entre homem e natureza, 

ócio e trabalho; e do turista, categoria geral que inclui também um universo amplo de sujeitos 

com propósitos e visões bastante diferenciadas e pouco compartilhadas sobre o campo, sendo 

este sujeito o que compra e usufrui daquilo que lhe vendem sob nomenclaturas como turismo 

rural, agroturismo, turismo alternativo, ecoturismo, turismo de base comunitária etc. 

 Logo, se evidencia a dificuldade de definir e falar de algo tão entrecruzado por 

interesses diversos, senão por vezes antagônicos, ainda que pareça que todos esses sujeitos 

estejam querendo e falando a mesma coisa, ao menos no plano dos discursos, diante do fato 

que interatuam no mesmo cenário: o rural. 

 Todavia, as práticas culturais revelam que os envolvidos no TER (agentes, turistas, 

comunidade, empreendedores, governo etc.) mantêm múltiplas relações e possuem diferentes 

olhares para o rural, sendo fortemente influenciados pela mídia, enquanto palco de expressão 

da opinião pública, produtora e reprodutora de representações de lugares, de culturas e de 

objetos tangíveis e intangíveis. 
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 Seguindo as tendências do mercado turístico mundial, em especial da Europa, o rural 

vem ganhando cada vez mais o olhar do turista e um lugar na políticas de governo voltadas ao 

desenvolvimento local sustentável. Assim, o espaço rural vem se reconfigurando e, 

paulatinamente, deixando de ser visto como sinônimo de atraso, embora, no âmbito do turismo, 

não pareça superar o constructo de espaço imaginário ou real oposto ao ambiente urbano. 

 Nesse constructo a cidade foi historicamente olhada como lugar por excelência do 

desenvolvimento, das oportunidades, dos avanços, enquanto o campo era percebido como um 

lugar atrasado, isolado e de "pessoas incultasiii". A resignificação do rural pressupõe, por uma 

parte, o abandono dessas imagens, outrora disseminadas e reforçadas pelo sistema de 

comunicação de massa. E, por outra parte, a manutenção da oposição campo-cidade, rural-

urbano, como base das estratégias de redirecionamento do olhar e da construção de uma 

identidade para o lugar, condizentes com as expectativas dos turistas, interessados em uma 

experiência diferente da esfera cotidiana. 

O turismo resulta de uma divisão binária básica entre o 

ordinário/cotidiano e o extraordinário. [...] os objetos potenciais do 

olhar do turista precisam ser diferentes de algum modo. Precisam 

situar-se fora daquilo que é ordinário. [...] O turismo envolve 

necessariamente o devaneio e a expectativa de novas e diferentes 

experiências, que divergem daquelas normalmente encontradas na 

vida cotidiana (Urry, 1996, p. 28 -30). 

 

 Hoje, as novas imagens publicizadas pela mídia dirigem o olhar do turista às 

qualidades intrínsecas a vida rural em oposição a ideia de poluição, stress, impessoalidade, 

solidão da vida nas cidades. Assim, os turistas que visitam o rural são, geralmente, atraídos 

pelas imagens bucólicas sobre a vida tranqüila no campo, o bem estar e a qualidade de vida. 

Logo, a manutenção da estratégia de manter uma oposição invertida parece ser não só 

conveniente como necessária para construção do rural como produto turístico. As imagens 

disseminados na mídia sobre o ambiente rural parecem destacar justamente essa oposição, 

que ajuda a formar uma identidade turística e um olhar positivos para o rural. 

 De acordo com Barros apud Joaquim (1997, p. 75): 

[...] a atractividade de que a vida urbana tem sido objecto nas 

sociedades industrializadas tem vindo a experimentar um sucessivo 

decréscimo sob impacto de múltiplos factores (poluição, stress, 

impessoalidade, solidão) em que se traduz a crise urbano-industrial. 

Em contra-partida, a repulsividade do espaço rural desvanece-se e 

vai dando lugar, em diversos casos, a uma cada vez mais nítida 

atractividade, baseada não apenas em melhores condições de vida e 

em maiores condições de emprego que os meios rurais, actualmente, 

vem proporcionando por comparação com um passado recente, mas 
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também em busca de formas de vida alternativas às características 

do espaço urbano-industrial. 

 

 A pluriatividade, ou seja, a diversificação das atividades não-agrícolas no espaço rural, 

caracterizada sobretudo pela prestação de serviços, muitas vezes vinculada ao turismo, 

engendram uma nova dinâmica no cotidiano da população local, gerando mudanças nas 

funções e significados atribuídos ao campo, que são propagados pela mídia, através de 

estratégias de marketing planejadas e a interação espontânea do turista, nos meios de 

comunicação disponíveis, entre eles as mídias digitais. Assim, "o espaço rural vê o seu espaço 

profundamente redefinido no espaço social, de espaço produtivo passa a espaço simbólico, de 

espaço do passado à espaço alternativo, de espaço de onde se vem a espaço para onde se 

vai" (Mormont apud Figueiredo, 2003, p.5). 

 Surge então os neorurais, um setor da população urbana que faz investimento no 

campo, adquirindo terrenos e construindo suas residências secundárias (Giulani, 1990). A 

saturação do litoral, como destino turístico de veraneio, coloca em evidencia as regiões 

periféricas metropolitanas rurais como novo alvo dos especuladores imobiliários e das 

estratégias de marketing turístico, que procuram valorizar os atributos naturais e culturais 

desses espaços, oferecendo ao público específico que detenha poder aquisitivo para efetivar a 

compra de uma residência secundária. 

A residência secundária pressupõe a disponibilidade de uma renda 

excedente, pois implica em custos com a compra do terreno, 

construção do imóvel (quando não se compra o imóvel construído), 

impostos, manutenção e meio de transporte para o deslocamento 

pendular (geralmente, automóvel particular). Estes fatores fazem da 

segunda residência uma modalidade de alojamento turístico elitista, 

símbolo de status social, característica das camadas sociais alta e, na 

sua grande maioria, média (Assis, 2003, p.112). 

 

 Ao instalarem-se em meio ao ambiente rural, as residências secundárias reconstroem 

os espaços e redefinem as relações sociais estabelecidas no lugar: a relação do turista 

residente com o lugar é diferente, ele cria vínculos territoriais mais fortes do que em uma 

estada como turista convencional; "os conjuntos de habitações de uso temporário são indutores 

de obras de infraestrutura básica, algumas vezes responsáveis pela urbanização de áreas 

desabitadas ou pouco ocupadas" (Silva, 2009, p. 3). 

 Os condomínios rurais de luxo recriam a paisagem, excluindo do olhar próximo dos 

residentes tudo que os remeta a vida singela dos antigos habitantes. "Em conseqüência, os 

promotores do turismo e as populações nativas são induzidas a produzir exibições cada vez 

mais extravagantes para o observador de boa-fé, que por sua vez, se afasta cada vez mais da 

população local" (Urry, 1996, p.23). 
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 A lógica das práticas do turismo moderno, no campo ou na cidade, se pauta pela 

encenação e criação de cenários, que se encaixem nas expectativas dos pós-turistas, ávidos 

por novidades e por tudo que lhes pareça pitoresco e divertido, nos moldes de um espetáculo. 

 Nessa perspectiva, Urry (1996, p. 137) afirma: 

Em virtude de as apropriações contemporâneas do campo implicarem 

tratá-lo como um espetáculo, até mesmo como um tema, pode-se 

encarar tal fato como uma atitude pós-moderna em relação ao 

campo. [...] muitas pessoas que vivem em áreas rurais passaram a 

produzir determinados ambientes, por meio dos quais uma 

representação relativamente depurada da vida rural é constituída e 

apresentada aos visitantes. 

 

 Os turista de condomínios rurais de luxo parecem estar em busca do campo como um 

refúgio para suas férias ou suas fugas de fim semana, para preencher a ausência de contato 

com a natureza. Neste sentido, são legítimos integrantes dos "novos eixos de mudança 

cultural, onde a recente consciência sócio-ecológica aponta para a conceptualização da 

ruralidade, entendida como um princípio de organização e um sistema de valores, conduzindo 

o aparecimento da aldeia na cena social" (Mormont apud Joaquim, 1997, p. 77). 

 Sim, os condomínios de campo, em certa medida, parecem recriar uma aldeia, com 

regras que vão além do usufruto de espaços coletivos de forma compartilhada. A ideia da 

aldeia surgi como hipótese explicativa para a situação peculiar em que se colocam os que 

estão dentro do condomínio rural em relação aos que estão fora dele. Os que estão dentro 

partilham não só do espaço físico-geográfico, mas também de valores e ideologias comuns, 

isto é, são supostamente homogêneos quanto a classe social e a cultura. Ademais, a que se 

considerar que trata-se de um pequeno grupo de privilegiados, que podem pagar para se isolar 

do resto do mundo e viver o rural idealizado e reiventado, fortemente controlado e manipulado, 

com toques de requinte e sofisticação, para atender ao gosto dos mais exagerados neorurais. 

Ainda que essa hipótese não seja o alvo principal no âmbito desta investigação, não se pode 

negar que tais pessoas compartilham aos menos das mesmas imagens e representações do 

rural, ao ponto de serem sensibilizados pelas mensagens publicitárias e levados a desejar e 

adquirir um mesmo produto turístico - a casa no campo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS 

 Na primeira fase, realizamos uma revisão bibliográfica, que buscou tecer uma ponte e 

estabelecer relações entre os conceitos de turismo, turismo no espaço rural e turismo de 

residência secundária, dando subsídios para entender como a mídia se apropriou de tais 

definições nas representações e imagens do mundo rural por ela veiculada, para alcançar o 

público alvo de tais anúncios, ou seja, os turistas de residência secundária. Constatamos que 
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há uma escassa produção científica em português dedicada aos estudos empíricos sobre o 

turismo de residência secundária. 

 Na etapa seguinte, realizamos uma pesquisa exploratória em sites de buscaiv para 

encontrar, no ambiente virtual, 'peças de comunicação', músicas, sites e casos passíveis a 

análise. Assim, combinamos palavras e termos de diversas formas, como filtros de 

classificação. Realizada entre os dias 14 e 20 de dezembro 2011, a busca resultou nos 

seguintes dados: 

 

Item Palavras-chave (aplicadas na busca) Resultado obtido no motor de 

busca 

1 condomínio de campo no nordeste Aproximadamente 585.000 resultados 

2 condomínio de campo no nordeste + vídeo Aproximadamente 309.000 resultados 

3 condomínio de campo no nordeste + youtube Aproximadamente 106.000 resultados 

4 "condomínio de campo" + no nordeste Aproximadamente 615 resultados 

5 casa no campo no nordeste Aproximad. 6.010.000 resultados 

6 casa no campo no nordeste + youtube Aproximad. 1.120.000 resultados 

7 casa no campo no nordeste + música Aproximad. 3.540.000 resultados 

Quadro 1: resultados da busca na internet (Pesquisa exploratória, 2011) 

 

 Esses números são expressivos, por isso foi necessário estabelecer critérios para 

selecionar os casos analisados: a) fazer parte de uma campanha publicitária de um condomínio 

rural no Nordeste brasileiro; b) ter sido veiculado em rede de televisão aberta; c) ter sido 

produzido por uma agência publicitária brasileira; d) está disponível para download. 

 Dentre os muitos vídeos semelhantes, os 2 (dois) selecionados estão disponíveis em 

uma ferramenta de compartilhamento de produtos audiovisuais na internet - o youtube, e foram 

escolhidos por serem os primeiros a aparecer nos "resultados espontâneosv" do buscador 

utilizado. Produzidos em 2008 e 2010, com duração de 60 segundos um e 30 segundos o 

outro, os VTs, como são chamados pelas agências, fazem parte de campanhas de divulgação 

de produtos homônimos, embora tenham sido produzidos por agências publicitárias diferentes, 

refiram-se a lugares e pertençam a clientes distintos. 

 Incluímos a música entre os casos pesquisados por representar um dos meios de 

difusão da cultura, expressando os valores e as ideias importantes para um grupo e época 

determinada, inserindo-se dentro das práticas não-turísticas, de acordo com Urry (1996). Desta 

forma, a canção analisada - Casa no Campo, foi selecionada por ter se tornado um ícone do 

que ficou conhecido como "Rock rural". Além disso, ela foi uma das músicas listada em 

primeiro lugar entre os resultados espontâneos do buscador utilizado. 

 Após essa etapa, passamos ao método da análise do discurso aplicado tanto a música 

como as mensagens publicitárias. A análise do discurso é uma prática do campo da linguística 

que procura entender os sentidos dos discursos e sua ideologia. Assim, ao analisar um 
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discurso, além da linguagem do autor, devemos levar em consideração as características do 

local onde o mesmo foi proferido, do contexto histórico da sociedade e os aspectos 

psicológicos (Orlandi, 2007). Nesse sentido, também podemos investigar os discursos 

publicitários, as suas intencionalidades, intertextualidades e seus métodos argumentativos de 

persuasão, assim como na música ou em qualquer outra mensagem que contenha um discurso 

verbal ou não verbal. 

 Vale ressalta que o discurso publicitário, geralmente, procura despertar desejos de 

consumo nos públicos-alvo, estimulando o desejo de compra e a sensação de bem estar 

quando se adquire um produto X ou Y. Segundo Tavares (2005, p. 11), quando se investiga o 

discurso publicitário, "quase sempre se fala em manipulação, mas deve-se considerar que o 

discurso publicitário usa recursos estilísticos e argumentativos da linguagem cotidiana, ela 

própria voltada para informar e manipular". Para tanto os textos publicitários mesclam o escrito, 

o oral e o visual.  

 Após ouvir a música e assistir várias vezes cada vídeo, iniciamos a análise pela 

decomposição e identificação de suas partes: slogan/título, autor(es); textos, cenas, refrões, 

buscando identificar a mensagem principal e os argumentos que dão sustentação ao discurso, 

face ao contexto em que foram produzidos. 

 

4 DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO: AS IMAGENS DO RURAL NAS MÍDIAS 

 

4.1 A música neorural 

 

 A música é por excelência um elemento de construção identitária, que expressa os 

valores, os gostos e a cultura de um grupo ou povo. A região Nordestevi é berço de uma 

diversidade de gêneros musicais, tais quais: cantorias de viola, frevo, côcos, baião, xaxado, 

xote, emboladas, cirandas, bumba-meu-boi, maracatu e o forró. Todos fortemente enraizadas 

na cultura popular e nas tradições orais da população da região (Suassuna, 1997). Alguns 

deles ganharam evidência e se tornaram conhecidos mundialmente como referência da cultura 

local, tornando-se também atrativos turísticos, como por exemplo o frevo e o forró. 

 No entanto, nossa análise sobre as novas ruralidades e os turistas de segunda 

residência nos levou a um gênero relativamente recente, que teve seu auge nas décadas de 

1970 e 1980, falando sobre o rural, mas que contraditoriamente nasceu no seio das metrópoles 

urbanas. Nos referimos ao Rock Rural, um movimento musical surgido nos anos 1970, que 

consistia em criar textos e melodias cultuando os valores da vida simples, natural, que fugisse 

do stress da cidade grande (Landau, 2010). 

 Esse estilo nasceu da junção do folk-rock e das sonoridade regionais nacionais, que, 

no início dos anos setenta, fundiram-se sob o espírito do comportamento hippie que envolvia 

parte da juventude brasileira, de classe média (Landau, 2010). Naquele período vivia-se sob o 
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regime da ditadura militar e, embora predomina-se a censura e a falta de liberdade de direitos e 

de democracia, culturalmente o Brasil fervilhava em novos cantores e ritmos. 

 Encabeçado por cantores e compositores como Luíz Carlos Sá, Zé Rodrix e 

Guttemberg Guarabyra, o movimento alcançou visibilidade com a canção Casa no Campo, 

interpretada por Elis Regina, sendo esta considerada uma das maiores cantoras brasileiras da 

época e que faleceu prematuramente aos 30 anos, em consequência de uma overdose 

(Revista Veja, 1982). Exposto o contexto, podemos passar a letra da música:  

 

Título: Casa no Campo 

Ano: 1971 

Composição: Zé Rodrix e Tavito 

 

Letra da música: 

 

Eu quero uma casa no campo 

Onde eu possa compor muitos rocks rurais 

E tenha somente a certeza 

Dos amigos do peito e nada mais 

Eu quero uma casa no campo 

Onde eu possa ficar no tamanho da paz 

E tenha somente a certeza 

Dos limites do corpo e nada mais 

Eu quero carneiros e cabras pastando solenes 

No meu jardim 

Eu quero o silêncio das línguas cansadas 

Eu quero a esperança de óculos 

Meu filho de cuca legal 

Eu quero plantar e colher com a mão 

A pimenta e o sal 

Eu quero uma casa no campo 

Do tamanho ideal, pau-a-pique e sapé 

Onde eu possa plantar meus amigos 

Meus discos e livros 

E nada mais 

 

Quadro 2: Letra da música Casa de Campo (Letras.Terra, 2011). 

 

 A "música caipira", aquela produzida e que tem como temática principal a vida rural, 

sempre foi vista com reserva pela elite urbana assim como pela mídia de massa no Brasil, que 
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a compreendiam muito mais como uma folclórica representação do atraso e isolamento do 

campo em relação a cidade. A aceitação do rural como tema cultural de valor, semelhante aos 

demais estilos estabelecidos e aceitos como símbolo da identidade nacional, teve lugar a partir 

da modernidade, mais precisamente quando entra em pauta as questões do meio ambiente, 

através do movimento de contracultura dos hippies, que chega ao Brasil no mesmo período 

que 'Casa no Campo' é lançada. É também um momento político turbulento e culturalmente 

eclético, no qual despontaram intelectuais, artistas, jornalistas, músicos e cantores engajados, 

na luta contra a ditadura, que usaram sua profissão e acesso as mídias para questionar o 

regime e por isso foram exilados e até mesmo mortos, em alguns casos. 

 Portanto, alguns versos merecem uma análise mais profunda: 

 Eu quero uma casa no campo – o verso, título da canção, é repetido três vezes na 

música. Escrito em primeiro pessoa, é seu refrão principal e evidencia o desejo dos 

compositores da música por tudo que “A Casa de Campo” remete, a ideologia da 

contracultura hippie, valores como simplicidade e integração com a natureza, além de 

revelar uma nostalgia romântica em relação ao lugar, símbolo de uma autenticidade 

que a cidade supostamente não oferece; 

 "E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais" - esse verso é 

curioso porque, na verdade, reafirma o isolamento do campo em relação a cidade, 

aparentemente em função da distância que só os amigos do peito irão se dispor a 

transpor para fazer uma visita; 

 "Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim" - aqui sugere-se a 

harmonia entre a casa e seu entorno, entre o homem e a natureza, e a solenidade 

desse momento singular, supostamente impossível de ocorrer nas metrópoles; 

 “Eu quero a esperança de óculos…" - nesse verso provavelmente o autor relaciona o 

envelhecimento ao uso de óculos, se referindo ao desejo/esperança de ter uma vida 

longa, que só o campo através de sua qualidade de vida intrínseca poderia 

proporcionar. 

 

 "Casa no Campo" enquanto ícone do “Rock Rural” tem o mérito de colocar nos meios 

de comunicação de massa o tema rural, ultrapassando o espaço restrito a música regional. Os 

rocks rurais expressam, em linhas gerais, os benefícios da vida no campo, uma vida idealizada, 

solução para o artificializamos e a insalubridade do cotidiano das cidades grandes. 

 A mensagem principal difundida pela música Casa no Campo é a paz, a harmonia e a 

tranqüilidade do campo, ajudando a criar uma imagem e representação positiva e favorável da 

população urbana para com o campo, como lugar de (segunda) residência. Todavia, na canção 

predomina o "olhar romântico" para o rural, posto que não se fala em sofisticação e nem tão 

pouco em luxo, mas sim em simplicidade, como no verso " Eu quero uma casa no campo do 

tamanho ideal, pau-a-pique e sapé". Ou seja, não se trata do olhar pós-moderno do pós-turista 

sobre o campo. 
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4.2 VÍDEO I: NATURALMENTE SOFISTICADO 

 

 Este comercial de televisão se refere ao condomínio de campo "Lagos Country & 

Resort", localizado a 60 km de João Pessoa e 35 minutos de Campina Grande, sendo a 

primeira a capital e a outra a segunda maior cidade do estado da Paraíbavii, sob 

responsabilidade da construtora "Lagos Empreendimentos LTDA". 

 

A história encenada no VT (resumo): Família composta por um casal jovem, com filhos, 

demonstra cansaço do dia a dia e sonha com a tranquilidade e ar puro do campo. Sonho que 

se torna realidade no condomínio Lagos Country Resort, onde encontram o conforto, a 

segurança e a sofisticação em um ambiente cercado pela natureza exuberante. No condomínio 

as crianças e os pais relaxam, em passeios de bicicleta, a cavalo e no parquinho ou na rede da 

varanda da casa aberta, onde todos se reúnem. No Condomínio há algumas poucas famílias, 

que como eles desfrutam do lugar, sem preocupação alguma. 

 

As cenas, os personagens e a interpretação do vídeo 

Abertura: 

Personagem 1: Mulher casada, jovem, dirigindo um carro, demonstra cansaço/fadiga 

colocando as mão no rosto inclinado em direção ao peito. A imagem é escura e sugere 

ambiente pesado e opressivo; Na seqüência ela ergue a cabeça e esboça um sorriso, olhando 

para o horizonte; aparecem desenhos de flores e borboletas voando (em movimento) sobre o 

rosto da mulher, a imagem fica mais clara, aparecem carros em movimento ao redor, sugerindo 

que a personagem está se deslocando e 'pegando a estrada'; a seqüência termina com a 

mulher de pé em um ambiente aberto, sorrindo ao olhar a paisagem verdejante em volta, com 

expressão de satisfação, em clara sugestão de realização de um sonho; 

Personagem 2: Homem jovem vestido de traje verde, típico de ambiente cirúrgico-hospitalar, 

lava as mãos em um lavatório coletivo, junto com outros profissionais igualmente trajados, 

membros de uma suposta equipe médica, que terminam seu trabalho cansados e tensos, em 

referência direta ao fim do expediente ou término de uma tarefa difícil. O semblante do jovem, 

focalizado pela câmera através de um closet no rosto, expressa preocupação, a qual se dissipa 

no momento que ele olha para o horizonte e imagina-se com uma vara de pescar nas mãos. A 

câmera amplia o campo visual da imagem, mostrando o homem de corpo inteiro com uma vara 

de pescar desenhada, em contornos brancos, e todos os outros profissionais em volta a 

observá-lo. 

Personagens infantis: três crianças (meninas) rabiscam em folhas de papel, deitadas de bruço 

em um quarto decorado em tons de rosa, as expressões corporais e do rosto sugerem que 

estão entediadas; a câmera focaliza o desenho feito por uma das meninas, trata-se de uma 
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casinha rodeada por árvores, onde estão pássaros e borboletas, que começam a sair do papel 

voando, enchendo a tela de desenhos na cor branca. 

 

Desenvolvimento – um narrador de voz masculina suave, fala pausadamente no ritmo da 

música de fundo: "Conheça o Lagos Country Resort, um condomínio de campo com clube 

náutico, haras, ruas pavimentadas, acesso a internet, a 35 minutos de João Pessoa ou 

Campina Grande, tudo isso a partir de 179 reais mensais. Conheça o Lagos Country Resort, 

feito de tudo que você sempre imaginou. Construção e Incorporação Lagos. Vendas Cobrás e 

Sólida."; Em paralelo a narrativa, imagens mostram a família chegando feliz a casa de campo, 

paisagens verdes entrecortadas por lagos, pessoas cavalgando, outras pedalando bicicleta e 

pescando a beira de um lago, um homem jovem usando o computador sorrindo, idoso lendo 

sentado a sombra de uma árvore, e por último um plano aéreo mostra carros passando na 

rodovia ao lado do condomínio; As cenas são acompanhadas de pequenos balões, em cor 

verde, contendo textos brancos, que destacam os itens de lazer que estão sendo mostrados e 

narrados; Em paralelo ouve-se uma música de fundo (playback) – uma música instrumental do 

gênero "bossa nova"viii ou similar, com ritmo suave que passa sensação de requinte e 

sofisticação.  

 

A campanha de divulgação do Condomínio Lagos Country Resort, produzida pela 

Agência Zag, da Paraíba, para o cliente Lagos Empreendimentos LTDA, foi criada para 

veiculação em várias mídias (outdoors, panfletos, internet), mas o destaque é o VT, "que 

mostra os diferenciais do residencial, a partir de uma situação inusitada que leva o 

telespectador a pensar como a vida no campo era antes e como ficou depois do Lagos" (Jornal 

da Paraíba, 2010). Considerado o VT principal da campanha, esse vídeo tem duração de 60 

segundos, tempo considerado longo, devido ao custo de veiculação aumentar 

proporcionalmente ao tempo ocupado na programação de uma televisão. Após a fase de 

lançamento, que exige um esforço publicitário maior para introduzir o conceito, a campanha 

passou para a etapa de reforçar a lembrança, assim foram feitas edições deste VT, reduzindo-

o a 30 segundos, através do corte de várias cenas da abertura e a inclusão de outras bem mais 

curtas. 

O slogan da campanha é “Naturalmente sofisticado”, uma referência explicita da 

tentativa de unir natureza e sofisticação e suplantar o senso comum de que a vida no campo é 

simples e precária (devido a histórica ausência de energia elétrica, falta de abastecimento de 

água, entre outras dificuldades, que vem paulatinamente sendo superadas recentemente). O 

VT faz uma oposição clara entre cidade e campo, mostrando um profissional estafado após o 

trabalho, a mulher estressada no trânsito, as crianças tristes confinadas em um quarto e como 

a situação muda quando eles vão para a casa no campo, onde desfrutam da tranquilidade e 

paz do ambiente natural. 



393 
 

 Outro aspectos relevante é que, ao fugir do clichê da música country ou das modinhas 

de viola que costumam acompanhar as imagens do campo apresentadas no cinema ou na 

televisão, o VT tenta associar o condomínio de campo como um lugar diferente daquele rural 

tradicionalmente representado pela mídia através do uso intencional de um ritmo distinto, a 

bossa nova, gênero moderno e considerado culto. Assim, os discursos verbal e visual se 

complementam e reforçam, no intuito de fixar na memória do telespectador os benefícios e 

diferenciais do Condomínio. 

 Um dado relevante para compreender o êxito da estratégia de marketing adotada na 

campanha é que a meta de comercializar 30% dos lotes do condomínio horizontal de campo 

em dois meses foi facilmente superada e em menos de 50 dias foram vendidos 80% dos lotes 

(Boletim de Informação para Publicitários - BIP, 2008). 

 

4.3 VÍDEO II: O MAR NUNCA ESTEVE TÃO PERTO DO CAMPO 

 

 O segundo vídeo analisado refere-se a um empreendimento instalado na cidade de 

Cascavel, no estado do Cearáix, distante 69 km da capital - Fortaleza, cujo anunciante é a Sobi 

Imóveis. Apesar do condomínio também ser denominado "Lagos Country & Resort", tanto a 

construtora quanto a agência publicitária que produziu a campanha são outros. 

 A propaganda do Lagos Country & Resort destaca a beleza natural, os itens de conforto, 

lazer e segurança do Empreendimento. A área de lazer é composta por restaurante, espaço 

gourmet, fazedinha, baias, clube de pesca, espaço fitness, espaço zen, playground, bar molhado, 

parque aquático, piscina baby, piscina infantil com raia, quadra de tênis, campo de futebol, grande 

lagos e ambiente náutico, que inclui Pier, deck para esportes aquáticos. No quesito segurança é 

destacado a portaria com segurança 24hs, os muros e cercas em toda a área (OLX, 2011). 

 

A história encenada no VT (resumo): sem personagens ou história bem definidos, o VT 

retrata um casal jovem com dois filhos, sendo um menino e uma menina, que se divertem 

juntos e individualmente de diversas formas no condomínio de campo: todos juntos no parque 

aquático/pedalinho e na charrete, de onde contemplam as ruas e as casas; o casal na canoa; a 

mulher no spa, recebendo massagem; o homem fazendo manobras radicais no jet ski. As 

cenas, feitas todas em plano fechado, isto é, sem muitas imagens abertas da paisagem ou do 

horizonte, focalizam as expressões de alegria dos personagens, que parecem descontraídos o 

tempo todo e demonstram afeto uns com os outros através de abraços e sorrisos. 

 

As cenas e a interpretação do vídeo 

O vídeo inicia-se com uma imagem desfocada, que vai rapidamente dando lugar a um rosto de 

mulher. A mulher jovem toma sol recostada em uma cadeira de praia, tendo o mar como 

cenário de fundo, com ondas tranquilas e praia quase deserta; ela move-se pra receber um 

coco verde em suas mãos. As cenas que aparecem na sequência são extremamente rápidas, 
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com imagens que ilustram e acompanham a fala do narrador, que anuncia em voz jovial: "O 

mar nunca esteve tão perto do campo. Agora você pode viver os melhores dias de sua vida, no 

Lagos Country & Resort, o mais completo empreendimento rural da região. Chácaras de até 

1.200m2 com fazendinha, ruas calçadas, parque aquático com tobo-água e um grande lago 

com pier. Mais de 40 itens de estrutura e lazer, entregues com jet skis. Em Cáscavel, no 

caminho da praia de Barra Nova. A partir de R$ 129 mensais. Venda Sobi Imoveis, 3239-1000." 

Em paralelo a narrativa e as imagens dos lugares e itens de lazer do condomínio, aparecem no 

canto inferior do vídeo chamadas textuais (na cor branca) de cada item de lazer/infraestrutura. 

O VT finaliza com a logomarca da imobiliária e o telefone para contato. A música instrumental 

de fundo é moderna e segue o ritmo rápido da troca de cenas. 

 

 Este vídeo, apesar de não ter uma história bem definida reproduz o estereótipo da família 

feliz, composta pelo marido, mulher e dois filhos, sendo um menino e uma menina. Um dos fatos 

curiosos representados no VT é a integração entre campo e praia, fazendo uma alusão a cada vez 

maior integração do rural com seu entorno e remetendo-se mais diretamente a ideia de juntar os 

benefícios do turismo no espaço rural com os de 'sol e praia'. No caso, o turista de residência 

secundária ao adquirir um lote neste condomínio terá acesso ao lazer proporcionado pelo campo e 

pela praia. Porém, exceto na cena da família sendo transportada em uma charrete, na qual um 

cavalo é filmado em primeiro plano, nenhuma outra imagem retrata diretamente elementos 

identidários do meio rural. 

 A ênfase do vídeo é dada aos itens de lazer e infraestrutura, como grandes atrativos, que 

poderiam estar presente em qualquer outro tipo de condomínio, não necessariamente em um 

condomínio de campo. A intenção do vídeo é atrair pessoas interessadas na diversidade de itens 

de lazer, conforto e comodidade de ter tudo em um só lugar (campo e praia), incluindo a segurança 

24 horas. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os vídeos e a música analisados apresentam representações semelhantes do rural, 

embora se refiram a condomínios distintos e a um lugar fictício/imaginário, no caso da canção. 

Imagens e música remetem ao imaginário social de um rural idealizado, onde animais, seres 

humanos e natureza estão em completa harmonia. Em nenhum momento se referem ao 

cotidiano da vida de trabalho dos camponeses, a derrubada de árvores para cultivar a terra ou 

ao manejo nos animais nos estábulos, práticas e tarefas comuns no meio rural. Exaltasse o 

campo como um cenário para o lazer e o desfrute da liberdade do ambiente natural, em 

contraste com a rotina e o cotidiano da cidade. 

 As imagens e representações, nos casos analisados, reforçam a oposição entre 

cidade-campo, rural-urbano, com o intuito de formar uma identidade turística e um olhar 

positivos dos turistas de segunda residência para o ambiente rural. No primeiro momento, no 
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caso da música, isso ocorre de uma forma mais sutil e romantizada, pois não se trata de um 

apelo de marketing, mas da expressão espontânea dos anseios de uma juventude 

desencantada com a vida na cidade, que busca a autenticidade perdida no campo. Não 

identifica-se nesse caso o pós-turista, mas talvez o "viajante-turista" de que fala Labate (2000). 

 É válido lembrar que entre o lançamento da música Casa no Campo e a produção dos 

VTs analisados se passaram mais de três décadas, talvez por isso se observe uma 

representação mais pós-moderna do campo nestes últimos, que procuram condizer com as 

expectativas dos pós-turista, mais preocupados com diversão e entretenimento. Assim, 

depreende-se que os neorurais, para quem se dirigem as publicidades, não estão buscando no 

campo respostas a uma crise de valores, pelo contrário, vão ao campo reafirmar seus valores 

de consumo: sofisticação, conforto e segurança. 

 Nesse sentido, vale destacar que os personagens representados nos vídeos não são 

agricultores ou outras pessoas nativas do campo, são típicos membros da população urbana 

que tematizam e reinventam o campo para passar suas férias/fins de semana. Observa-se 

também que nas representações dos turistas de residência secundária, os personagens não 

abrem mão do conforto e da sofisticação. Ambos os vídeos analisados enfatizam tais aspectos, 

além do requinte do lugar, ao mostrar imagens de pessoas exercitando-se em esteira, 

recebendo massagem, tomando banho de piscina, conduzindo jet skys. Acreditamos que isso 

vai além da representação, diante do fato que os condomínios estudados possuem dezenas de 

itens de lazer, dentre os quais heliponto (local para pouso e decolagem de helicóptero), sauna, 

spa e fitness. 

 Utilizando-se das ideias de Urry (1996), podemos afirmar que os personagens 

retratados nos vídeos são exemplos de turistas que preferem a "segurança da bolha". E não 

estão interessados na cultura local ou no turismo rural associado à identidade/genuinidade das 

comunidades de acolhimento de fala Joaquim (1997). Tais turistas não estão preocupados com 

a autencidade, relacionada ao traço de representação do passado. A "autencidade encenada" 

não os incomoda, se encaixando perfeitamente no comportamento dos pós-turistas, que 

mantém uma relação asséptica com a ruralidade transformada. 

 Outro aspecto relevante é a maneira como a natureza é representada nos vídeos, de 

forma dissociada de qualquer pretensão que não tenha como referencial principal o lazer 

(Labate, 2000). Vale salientar que natureza e paisagem são, na verdade, os elementos centrais 

dos condomínios rurais, que as enaltecem em suas publicidades, cujo papel é vender a 

imagem de um 'paraíso restaurado', onde homem e meio ambiente dão uma trégua e os 

conflitos tão presentes na vida urbana dão lugar a paz, a integração e a harmonia. 

 O uso de imagens que representam o cenário rural com forte apelo naturalista e textos 

que adjetivam sempre de forma superlativa o ambiente rural é um fenômeno típico da pós-

modernidade, em que a natureza é valorizada enquanto recurso escasso e inacessível a 

grande maioria das pessoas, por causa do custo de preservação desse bem. 

 Nesta perspectiva, acrescenta-se que: 
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As aspirações da sociedade contemporânea pós-moderna, a busca 

da 'natureza', do 'natural', por ser um anseio humano antigo, constitui-

se num 'neo-mito pré-moderno' sustentado pelo propalado discurso 

do 'anti-urbano' que defende a vida em contato com a “natureza” sem, 

necessariamente, abdicar das comodidades da vida urbana. Busca-

se, na verdade, uma “natureza” artificialmente criada, que assume o 

status de perfeição nos resorts e parques temáticos como mercadoria 

fetichizada (Gomes apud Assis, 2003, p. 114). 

 

 Em síntese, os vídeos e a música aqui estudados apresentam a ruralidade enquanto 

projeto de grupos sociais urbanos, responsáveis por uma redefinição social do conceito de 

ruralidade (Joaquim, 1997). Ou, adotando-se uma visão mais crítica, as representações e imagens 

difundidas nos vídeos são "quimeras fabricadas na distância com o real, pautadas por um 

conhecimento apenas parcial e seletivo da dinâmica rural (Froehlich; Monteiro, 2002, p.7). 

 Concluímos que a publicidade e a propaganda, ferramentas do mix de comunicação de 

marketing, desenvolvem um papel preponderante no processo de "fabricação" do desejo de 

consumo pelo rural reinventado, como cenário secundário da vida urbana. 
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RESUMO: 

O turismo rural no espaço minhoto é fruto de um interesse coletivo dos proprietários rurais, 

numa tentativa de ampliar a renda de suas propriedades, mas que foi abarcado pelo Estado 

Português. O presente artigo tem por objetivo conhecer a dinâmica turística local e as 

percepções dos produtores rurais envolvidos com o turismo em suas propriedades através de 

uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório, de natureza qualitativa, reunindo informações 

procedentes de observações diretas e analise documental. De maneira geral, pode-se afirmar 

que em todas as propriedades privilegiam-se os elementos do espaço natural, histórico e 

familiar como os atrativos mais importantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo no espaço rural; Geografia do turismo; Turismo no Minho; 

Propriedades rurais; Atrativos turísticos. 

 

Touristic Manifestations in the rural space from Minho (Portugal) 

 

ABSTRACT: 

The rural tourism in minhoto’s space is a consequence of a collective interest from rural 

landholder, in an attempt of increasing the collective income of their properties, but that was 

monopolized by the Portuguese State. This main goal of this article is to know the dynamics of 

the Rural Space of Minho and its perception of rural producers involved with Tourism in their 

landholders through a descriptive research, exploratory character, qualitative nature and reunite 

information coming from direct observations and documentary analysis. In a general way, it can 

say that in all the landholders the elements from natural space, historical and familial are 

focused like the more important attractants.  

 

KEYWORDS: Tourism in rural’s space; Tourism’s Geography; Tourism in Minho; Rural 

landholder, Touristic Attractions 
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INTRODUÇÃO. 

O tema turismo no espaço rural (TER) é um assunto que há anos já domina as 

pesquisas e discussões nos meios acadêmicos de várias instituições internacionais. Pode-se 

afirmar que esse turismo surge, inicialmente, nos países europeus e vai-se espalhando, lenta e 

progressivamente, pelo velho continente e estendendo-se, posteriormente para o resto do 

mundo.  

Portugal, o mais ocidental dos países europeus, também recebeu esse tipo turístico, 

embora tardiamente, resultando num privilégio do turismo termal e do turismo de sol e mar. 

Procurando compreender esse turismo, o presente artigo é parte da pesquisa de doutorado 

desenvolvida junto à Universidade do Minho (UMinho). Nesse sentido, procuramos investigar, 

analisar e identificar o turismo, no espaço rural da Região do Minho, especificamente nos 

Concelhos de Ponte de Lima e Guimarães.  

O objetivo foi conhecer a dinâmica do turismo no espaço rural de Portugal e quais eram 

as percepções de alguns produtores rurais sobre o turismo em suas propriedades. Tratou-se, 

portanto, de uma análise bibliográfica e documental e de trabalho de campo, junto a quinze 

proprietários rurais portugueses sendo dez no Concelho de Ponte de Lima (Distrito de Viana do 

Castelo) e cinco no Concelho de Guimarães (Distrito de Braga) (Figura 1). 

Nesse sentido, a coleta de dados foi composta, basicamente, de duas etapas: a fase 

inicial consistiu de um levantamento de fontes documentais e da pesquisa bibliográfica; a outra, 

da aplicação de entrevistas com os produtores rurais. Na primeira etapa buscou-se o máximo 

de informações e documentações referentes às pesquisas já desenvolvidas sobre o turismo no 

espaço rural português. Na segunda etapa, realizou-se a aplicação de entrevistas, com os 

produtores rurais que desenvolvem a atividade turística em suas propriedades. 

 A escolha das principais propriedades rurais visitadas deveu-se à localização, ao 

acesso, à disponibilidade de conversarmos com o proprietário, ao horário de funcionamento e, 

também à classificação turística estabelecida pela TURIAHAB (Associação do Turismo de 

Habitação). A classificação das propriedades em Casas Antigas, Quintas e Herdades e Casas 

Rústicas também foi um critério importante para escolha das propriedades a serem visitadas, 

uma vez que são classificadas em função das três categorias de preços e serviços oferecidos. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 Repartindo Portugal em regiões, como afirma Ribeiro (1998), as divisões principais que 

ocorrem nesse país foram criadas pelo contraste entre as influências mediterrâneas e 

atlânticas, marcadas pela atenuação com o afastamento da orla litorânea e pelo clima. O Norte 

Atlântico, citado pelo mesmo autor, é a região onde se localiza o Minho, uma área 

essencialmente dominada pela dinâmica oceânica, com uma abundância de chuvas. 

 

Figura 1.  PROPRIEDADES RURAIS PESQUISADAS NO MINHO 
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Nota: N - Naturais; H - Históricos e arquitetônicos; L - Lazer; R – Religioso  

PROPRIEDADES LOCALI-

ZAÇÃO 

ATRATI-

VOS* 

CATE-

GORIA/ 

CLASSIF  

DIMEN-

SÃO 

(HA) 

INÍCIO DA 

ATIVIDADE 

Nº  DE 

EMPREGA

DOS 

Casa da Laje  Ponte de 

Lima 

N/H/L Casa 

Antiga / A 

--- 2000 02 

Casa das 

Torres 

Ponte de 

Lima 

H/ L Casa 

Antiga / B 

--- 1982 02 

Casa de  

Covas 

Ponte de 

Lima 

N Casa 

Rústica/ C 

03 1986 01 

Casa de 

Crasto 

Ponte de 

Lima 

N/H/L Casa 

Antiga/ B 

03 1983 01 

Casa de 

Sezim 

Guimarães N/H Casa 

Antiga/ A 

25 1985 10 

Casa do 

Outeiro 

Ponte de 

Lima 

H/L/R Casa 

Antiga/ B 

--- 1974 02 

Casa do 

Ribeiro 

Guimarães N/H Casa 

Antiga/ B 

03 1987 01 

Casa dos 

Pombais 

Guimarães H Casa 

Antiga/ B 

--- 1998 01 

Paço de 

Calheiros 

Ponte de 

Lima 

N/ H/ L Casa 

Antiga/ A 

---- 1980  02 

Paço de São 

Cipriano 

Guimarães N/H/L Casa 

Antiga/ A 

80 1982 03 

Quinta da 

Aldeia 

Ponte de 

Lima 

H/L Quintas e 

Herdades/ 

--- 1980 01 

Quinta de Agra Ponte de 

Lima 

N/ H/ L Quintas e 

Herdades/ 

C 

07 2003 02 

Quinta de 

Cima do Eiriz 

Guimarães N/L Quintas e 

Herdades/ 

C 

--- 2001 01 

Quinta do 

Casal 

Ponte de 

Lima 

N/H/L Quintas e 

Herdades/ 

B 

80 2004 03 

Quinta do Rei Ponte de 

Lima 

N/ H/ L  Quintas e 

Herdades/

C 

---- 1978 01 
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Fonte: Turihab, 2006 

 

 

Geograficamente, a Região do Minho limita-se, a Norte e Nordeste, com a Espanha, 

através das Províncias de Pontevedra e Ourense, na Galícia; a Leste, com o Distrito de Vila 

Real; ao Sul, com o Distrito do Porto e a Oeste com o Oceano Atlântico. É parte do 

denominado Norte português e, para fins estatísticos ou de planejamento, engloba ainda os 

Distritos de Vila Real, Porto e Bragança.  

A Região do Minho (Figura 2) é formada pelos Distritos de Viana do Castelo e pelo 

Distrito de Braga. Juntos, representam a área mais importante para as práticas das atividades 

do TER português. 

 

Figura 2. 
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Para Mattoso, Deveau e Belo, o que caracteriza o Minho 

 

“… é a população densa, a possibilidade de aproveitamento do solo 

pela agricultura intensiva, o valor atribuído à reprodução dos 
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homens, animais e plantas, a precoce implantação senhorial, a fácil 

comunicação com outras áreas e a capacidade de renovação 

constante” (MATTOSO, DEVEAU, BELO, 1997). 

 

 Esse conjunto de fatores apontados pelos autores expressa uma realidade do Norte 

português, que o tornou conhecido e admirado por muitos anos, criando uma singularidade 

territorial em relação às outras áreas do país, e dentro dessa singularidade, foram escolhidos 

dois Concelhos que pudessem melhor representar o turismo no espaço rural minhoto: 

Guimarães e Ponte de Lima. 

 Na escolha desses lugares foram considerados: a distância entre eles, a facilidade de 

acesso; a existência de TER, a importância histórica, e a abundância de oferta dessa atividade 

turística em Portugal. 

Localizado no Distrito de Viana do Castelo, o Concelho de Ponte de Lima é formado 

por 51 freguesias e caracteriza-se pelo seu rico acervo patrimonial, arquitetônico, arqueológico 

e paisagístico, favorecendo as atividades turísticas que, conjuntamente com as atividades 

agrícolas, exercem um forte impacto na economia local. 

Fundada em 04 de Março de 1125 (século XII) por Dona Teresa, mãe de Dom Afonso 

Henrique, primeiro rei de Portugal, é considerada a Vila mais antiga do país, preservando, 

ainda hoje, o seu importante patrimônio histórico, arquitetônico e cultural, como por exemplo, a 

ponte romana, construída na época do Imperador Augusto sobre o Rio Lima e reconstruída na 

Idade Média, é sinônimo de turismo, principalmente o turismo cultural, de habitação, ambiental 

e rural.  

Ponte de Lima é um Concelho secular, onde patrimônio, ambiente e ruralidade se 

interagem, propiciando uma intensa atividade turística. As principais atividades econômicas 

locais estão ligadas, fortemente, ao setor primário, que concentra cerca de 34% da população 

ativa, com destaque para a policultura, praticada, essencialmente, em minifúndios que ocupam 

os aluviões dos vales e avançam pelas encostas, e, muitas vezes, intercalada com a pecuária.  

 Caracteriza-se essencialmente, por ser uma zona de forte impacto turístico, com um 

vasto patrimônio. Segundo a Câmara Municipal de Ponte de Lima 

 

o Concelho de Ponte de Lima encerra um número significativo de 

alojamento concentrado, essencialmente, nas casas de Turismo de 

Habitação, com valências de grande qualidade. Sendo o berço desta 

modalidade, representa a maior oferta a nível nacional, e por tal, 

considerada a capital do Turismo de Habitação. Esta prática de 

alojamento desenvolve-se em três categorias: Agroturismo, Turismo 

de Habitação e Turismo em Espaço Rural (C.M.P.L., 2007) . 
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As características rurais que Ponte de Lima possui contribuíram, significativamente, 

para o surgimento do turismo de habitação, e se refletem na sua vocação fortemente turística, 

apresentando uma boa oferta de qualidade nos seus similares hoteleiros, na gastronomia local, 

e nas feiras quinzenais ou mensais. 

Agregado a esses fatores turísticos, o Concelho está inserido na rota portuguesa do 

“Caminho de Santiago”, recebendo turistas de todo o país e também estrangeiros que fazem 

esse percurso até Santiago de Compostela, na Espanha, sendo este um elemento importante 

na divulgação do turismo minhoto. 

Já história de Guimarães confunde-se com a origem de Portugal, enquanto nação; 

como afirma Domingues (2006), essa cidade está “fortemente ligada à fundação de Portugal”. 

Sua origem remonta ao século X, quando são edificados, pela Condessa Mumadona Dias 

(entre os anos de 959 e 968), um mosteiro e um castelo (Figura 3) para a defesa dos ataques 

de mouros e normandos e que constituem a origem da cidade. Esse centro histórico foi 

considerado pela UNESCO, em 2001, como Patrimônio Histórico da Humanidade, sendo 

também conhecida como a “Cidade Berço”. 

 

Figura 3. Castelo de Guimarães. 

 

 

Foto do autor: Fev.2008 

 

O Concelho de Guimarães tem aproximadamente, 160.000 habitantes segundo o 

Censo de 2001, em Portugal. A cidade propriamente dita possui pouco mais de 50.000 

moradores, o que representa 31% da população do Concelho, tendo havido um crescimento do 
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aglomerado urbano de 12.7% entre os anos de 1991 e 2000. (Domingues, 2006). É e composto 

por 64 freguesias. 

Guimarães também é um importante centro turístico português, por abrigar um 

conjunto arquitetônico e histórico de relevada importância cultural. Para o professor Jorge 

Gaspar (1996), “é importante assinalar e enaltecer os exemplos de cidades que ao longo de 

sua história e nos dias que vivemos, souberam atualizar-se dentro da urbanidade”. Nesse 

contexto, Guimarães tornou-se um ótimo exemplo dessa realidade, preservando não somente 

o seu sítio urbano, mas todo um conjunto arquitetônico de suas freguesias e de suas quintas e 

herdades, contribuindo, significativamente, com o desenvolvimento do setor turístico. 

 

 

O TURISMO NO ESPAÇO RURAL PORTUGUÊS 

A origem do turismo rural, no espaço português, remonta à própria configuração 

espacial portuguesa. Desde a Idade Média, a região denominada Minho tem um constante 

movimento de turistas, provocado principalmente por peregrinos, que se dirigiam a Santiago de 

Compostela (Espanha), realizando pousos e paragens na região. Mas é com avanço do Século 

XVIII que os estratos superiores da pirâmide social, passam a frequentar as termas 

portuguesas, aumentando-as em número de estabelecimentos e de frequentadores. 

 Durante a segunda metade do Século XIX, outro tipo de turismo começa a despontar, 

ampliando o interesse de frequentadores em áreas na beira-mar e em locais mais amenos do 

interior. São os chamados termalismos e o climatismo. 

 Surge, em 1911, o primeiro órgão oficial dedicado, exclusivamente, ao turismo 

(Repartição do Turismo). Mas, é na década de 1980, que criou-se uma política de incentivos 

financeiros aos investimentos em unidades consideradas de interesse turístico, surgindo, em 

1982, novos investimentos de relevância turística (SIIT), por meio do Fundo de Turismo, 

visando expandir essa atividade no quadro da economia nacional.  

 Para Godinho (2004), “Em Portugal, o TER iniciou-se em meados de 1980, 

beneficiando-se dos fluxos financeiros comunitários”, argumentando ainda que: 

 

“Em Portugal, o fenômeno do TER andou um pouco ao contrário do 

resto da Europa. A sua implantação iniciou-se em meados dos anos 

80, mas por casas com algum porte, alguma traça, baseado 

provavelmente no critério de reabilitação patrimonial, aproveitando 

as vantagens dos primeiros fluxos financeiros comunitários”. 

(GODINHO, 2004). 

 

 Na década seguinte, o SIIT ganhava novos reforços financeiros, persistindo o 

reconhecimento do papel do turismo na modernização das estruturas produtivas tanto 
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nacionais como regionais geralmente financiadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Rural (FEDER). 

Na atualidade, Portugal vem-se reconfigurando territorialmente, acompanhando as 

tendências de mudanças que também atingem toda a União Europeia, mudanças, sentidas nos 

âmbitos econômicos, sociais e culturais. Essas mudanças podem ser observadas, entre outros 

aspectos, nas transformações territoriais, impulsionadas pelo turismo. Segundo Pereira (2007), 

 

“… o turismo termal está em perda face à afirmação do sol e praia. O 

lançamento internacional do Algarve é a grande aposta, mas 

emergem novos projetos (Tróia). O aumento do lazer e do turismo 

gera grandes pressões sobre o território. Os aldeamentos turísticos e 

a multiplicação da segunda residência provocam uma forte pressão 

sobre a orla costeira, mas também nas áreas protegidas, albufeiras e 

espaço rural. O turismo é eleito como sector estratégico da 

economia, diversificando os produtos e os territórios turísticos” 

(PEREIRA, 2007). 

 

 Segundo Martins (2004), as estruturas espaciais que sustentam o turismo, 

principalmente o do noroeste de Portugal, resultam, normalmente, de um processo de 

crescimento espontâneo, tantas vezes marginal a princípios integrados de ordenamento do 

território. Afirmando que: 

 

ao longo do século XX, foram encontradas renovadas motivações 

que reforçaram a capacidade de atração da área e, inclusivamente, a 

permanência de visitantes nacionais, fato que a dinâmica do 

mercado imobiliário comprova. Intensificam-se assim, os movimentos 

iniciados na procura dos espaços de lazer em direção ao campo, à 

praia ou às termas, bem como a feiras anuais, festas e romarias, que 

remontam mesmo a um período anterior ao aparecimento do 

comboio [trem de ferro]. (MARTINS, 2004). 

 

Nesse sentido, o turismo no espaço rural ganhou, ao longo das últimas décadas, uma 

maior importância junto aos órgãos oficiais de fomento e incentivo ao turismo. Acredita-se que 

essa expansão é fruto da pressão que as propriedades rurais e a sociedade vêm exercendo 

sobre o Governo. Entretanto, essa importância ainda não contribuiu no sentido de alavancar o 

desenvolvimento local que há anos essas regiões envolvidas com o Turismo no Espaço Rural 

necessitam, mesmo considerando, como afirma GODINHO (2004), que esse turismo cresce, 

anualmente, a taxas que rondam os vinte por cento. 
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 Na Região do Minho praticamente predomina o turismo rural. Nessa concepção, a 

região de Ponte de Lima surge na paisagem natural, como o principal centro desse turismo.

 Ao se abordar o turismo na região, bem como em todo o país, encontramos a 

Associação de Turismo de Habitação – TURIHAB, entidade que agrega a maioria dos 

proprietários rurais envolvidos com o turismo no espaço rural, como a gestora e coordenadora 

oficial dessas atividades turísticas ligadas ao campo, que vem possibilitando a concretização 

do turismo rural em todo o território português. 

Em Portugal, a TURIHAB é a responsável pela dinâmica e pela certificação da 

genuinidade do Turismo de Habitação, Agroturismo e Turismo Rural, asseverando a qualidade 

da oferta e de seus associados, seguindo as leis nacionais estabelecidas por Lisboa e 

descritas nos itens anteriores. 

A TURIHAB, de uma associação de proprietários rurais, tornou-se pessoa jurídica e 

hoje é a detentora da marca Solares de Portugal, congregando mais de cem casas associadas, 

classificadas em Casas Antigas, Quintas e Herdades e Casas Rústicas, destacando-se três 

categorias de preços: Categoria A – constituída por casas mais imponentes, quer pela 

grandeza, quer pela decoração interna e externa. Categoria B – assemelham-se à categoria 

anterior, mas de menores dimensões. Categoria C – são essencialmente casas rústicas ou 

quintas adaptadas para o turismo, com todo o conforto.  

A associação nasceu de uma proposta conjunta de proprietários rurais da região do 

Conselho de Ponte de Lima, em 1983 (Figura 4), que reconheceram que o Turismo no Espaço 

Rural era um importante contributo no desenvolvimento da Região. Surgiu da necessidade de 

se formar uma cooperativa que defendesse seus interesses comuns. Durante todo esse tempo, 

a associação expandiu-se e tornou-se, como já citamos, uma das responsáveis pelo estímulo e 

incentivo ao turismo no espaço rural.  

 

Figura 4. Vista parcial de Ponte de Lima. 
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Foto do autor: Fev.2008 

O turismo, na região, surgiu de uma parceria entre os proprietários rurais e o Governo 

Português que, na década de oitenta do século XX, buscava desenvolver algumas regiões 

estagnadas, economicamente, em todo o território português. O turismo de habitação foi a 

forma encontrada, na região, para o desenvolvimento do turismo, e as principais animações 

turísticas estavam associadas ao golfe, ao hipismo, a festas e eventos locais. Tais atividades, 

no entanto, tiveram como público inicial os ingleses, que tinham como objetivo visitar e 

conhecer essa tradicional região portuguesa. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que esse interesse do governo local coincide com 

o Programa LEADER II, um conjunto de ações previsto, na Comunidade Europeia, para 

incentivar o desenvolvimento local em várias regiões, que possibilitou uma política estatal de 

incentivos ao turismo no espaço rural, entre outros. 

 De acordo com Cavaco (1999),  

 

paralelamente, observa-se a população de certos tipos, em particular 

com apoio financeiro de subvenções globais de desenvolvimento 

local, como no programa LEADER: reconversão de casas  para o 

turismo em espaço rural ou então, para o turismo de aldeia, em 

particular em aldeias históricas e nos centros rurais, e de casas de 

campo, os  novos serviços  de hospedagem oficialmente 

reconhecidos sendo bem mais flexíveis em termos de exploração 

(CAVACO, 1999). 
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 Esse programa se caracterizou por estar agregado a empréstimos realizados junto às 

instituições financeiras que destinavam uma linha de crédito para essa finalidade.  

  Ao longo dos anos, o grande desafio para o turismo local foi promover a região, porém 

tal fato veio com a qualificação e certificação das propriedades, quando foram idealizados os 

Solares de Portugal, em 1993. Isso possibilitou a criação da Central de Reservas, ano 2000, 

que dinamizou a comercialização de reservas e a regularização dos pagamentos às 

propriedades associadas. 

 

 

RESULTADOS. 

Ponte de Lima é considerada o berço do turismo no espaço rural português, o que, por 

si só, justifica o maior número de propriedades rurais visitadas – dez, no total - quando 

comparados a Guimarães, que possui apenas cinco propriedades. Das propriedades rurais 

visitadas, oito são casas antigas, sendo quatro classificadas como ‘A’ e quatro como ‘B’; seis 

quintas e herdades, sendo quatro da categoria ‘C’ e duas, categoria ‘B’ e por último, uma casa 

rústica, classificada como categoria ‘C’.  

As propriedades envolvidas com o TER caracterizam-se por apresentar um predomínio 

da propriedade de pequena dimensão, característica marcante na região do Minho, sendo que 

apenas duas possuem oitenta hectares. Observa-se que as dimensões das propriedades 

influenciam, diretamente, no número de empregados contratados, inclusive nas propriedades 

de maior dimensão, variando entre um e três empregados. 

Considerando os proprietários contactados que visitamos, foi possível perceber que a 

atividade turística, nas áreas da pesquisa, inicia-se por Ponte de Lima, a partir de 1974, ainda 

sem a presença da TURIHAB, e em Guimarães, a partir de 1982; boa parte das propriedades 

há mais de duas décadas envolvidas com o turismo no espaço rural. 

Em relação aos principais atrativos turísticos existentes nas propriedades rurais do 

Minho, treze apresentam dois ou mais atrativos e apenas duas apresentam um único atrativo. 

Entre os atrativos apresentados, ocorre um predomínio dos históricos e arquitetônicos (Figura 

5), em treze propriedades; em onze, os atrativos são considerados naturais ou de lazer e 

apenas uma possui um atrativo religioso. 

 

Figura 5.  Paço de São Cipriano, atrativo histórico e arquitetônico de Guimarães. 
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Foto do autor: Fev.2008 

 

A evolução do turismo, em Portugal, foi fortemente condicionada pela intervenção do 

Estado, tanto na escala central como local. Com a intensificação do turismo mundial, anos 50 e 

60 do século XX, principalmente o mediterrâneo, Portugal passa a ser envolvido com a 

turistificação do seu espaço, inicialmente pelo turismo de sol e praia, para posteriormente, na 

década de 80 com o turismo no espaço rural. 

Ao mesmo tempo, os pequenos e médios produtores locais têm vivido dias de baixas 

expectativas com a atual política agrícola portuguesa que, por sua vez, está agregada à 

Política Agrícola Comum (PAC) da União Européia, observando suas principais fontes de renda 

entrar em crise e com perspectivas de melhorias limitadas, principalmente com a redução dos 

subsídios agrícolas e a concorrência no mercado comum. 

Ocorre, em quase toda a região do Minho, uma elevação da taxa de desemprego e, ao 

mesmo tempo, uma reduzida taxa de ocupação das casas: em 2007 esse valor de ocupação 

foi de 17,8% em termos nacionais e de 9,7% para a região Norte (DGT, 2008). Acredita-se que 

possa existir uma relação entre os dois fatores, mas o crescimento limitado do setor de turismo 

não pode ser apontado como fator preponderante para justificar essa elevação do desemprego, 

uma vez que é um fenômeno comum em todo o Portugal e também em toda a Europa. 

O Concelho de Ponte de Lima é um espaço predominantemente rural, que vive de uma 

agricultura de minifúndio e da pecuária, com um tecido industrial débil, e de um setor turístico 

importante, mas que não tem conseguido estimular um aumento significativo no fluxo turístico 

para a região, como se esperava.  

Por sua vez, Concelho de Guimarães insere-se numa região fortemente industrializada, 

especialmente quando se compara com o Concelho de Ponte de Lima, com um turismo no 
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espaço rural menos expressivo, por se tratar de um local onde os visitantes ou turistas 

permanecem poucas horas, visitando o centro histórico da cidade de Guimarães, classificada 

pela UNESCO como patrimônio da humanidade, e preferindo pernoitar na cidade do Porto, 

distante a 50 quilômetros, ou em Braga, a 23 quilômetros. 

As questões apresentadas aos proprietários portugueses foram, previamente, dividas 

em cinco temas, a saber: a percepção do turismo local, o papel do Estado, a participação 

familiar, os atrativos turísticos e o papel da associação de turismo nesse processo. Por sua 

vez, cada tema foi desmembrado em duas questões, que procuravam delinear as informações 

que pudessem justificar o interesse da região pelo turismo no espaço rural, ao mesmo tempo 

em que buscamos identificar quais são os efeitos e consequências dessa atividade, no 

processo turístico. 

As propriedades rurais minhotas que estão envolvidas com o TER tiveram um amplo 

espaço temporal para o início de suas atividades turísticas; os primeiros registros dessas 

visitações turísticas são datados de 1974, e a mais recente propriedade a envolver-se com o 

turismo é de 2004; portanto, um período de 30 anos. Tal fato se justifica por variadas causas, 

como por exemplo, motivos particulares, inventários e heranças, incentivos públicos, crises 

econômicas entre outros. 

Sobre a inserção do turismo nas propriedades contatadas, averigou-se que o turismo, 

de maneira geral, possibilitou a melhoria da qualidade interna das casas, uma vez que recebeu 

investimentos públicos para essa finalidade e, também, melhorou a qualidade do atendimento 

na recepção aos turistas, sendo que todos os 15 entrevistados afirmaram que o turismo 

complementa a renda da propriedade sem prejudicar as atividades rotineiras, gerando, 

entretanto, um sobretrabalho aos proprietários. 

Analisando o item sobre a participação do Estado português, observou-se que essas 

ações estatais ocorreram, principalmente, na fase de implantação do TER nas propriedades 

rurais e que, na atualidade, não existe uma ação concreta dos órgãos públicos, apesar de 

existirem leis que o regulamenta; seu papel hoje em dia, é de exercer a fiscalização e a 

cobrança de taxas e impostos. Como argumentaram alguns proprietários, não existe uma 

política pública (municipal ou federal) que contribua para o desenvolvimento do setor, e parte 

dessas ações está ligada, diretamente, à instituição que os representa, ou seja, a TURIHAB. 

Das quinze propriedades rurais visitadas, apenas cinco não possuem participação 

familiar. Esse fenômeno se justifica pelo fato de a família não se interessar por essa atividade, 

ficando a cargo do proprietário todo o seu processo administrativo e contando com a ajuda de 

funcionários. Em relação ao número de funcionários contratados, este é, em média, de dois por 

propriedade, mas esse número pode dobrar, em função da atividade agrícola que existe no 

local, e também da denominada alta temporada, entre maio e outubro, sendo boa parte 

moradores da própria região, que trabalham e são remunerados ao dia. 

Para melhor compreender os atrativos turísticos das propriedades rurais envolvidas 

com o TER, agrupamos os atrativos em três categorias: os atrativos históricos, entendido aqui 



415 

 

como as riquezas arquitetônicas e históricas das casas e quintas; os atrativos culturais, 

compreendidos como as festas religiosas ou profanas, os artesanatos, a gastronomia e os 

bens imateriais existentes; por último, os atrativos naturais, entendidos como o espaço natural 

apropriado pelo homem. 

Os atrativos históricos têm, sobre o TER, uma grande influência e um significativo 

peso, na hora de os turistas escolherem a propriedade rural que querem usufruir. A presença 

de casas, quintas ou herdades, algumas datadas da época da própria formação de Portugal, ou 

mesmo a presença, no Concelho, de atrativos como castelos, torres medievais, pontes 

romanas, igrejas e outros, constituem um grande atrativo, e a região pesquisada, no Minho, 

possui um dos mais ricos e imponentes conjuntos arquitetônicos do país. 

Com relação aos atrativos culturais, verificamos que apenas uma propriedade 

apresenta uma festa religiosa, com toda uma tradição cultural; entretanto, essa festa não 

consegue ser referência para atrair turistas. Muitas das manifestações religiosas ou culturais 

que ocorrem estão ligadas às igrejas das Freguesias ou à sede do Concelho e raramente às 

propriedades rurais, apesar de que a maioria das Quintas e Herdades possuem uma capela 

própria, dedicada a um santo de devoção familiar. Já as festas profanas são organizadas pelo 

Concelho e ocorrem, principalmente, na época do verão, fase de maior visitação 

Nas propriedades visitadas, não é significativa a presença de artesanato; normalmente, 

esses produtos são vendidos fora das propriedades rurais, principalmente nas sedes dos 

Concelhos. Observamos que existe, na região de Ponte de Lima, a presença de bordados de 

linho, mas sua venda não ocorre nas propriedades. 

Em relação a gastronomia local, ela é muito rica e variada, entretanto, qualquer prato 

típico local é encontrado apenas nos restaurantes dos Concelhos, uma vez que, nas 

propriedades, é servido apenas o café da manhã. Apenas uma proprietária afirmou que produz 

compotas e geléias, para consumo próprio. Em quatro propriedades, onde ainda se produz o 

vinho verde, existe a possibilidade de realizarem provas de degustação ou se compra o vinho 

ali produzido. 

Já os atrativos naturais também foram citados como importantes fatores para o 

desenvolvimento do turismo nas propriedades, principalmente em lugares onde predominam 

altitudes mais elevadas ou serranas e que possuem uma relativa cobertura vegetal, o que 

favorece a prática de atividades esportivas, como por exemplo, a caminhada e os esportes de 

natureza. 

Em todas as propriedades visitadas, um grande atrativo, à parte, é a riqueza do 

mobiliário particular de cada lugar, que representa não apenas uma mobília de uso familiar, 

mas um rico acervo histórico e patrimonial de várias gerações, de cada família, e constituem a 

própria história do país; muitos deles são do século XVI ao século XIX. 

Solicitados a identificar as identidades e os pertencimentos das pessoas com o lugar, 

observamos que esse item causou uma maior reflexão por parte dos entrevistados; o objetivo 
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era compreender como os símbolos e os pertencimentos passam a fazer parte dos atrativos, 

caracterizando a relação dos proprietários rurais com o lugar. 

Do total de 15 entrevistados, dois afirmaram que nunca tinham parado para refletir 

sobre essa questão, mas de modo geral a maioria das respostas aponta que o maior símbolo 

local é o brasão que cada propriedade possui, principalmente as grandes quintas. Muitos 

desses símbolos heráldicos representam os tempos de nobreza e fidalguia do local e fazem 

parte da propriedade, há várias gerações; por fim, um proprietário argumentou que não existe 

apenas um símbolo, mas um conjunto de símbolos que os identificam e os fazem sentirem-se 

mais agregados e pertencentes ao lugar. 

Pode-se afirmar que a prática turística, na região do Minho, é fortemente influenciada 

por hábitos e costumes familiares tradicionais que, no caso do turismo no espaço rural, 

representa, para os turistas, um “retorno” a um estilo de vida rural vivenciado antigamente, uma 

vez que grande parte dessas propriedades rurais ainda preservam suas características 

originais.  

 

 

CONCLUSÕES. 

O turismo no espaço rural é uma atividade entre dois mundos, o da ruralidade e o do 

turismo. A sua completa compreensão implica, pois, o conhecimento do que se passa em cada 

um destes conjuntos que, por intersecção, o originam.  

Uma  das  primeiras  considerações  a  serem  estabelecidas  diz  respeito  à  paisagem; 

observamos que ela é um  fator  importante para o desenvolvimento da atividade  turística, e 

representa um  jogo de poder que exerce  influência na  imaginação dos homens. Seu uso e a 

apropriação  pelo  turismo  ocorrem  em  função  do  que  ela  representa,  enquanto  categoria 

socioeconômica, sendo utilizada como o principal atrativo turístico nas áreas da pesquisa. 

Analisando as mudanças ocorridas nas propriedades envolvidas com o turismo, 

averigou-se que elas incidem em todas as propriedades rurais; essas mudanças referem-se, 

em grande parte, aos cuidados que os proprietários passaram a ter com as casas e seus 

arredores, tornando-as mais atrativas, bem como ocorreram, mudanças nos hábitos pessoais 

dos envolvidos, principalmente nas relações interpessoais da família. Em síntese, o turismo 

trouxe uma nova dinâmica para essas propriedades. 

De maneira difusa e menos densa, vem ocorrendo uma revalorização do espaço rural, 

como local de lazer e de turismo, em áreas até então fortemente caracterizadas por êxodos 

rurais, possibilitando afirmar que esse turismo no espaço rural minhoto tem-se pautado pelo 

uso mais racional dos recursos locais. 

Vale ressaltar o papel da TURIHAB no desenvolvimento do turismo na região. A 

associação teve um papel relevante no desenvolvimento do turismo no espaço rural da região 

e de Portugal, seja contribuindo para a melhoria da qualidade dos procedimentos turísticos, 
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seja na divulgação e no marketing local ou lutando, junto aos órgãos públicos, para serem 

reconhecidos como um importante setor para a economia do país. Entretanto, falta intensificar 

mais a divulgação do TER, pois se tem observado uma maior valorização do turismo de massa 

do que do turismo individual, sendo que essas propriedades não conseguem competir com 

aquele mercado.  

Pode-se apontar que os dois Concelhos envolvidos na pesquisa, vêm sofrendo com a 

falta de uma política pública e com a fragilidade de um tecido produtivo que alavanque esses 

espaços e permita valorizar e dinamizar os seus produtos turísticos, apesar do crescimento do 

TER de 2006 para 2007 – registrarem-se mais de 15,9% de dormidas no TER na região norte 

(DGT, 2008). Entretanto, se por um lado a proximidade com a cidade do Porto e a expansão de 

empresas de vôos “low cost” vêm criando o aparecimento de novos públicos e novas 

oportunidades para a região do Minho, uma vez que esta se encontra ligada, de forma 

econômica, a diversos pontos emissores de turistas europeus, favorecendo o fluxo turístico na 

região (Sarmento et al . 2008), por outro lado o aumento dos preços do petróleo e pode levar a 

uma total reestruturação dos fluxos turísticos internacionais e mesmo do turismo como o 

conhecemos, hoje em dia. 

Em síntese, pode-se afirmar que Portugal é um destino turístico europeu e mundial, 

mas é, sobretudo, um destino ibérico. Quem o procura, o faz essencialmente com a finalidade 

de recreio e férias, principalmente a população espanhola. O Turismo no Espaço Rural 

português passou a existir como uma alternativa para desenvolver as estagnadas áreas rurais 

do interior e para combater o êxodo rural, baseado na experiência de outros países, opondo-se 

ao turismo de massa litorâneo. 

É nesse contexto que o turismo rural no espaço minhoto nos foi apresentado, um 

turismo que nasceu fruto de um interesse coletivo dos proprietários rurais, numa tentativa de 

ampliar a renda dessas propriedades, mas que foi abarcado pelo interesse do Estado 

Português - ainda que num primeiro momento -, objetivando amenizar as significativas 

diferenças socioeconômicas regionais. Acredita-se que, entendendo a dinamicidade do turismo 

no espaço rural minhoto, pode-se, também, compreender as diferentes tipologias, 

características e contradições do turismo no espaço rural em outras regiões e lugares. 
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Resumen: Como consecuencia del rescate de los valores rurales, lo rural pasa a ser objeto de 

consumo y se fragua en la imaginación de los consumidores turísticos la creación de ambientes 

de ensueño en estos espacios-destinos. Esta investigación presenta la percepción de los 

espacios rurales como práctica social de los propios turistas, como conjunto de imágenes 

mentales que generan unas expectativas que el turista posteriormente reproduce. 

El objetivo que guía este trabajo consiste en examinar la importancia que se le atribuye 

a la idealización de los espacios rurales en la formación su imagen turística. El estudio 

empírico, aplicado al turismo rural en Galicia y realizado a través de 391 cuestionarios 

autoadministrados, demuestra que la idealización del espacio rural presente en el imaginario 

colectivo influye significativamente en su imagen turística. 

 

Palabras clave: imagen turística, imaginario social, idealización, consumidor turístico, turismo 

rural 

 

Reinterpretation of the rural areas as spaces of tourism consumption through the social 

imaginary 

 

Abstract: Because of the rescue of rural values, rural becomes an object of consumption, 

forged in the imagination of tourist consumers the creation of dreamlike environments in these 

spaces. This research presents the perception of rural areas as social practice of tourists, as a 

set of mental images that create expectations that tourists later plays. 

The aim of this study is to examine the importance attributed to the idealization of rural 

areas in the formation of the image of the destination. The empirical study applied to the rural 

tourism in Galicia, conducted with a total of 391 self-administered surveys, has demonstrated 

that the current idealization of rural space in the collective mind influences significantly the 

perceived image of the destination.  

 

Keywords: tourism image, social imaginary, idealized,  tourists,  rural tourism  
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I. INTRODUCCIÓN 

La percepción y representación del mundo rural ha variado a lo largo de la historia tanto 

por parte de la población en general, como de los consumidores, especialistas, científicos, 

técnicos, artistas, turistas, etc. Estos cambios en la manera de concebir el territorio pueden 

tipificarse en relación con los usos, intereses, necesidades y técnicas de aprovechamiento de 

los recursos naturales. En base a estos argumentos, el estudio de la sociedad rural actual sólo 

puede comprenderse en su totalidad si se consideran estas múltiples intervenciones y acciones 

humanas acometidas sobre el medio a lo largo del tiempo fruto de factores demográficos, 

técnicos, sociales, económicos, históricos y políticos. 

Así pues, frente a las propensiones hacia el rechazo de la ruralidad y a la consideración 

más o menos peyorativa de su imagen, contrastan las tendencias actuales hacia su 

revalorización (Entrena Durán, 1998) y, en este sentido, está teniendo lugar desde hace ya 

más de una década una redefinición del papel de los espacios rurales que han pasado a 

diversificar sus usos, entre los que cabe destacar el turístico. Este redescubrimiento y 

reconversión del espacio rural viene acompañado, entre otros aspectos, de la revalorización de 

aspectos tales como la autenticidad, la identidad cultural de los lugares, la revalorización de las 

raíces y una concienciación medioambiental de las sociedades urbanas (Cánoves, Herrera & 

Villarino, 2005). 

A través de una aproximación teórico-metodológica a la formación del imaginario social 

del turismo en el espacio rural, se presenta otra manera de concebir la percepción de los 

destinos, es decir, a la afirmación de que el mundo es una representación  psicológica de la 

realidad que reside en la mente del individuo (Baloglu & McCleary, 1999a), habría que añadirle 

que ésta, además, es producida en contextos sociales e históricamente conformados (Morgan 

& Pritchard, 1998). En este sentido, además de imágenes psicológicas o mentales, se puede 

utilizar el concepto de imaginario social con el ánimo de demostrar que estas imágenes son, 

básicamente, construcciones sociales creadas desde los espacios emisores; un modo subjetivo 

y socialmente consensuado de mirar un espacio (Galí & Donaire, 2003).  

Esta representación del espacio-destino rural se construye, por un lado, con la 

concurrencia de estereotipos que conllevan mucho de carga histórica-cultural, con la exaltación 

de la naturaleza que reproducen sus imágenes y, por otro lado, con la intervención de 

intenciones claramente finalistas de fondo político-económico (Barrado & Castiñeira, 1998). 

Es importante tener en cuenta que las imágenes construidas a priori de las áreas 

turísticas siempre condicionan la mirada in situ. De hecho, la anticipación de las imágenes en el 

proceso de consumo turístico condiciona la manera en la que el visitante se relaciona con el 

espacio que visita pero, además, su función está presente a lo largo de toda la experiencia del 

viaje; no sólo antes, cuando alimentan el imaginario, sino también durante, cuando orientan la 

mirada, y después, con el regreso del turista al origen.  

En este contexto se sitúa el presente trabajo, cuyo objetivo se centra en analizar 

empíricamente la importancia que se le atribuye a los aspectos vinculados a la idealización de 
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los espacios rurales en la formación de la imagen del turismo rural en Galicia. Las razones que 

justifican la elección del citado objeto de estudio aplicado están relacionadas con la significativa 

expansión de esta modalidad turística en la comunidad gallega, pues aunque representa un 

pequeño porcentaje de turistas, debido a su difusión por todo el territorio, adquiere un profundo 

significado social. 

 

II. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IMAGEN DEL ESPACIO-DESTINO  RURAL  

Son diversas las aportaciones conceptuales en torno a la imagen de destino turístico, si 

bien la mayor parte de éstas comparten que es un concepto subjetivo (Bigné, Sánchez & 

Sánchez, 2001; Gallarza, Gil & Calderón, 2002), lo que analíticamente implica situar en primer 

plano, no al conjunto de objetos disponibles, sino a la manera en que los turistas perciben tales 

objetos.  

Adquieren habitualmente protagonismo en la definición de imagen, los términos 

“impresión” (Echtner & Ritchie, 1991; Fakeye & Crompton, 1991; Milman & Pizam, 1995), 

“percepción” (Coshall, 2000; Tapachai & Waryszak, 2000) y/o “representación” del destino en la 

mente del turista (Santos, 1994; Leisen, 2001).  Una acepción que puede destacarse por su 

amplitud es la propuesta por Baloglu & McCleary (1999a) que consideran la imagen como la 

“representación mental de las creencias, los sentimientos y la impresión global del individuo 

sobre un destino turístico”.  

Así pues, los estudios más actuales (Baloglu & McCleary, 1999a; Yoon & Kim, 2000; 

Sönmez & Sirakaya, 2002; Kim & Richardson, 2003; Beerli & Martín, 2004; Pike & Ryan, 2004) 

se inclinan por considerar que la imagen es un concepto que se constituye a través de la 

interpretación tanto racional como emocional de los sujetos y es consecuencia de la 

incorporación de dos dimensiones estrechamente interrelacionadas: (1) las evaluaciones 

perceptuales/cognitivas, es decir, creencias y conocimientos del individuo sobre los distintos 

atributos del destino y (2) las evaluaciones afectivas o sentimientos del turista hacia un lugar o 

destino. Asimismo, la combinación de estos dos componentes da lugar a una imagen global 

que hace referencia a la valoración positiva o negativa que se pueda tener del producto/destino 

turístico (Leisen, 2001; Milman & Pizam, 1995). 

No obstante, la imagen del destino no es una imagen espontánea sino socialmente 

inducida y reproducida, produciéndose la circunstancia de que un destino podrá tener tantas 

imágenes como visitantes reflexionen sobre él (Traverso, 2004: 623);  esta imagen contiene los 

deseos y expectativas construidas a priori del viaje así como una serie de imágenes 

estereotipadas que el viajero deseará corroborar (Palou Rubio, 2006). 

En este sentido, el concepto de estereotipo se muestra estrechamente ligado a la 

formación de la imagen de destino turístico ya que, si bien las características individuales del 

turista van a condicionar la aprehensión de la imagen del destino, los estereotipos que en la 

actualidad son difundidos por los medios de comunicación de masas (Bardon Fdez., 1991: 37), 
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la desvirtúan y fuerzan al individuo a adaptar su propia observación a la imagen que resulta 

más conveniente al negocio turístico.  

El viaje imaginado actúa de esta manera como una guía que condiciona la vivencia 

dirigiendo la mirada hacia ciertos signos e ignorando otros. Si, en general, la mirada funciona 

en base a un principio de selección que se construye sobre la base de signos en parte 

preconstituidos y, por otra parte, culturalmente específicos, la mirada del turista supone la 

colección de estos signos (Urry, 1990: 18), los cuales atraen la atención en la medida en que 

ya pertenecen al imaginario del propio individuo, que los ha asimilado a través de diversas 

fuentes de información. 

En esta línea, Boorstin (1964) sostiene que gracias al desarrollo de los medios masivos 

de comunicación, los turistas pueden describir la imagen de un determinado destino antes de 

llegar al mismo y sostiene que los turistas, por consiguiente, visitan lugares turísticos para 

“reconfirmar” las imágenes fabricadas de antemano.  

De hecho, el viajero no llega nunca a un destino con una percepción neutra del espacio 

sino que está precedida de un cúmulo de imágenes anticipadas que condicionan la forma como 

el visitante se relaciona con el espacio que visita y proporcionan, a su vez, el parámetro de 

confrontación para valorar la realidad (Santana Talavera, 2002; Palou Rubio, 2006).  

Siguiendo a Berger y Luckmann, podría afirmarse que la imagen turística es 

socialmente construida. Un foco importante de la conceptualización de los citados autores es 

destapar los modos en los cuales los individuos y los grupos participan en la creación de su 

percepción social de la realidad. La premisa inicial de su estudio es que el mundo de la vida 

cotidiana no sólo es considerado real por los miembros ordinarios de la sociedad a través del 

significado subjetivo que asignan a sus comportamientos; sino que ese mundo toma forma por 

medio de sus pensamientos y acciones y es definido como real gracias a ellas. La realidad 

social está aparentemente integrada por acciones objetivas que dan lugar a efectos objetivos; 

sin embargo, también existen diferentes interpretaciones subjetivas que, directa o 

indirectamente, contribuyen al cambio social (Berger & Luckmann, 1966). 

El imaginario turístico será, entonces, aquella porción del imaginario social referido al 

hecho turístico. El sujeto de la mirada, el turista-actor, aprehende la imagen como parte de sus 

procesos cotidianos y como un objeto de la cultura que visita en un ejercicio de codificación, 

interpretación y valoración comparativa desde su cultura de origen pero mediado, no obstante, 

por el sistema turístico y yuxtapuesto a los estereotipos y expectativas acumuladas antes de la 

visita (Santana,  2007).   

Por otra parte, bajo la premisa de que lo auténtico es aquello socialmente producido, se 

puede advertir que la imagen turística está hecha a base de ficciones. Lo que sucede, según 

Hernández Ramírez (2007), al promover el turismo a una determinada zona con el fin de 

satisfacer la nostalgia hacia el lugar imaginario es la creación de la hiperrealidad en el lugar de 

destino.  
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Urry (1990, 1995) afirma, por su parte, que el turismo no puede comprenderse sin esta 

exposición de objetos y realidades hiperreales propias de la sociedad del espectáculo. Según 

el mencionado autor, los turistas actuales saben que la autenticidad es fabricada y, sin 

embargo, no le dan importancia a este hecho siempre que la dramatización o actuación sea de 

buena calidad.  

Para MacCannell (1976) los destinos turísticos tienden a crear una fachada donde se 

representa la autenticidad que desea el turista, lo cual permite mantener el dorso protegido que 

es el espacio donde se realiza la vida cotidiana. El punto central del argumento de MacCannell 

es, en definitiva, que los turistas han adquirido no un lugar, sino la imagen del lugar; por ello, 

los destinos optan por adaptar una parte de su territorio a la imagen idealizada que los turistas 

poseen del espacio turístico. En consecuencia, no es que las imágenes se adapten a la 

realidad, sino que la realidad simula sus imágenes y, en este orden de ideas, los destinos 

turísticos serían, por tanto, grandes decorados. 

Con el objetivo de apuntar el imaginario colectivo en el que se basa el turismo en el 

espacio rural, se realizan una serie de referencias a la ideología que, según Cánoves, Herrera  

& Villarino (2005: 66-68) proporciona en la actualidad el puente de unión entre los factores 

políticos-económicos que presionan a favor de la reorientación funcional del espacio rural y los 

símbolos míticos asociados a estos lugares: 

- La naturofilia. En este sentido, el auge del turismo rural, como señalan Barrado 

& Castiñeira (1998: 41-51), inaugura un nuevo capítulo para la historia de la mitificación de la 

naturaleza.  

- Los cambios en el mercado turístico. El tiempo de ocio es ya un producto más 

de consumo ampliando así el número de consumidores y la demanda de servicios; más si 

tenemos en cuenta que una parte importante de ocio se consume en turismo (Álvarez Sousa, 

1994). 

- Los cambios culturales en las sociedades posmodernas. Es decir, los nuevos 

usos o modalidades turísticas no se pueden disociar de los cambios culturales..  

- Las raíces rurales. La sociedad de los años sesenta conservaba los vínculos 

familiares con el medio rural, bien porque continuaba parte de la familia viviendo en el campo o 

bien, porque a pesar de la emigración, no se habían desprendido de las tierras o las casas en 

las zonas rurales; pero, según Cánoves, Herrera  & Villarino (2005), la sociedad actual es 

eminentemente urbana y, en este sentido, el turismo rural, puede llegar a ser una actividad 

lucrativa para gran parte de la sociedad. 

- El incremento de la movilidad y accesibilidad que facilita los desplazamientos 

de los consumidores  y el acceso a los lugares más apartados. 

El turismo presenta, en cierto modo, un mundo rural idealizado. Se considera el turismo 

en el medio rural como una representación “aventajada” de la esencia de la naturaleza y, por 

ello, su consumo implica una “vuelta a los orígenes”, un “reencuentro con lo auténtico”. De esta 
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manera, Urry (1990) sugiere que existe relación entre la posmodernidad y esta nueva obsesión 

por el campo en la medida en que éste es tratado, en la actualidad, como espectáculo.  

Se enfatiza, así, una imagen de independencia, naturaleza, salud, tranquilidad y 

conservación del patrimonio cultural  enfrentada casi dicotómicamente a los problemas que la 

vida urbana acarrea. En este sentido, para gran parte de los habitantes de las ciudades, la 

publicidad turística se ha convertido en una de las principales fuentes de información y 

glorificación del campo, lo que obviamente conlleva un importante sesgo en la construcción de 

una imagen idílica y que no se corresponde con la situación real (Barrado & Castiñeira, 1998: 

38). 

Tal y como manifiesta Santana (2002:8), la exaltación del contacto con los otros, el 

placer del encuentro con lo imaginado, la espontaneidad y el tradicionalismo de lo exótico 

constituyen rasgos fundamentales del turista rural en potencia. No obstante, este autor critica 

que el espacio rural está cambiando en todas sus vertientes –como territorio, como espacio 

humanizado y como paisaje- en tanto en cuanto lo hacen las imágenes y percepciones que le 

son asociadas 

 

III. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

Con el ánimo de dar respuesta a la hipótesis que guía el presente trabajo, es decir, que 

la idealización del medio rural presente en el imaginario colectivo influye significativamente en 

la imagen percibida a priori del destino turístico, se plantea un proceso metodológico que 

combina una investigación inicial cualitativa y otra posterior cuantitativa.  

La fase cualitativa se apoya en la realización de un grupo de discusión con estudiantes 

del Master Oficial en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de A Coruña con 

la finalidad de conseguir una mayor cantidad de información sobre la problemática de estudio. 

Los resultados obtenidos en esta fase se toman como referencia para el diseño de la fase 

cuantitativa que es desarrollada mediante la aplicación de una encuesta efectuada a los 

individuos que se encuentran realizando turismo rural en Galicia entre diciembre de 2008 y 

marzo de 2009 a partir de un cuestionario autoadministrado estructurado enviado por correo 

postal a los propietarios de los establecimientos de turismo rural previamente contactados vía 

telefónica. 

El criterio muestral establecido viene determinado, en primer lugar, mediante una 

división del destino por provincias y, en segundo lugar, teniendo en cuenta el tipo de 

alojamiento y el número de plazas de cada uno de ellos1.  De esta manera, la selección de la 

muestra se realizó mediante un método no probabilístico, dado que no existía probabilidad 

                                                 
1 Para llevar a cabo este proceso se tuvieron en cuenta los informes de la Consellería de Innovación e 
Industria de la Xunta de Galicia así como la publicación que edita este organismo bajo el título de Guía de 
establecimientos de turismo rural. Además, se revisó también el Directorio de empresas y actividades 
turísticas 2007 de la Dirección Xeral de Turismo así como la Guía de Turismo rural 2008 que publica 
Turgalicia (Sociedade de Imaxe e Promoción turística de Galicia, S.A.). 
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conocida de que cualquier elemento particular de la población fuera elegido (Bello, Vázquez & 

Trespalacios, 1996).  

Colaboraron en la investigación un total de 154 casas rurales gallegas en base a la 

distribución siguiente: A Coruña: 47; Lugo: 36; Ourense: 32; Pontevedra: 39. El volumen 

definitivo de cuestionarios útiles fue de 391 representando el 19,53% de respuesta real, lo que 

permitió asumir un error muestral +- 5,5% para p=q=0,5 y z=2. 

En la Tabla 1 se recoge la ficha técnica del proceso metodológico que guía la 

investigación.  

Tabla 1.  Ficha técnica del proceso metodológico  

Proceso metodológico de la investigación 

Tipo de encuesta      Encuesta autoadministrada por correo postal 

Universo/población 

Turistas mayores de 16 años que se encuentran realizando turismo 

rural en Galicia pernoctando al menos una noche en un 

establecimiento de turismo rural 

Ámbito geográfico Comunidad Autónoma de Galicia 

Marco Muestral 

Turistas que se encuentran realizando turismo rural en Galicia 

pernoctando al menos una noche en un establecimiento de turismo 

rural (N no determinado, se supone superior a 100.000 unidades) 

Tamaño muestral 391  turistas rurales 

Procedimiento de muestreo Muestreo estructural por cuotas de provincia y tipo de establecimiento 

Error muestral/nivel de confianza +- 5,5% para p=q=0,5 y z=2 

Fecha de trabajo de campo Entre el 1 de diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 2009 

 

A continuación, en la Tabla 2, se pone de manifiesto el perfil sociodemográfico de de 

los turistas rurales encuestados. 

Tabla 2. Perfil sociodemográfico de la muestra 

Variables N % Variables N %

Sexo   Edad   

Hombre 184 47,1 Entre 16 y 24 años 30 7,7 

Mujer 207 52,9 Entre 25 y 34 años 127 32,5 

  Entre 35 y 44 años 154 39,4 

  Entre 45 y 54 años 56 14,3 

  Entre 55 y 64 años 13 3,3 

  65 años o más 0 0 

  NS/NC 11 2,8 

Nivel de estudios   Ocupación   

Sin estudios - - Trabajador por cuenta propia 83 21,2 

Estudios primarios 17 4,3 Trabajador por cuenta ajena 256 65,5 

Estudios secundarios 112 28,6 Parado 11 2,8 

Estudios universitarios 261 66,8 Jubilado/pensionista 3 0,8 

NS/NC 1 0,3 Estudiante 12 3,1 

  Tareas del hogar 20 5,1 

  NS/NC 6 1,5 
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Estado civil   Renta familiar mensual
2
   

Soltero 135 34,5 Por debajo de la media 35 9 

Casado 185 47,3 Similar a la media 243 62,1 

Viviendo en pareja 60 15,3 Por encima de la media 98 25,1 

Separado/divorciado 6 1,5 NS/NC 15 3,8 

Viudo 2 0,5 CCAA de procedencia
3
  

NS/NC 3 0,8 Andalucía 9 2,3 

Densidad del hábitat   Asturias 7 1,8 

Rural 87 22,2 Cantabria 15 3,9 

Urbano 301 77 Castilla la Mancha y Castilla León 5 1,3 

NS/NC 3 0,8 Cataluña 19 4,9 

   Galicia 229 59,5 

   Madrid 84 21,8 

 
  

País Vasco 13 3,4 

Valencia 4 1 

 

 

II.1. Escalas de medición de las variables 

Con el propósito de caracterizar la naturaleza multidimensional de la imagen turística, 

se realiza su estudio mediante la técnica estructurada, que se fundamenta en un listado de 

atributos fijados previamente por el investigador y sometidos posteriormente a un filtraje a 

través de la información y las opiniones alcanzadas en la fase cualitativa.   

1. Con la finalidad de medir el componente cognitivo de la imagen, se han 

tomando en cuenta los atributos más frecuentemente reflejados en trabajos previos para medir 

la imagen de destinos turísticos (Gartner, 1989; Fakeye & Crompton, 1991; Gartner &  Shen, 

1992;  Echtner  &  Ritchie, 1993; Hu & Ritchie, 1993;  Stabler, 1990; Baloglu & McCleary, 

1999a, 1999b; Chen & Hsu, 2000; Beerli & Martín, 2004a, b).  En concreto, se eligieron 20 

atributos cognitivos con diferente posición en el continuo funcional–psicológico (Echtner & 

Ritchie, 1991; Gallarza, Gil & Calderón, 2002). La opinión de que dispone inicialmente el turista 

de los atributos cognitivos es recogida mediante una escala Likert de 7 posiciones (1= total 

desacuerdo; 7= total acuerdo). 

2. La evaluación de los atributos que forman parte del componente afectivo se 

llevó a cabo empleando una escala bipolar de diferencial semántico de 4 ítems y 7 puntos: 

aburrido-divertido, estresante-relajante, deprimente-excitante, desagradable-agradable, 

siguiendo la propuesta de los trabajos empíricos de autores como Russel & Pratt (1980) y 

utilizados con anterioridad en diversos estudios (Walmsley & Jenkins, 1993; Walsmley & 

                                                 
2 Estimada la media de la renta familiar mensual en 2000 euros en base a los datos obtenidos en el 
pretest y tras la consulta de la información que, sobre esta variable, proporciona el Instituto Galego de 
Estadística (IGE). 
 
3 Se refiere a los turistas rurales que proceden de España. En la muestra definitiva únicamente aparecen 
seis turistas rurales extranjeros: cuatro turistas procedentes de Portugal y dos de Francia. 
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Young, 1998; Baloglu & McCleary, 1999a; Baloglu, 2001; Baloglu y Mangaloglu, 2001; Kim  & 

Richardson, 2003; Beerli & Martín, 2004a, b; Pike & Ryan, 2004). 

3. La valoración de la imagen global se mide a través de un único ítem 

preguntando a los encuestados: “En general, ¿qué imagen tiene usted del turismo rural en 

Galicia?” Para codificar las respuestas, se utilizó una escala Likert de 7 puntos que oscila 

desde muy negativa (1) hasta muy positiva (7).  

4. La escala propuesta para la medición de las variables relativas a la idealización 

del medio rural presente en el imaginario colectivo se pone de manifiesto en la Tabla 4. 

 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

IV.1.  Identificación de la naturaleza multidimensional de la imagen turística 

Con el objetivo de identificar las dimensiones de la imagen subyacentes al conjunto de 

20 atributos incluidos en el cuestionario, se realiza un análisis factorial exploratorio de 

componentes principales con rotación varimax. Sobre la base de los resultados expuestos en la 

Tabla 3, cabe destacar que el análisis4 evidencia una estructura compuesta por seis factores 

que explican más del 60% de la varianza total acumulada.  

 

Tabla 3. Análisis factorial exploratorio de la imagen turística 

 

Variables 

Factores 

Factor 

1 

Factor 

2 

Factor 

3 

 

Factor 

4 

 

Factor 

5 

Factor 

6 

-Es un lugar con alojamientos rústicos de calidad 0,795      

-En general, existe una buena relación calidad/precio  0,782      

-Es un lugar sin contaminación ambiental, limpio y 

cuidado  
0,780      

-Los residentes de las zonas rurales de Galicia  son 

amables y hospitalarios  
0,777      

-Es un lugar con buena atención al turista y que 

cuida la calidad del servicio 
0,772      

-Dispone de numerosas atracciones culturales para 

visitar (museos, monumentos históricos…) 
 0,791     

-Es un lugar con riqueza histórica y patrimonial   0,789     

                                                 
4En primer término, el valor de la determinante de la matriz de correlaciones finalmente obtenido es un 
valor próximo a 0 y bastante bajo (3,58E-005) lo cual permite verificar una buena matriz de correlaciones 
y un buen grado de interrelación entre las 24 variables analizadas. Otro de los indicadores de idoneidad 
es el Contraste de Esfericidad de Bartlett el cual alcanza también una resultado muy satisfactorio 
(3902,10) con un nivel de significación asociado (0,000); por su parte, el coeficiente de Kaiser-Meyer-
Olkin, se aproxima a 0,9, con lo que continúa verificando que las variables comparten mucha información 
para ser incluidas en factores comunes. El análisis de fiabilidad a partir del indicador Alfa de Cronbach 
para cada uno de los factores muestra, asimismo, resultados muy satisfactorios ya que supera, a 
excepción del Factor 6, el mínimo recomendado de 0,60 para estudios exploratorios. 
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-Sus costumbres (artesanía, folclore, etc.) son dignas 

de conocer 
 0,782     

-Presenta actividades culturales de mucho interés 

(festivales, celebraciones populares…) 
 0,766     

-Es un lugar que posee numerosos edificios y 

construcciones emblemáticas (iglesias, pazos, torres…) 
 0,743     

-Ofrece muchas oportunidades para la aventura  y el 

deporte  (senderismo, escalada, montañismo…) 
  0,703    

-Presenta un fácil acceso/transporte desde otras 

regiones  
  0,674    

-Su clima resulta agradable    0,646    

-Es un lugar donde existen zonas de recreo y disfrute 

para los niños  
  0,644    

-Es un lugar sin demasiados turistas    0,793   

-Es un lugar donde se facilita pasear con tranquilidad 

por el conjunto natural y/o histórico 
   0,744   

-Es un lugar seguro para visitar    0,682   

-Es un lugar que posee un ambiente relajado y 

tranquilo 
    0,701  

-Dispone de gran belleza paisajística y áreas 

naturales muy hermosas 
    0,657  

-Es un lugar donde puede degustarse con calidad 

gastronomía local rica y variada 
    0,637  

-El turismo rural en Galicia es un destino 

desagradable-agradable 
     0,676 

-El turismo rural en Galicia es un destino deprimente-

excitante 
     0,654 

-El turismo rural en Galicia es un destino estresante-

relajante 
     0,625 

-El turismo rural en Galicia es un destino aburrido-

divertido 
     0,574 

Número de ítems 5 5 4 3 3 4 

Valor Eigen 7,073 2,229 1,663 1,545 1,383 1,146 

% Varianza explicada 29,472 9,289 6,927 6,439 5,762 4,775 

% Varianza acumulada 29,472 38,761 45,688 52,127 57,789 62,664 

Alfa de Cronbach 0,881 0,871 0,707 0,733 0,662 0,530 

Determinante Matriz  Correlaciones= 3,58E-005 

Prueba de Esfericidad de Barlett= 3902,510(gl=276; Sig= 0,000) 

Índice KMO= 0,862 

Alfa de Cronbach (24 Ítems)= 0,885 

 

 F1: Oferta de alojamientos rústicos y entorno socio-económico; F2: Atractivos histórico-culturales; F3: 

Infraestructura general y facilidades turísticas y recreativas; F4: Atmósfera del destino; F5: Ambiente 

social y atractivos naturales y gastronómicos; F6: Imagen afectiva 

 

La primera dimensión, con más peso en la estructura factorial, está compuesta por un 

total de cinco atributos y recibe la etiqueta de “Oferta de alojamientos rústicos y entorno socio-
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económico”; el Factor 2 reúne cinco ítems y se ha optado por denominarlo como “Atractivos 

histórico-culturales”; por su parte, a la tercera dimensión subyacente se le puede asignar el 

nombre de “Infraestructura general y facilidades turísticas y recreativas”; en lo referente al 

Factor 4, éste se ha catalogado como “Atmósfera del destino”; al Factor 5 se le ha considera 

adecuado nombrarlo como “Ambiente social y atractivos naturales y gastronómicos”. El sexto y 

último factor recibe la denominación de “Imagen afectiva” ya que contiene los cuatro  atributos 

que hacen referencia a los sentimientos y emociones que caracterizan al destino. 

En base a estos resultados, se identifica una estructura bidimensional cognitiva-afectiva 

en el componente común de la imagen. En efecto, la imagen del turismo rural en Galicia está 

integrada por un conjunto de cinco factores que hacen referencia a las percepciones cognitivas 

y un factor relacionado con las evaluaciones emocionales o afectivas. 

 

IV.2. Análisis del efecto moderador de la idealización del medio rural en la imagen 

turística 

IV.2.1.  Análisis descriptivo de la escala de idealización del medio rural 

Tomando como referencia la Tabla 4, se observa que el item referido a “Considero las 

localidades rurales como lugares llenos de encanto y disfrute” es el que presenta una 

valoración media más elevada (5,95), siguiéndole de cerca, también con una valoración muy 

positiva,  “El turismo rural me sirve para reencontrarme con los valores de la naturaleza” (5,79). 

 

Tabla 4. Análisis descriptivo de la idealización del medio rural 

Ítems de la idealización del medio rural Media (D.T.) 

El turismo rural me sirve para reencontrarme con los valores de la naturaleza 5,79 (1,142) 

El paisaje rural representa para mí el paraíso perdido 5,28 (1,276) 

El turismo rural me permite contactar con un ámbito del pasado que no me pertenece 4,80 (1,684) 

Considero la herencia cultural y las tradiciones vinculadas al medio rural muy atractivas 5,71 (1,199) 

Considero las localidades rurales como lugares llenos de encanto y disfrute 5,95 (1,004) 

El turismo rural representa calidad y autenticidad 5,66 (1,046) 

El turismo rural me sirve para mantener lazos afectivos con mis raíces familiares del medio rural 4,92 (1,606) 

El turismo rural me provoca un sentimiento de nostalgia y añoranza del pasado 4,47 (1,863) 

Los turistas indican la valoración a cada uno de los ítems a través de una escala Likert  (1= total desacuerdo; 7= muy 

acuerdo) 

 

 

Asimismo, con respecto a los items “Considero la herencia cultural y las tradiciones 

vinculadas al medio rural muy atractivas” y “El turismo rural representa calidad y autenticidad”, 

las puntuaciones medias otorgadas por los turistas superan también los cinco puntos en una 

escala Likert de siete posiciones, lo cual pone de manifiesto su relevancia. Por otra parte, los 

ítems que alcanzan las valoraciones más bajas entre los turistas que componen la muestra se 

vinculan con “El turismo rural me provoca un sentimiento de nostalgia y añoranza del pasado” 
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(4,47) y con la idea de que “El turismo rural me permite contactar con un ámbito del pasado 

que no me pertenece” (4,80). 

Estos resultados  ponen en evidencia las expectativas de los turistas relacionadas con 

la mitificación de los valores de la naturaleza, el reencuentro con la herencia cultural asociada 

al medio rural, así como la representación en la memoria colectiva de la ruralidad como 

auténtica y llena de encanto.  

 

IV.2.2. Análisis factorial exploratorio de la escala de idealización del medio rural 

El análisis factorial con rotación varimax conduce a la obtención de una única 

dimensión que agrupa a los ocho ítems, tal y como se evidencia en la Tabla 5. Los indicadores 

de la robustez del análisis evidencian que los resultados son significativos en base a los 

elevados niveles hallados de las correlaciones entre los ítems y la dimensión subyacente5. En 

consecuencia, el constructo resultante es unidimensional puesto que todos los ítems convergen 

en un único factor que explica el  55% de la varianza total acumulada. A esta dimensión 

obtenida se le adjudica la etiqueta de “Idealización del medio rural”. 

 

Tabla 5. Análisis factorial exploratorio de la idealización del medio rural 

Variables 
Factor 

IDRURAL1 

El turismo rural representa calidad y autenticidad 0,792 

El turismo rural me provoca un sentimiento de nostalgia y añoranza del pasado  0,784 

El paisaje rural representa para mí el paraíso perdido 0,748 

El turismo rural me sirve para reencontrarme con los valores de la naturaleza  0,742 

El turismo rural me permite contactar con un ámbito del pasado que no me pertenece 0,729 

Considero la herencia cultural y las tradiciones vinculadas al medio rural muy atractivas 0,722 

El turismo rural me sirve para mantener lazos afectivos con mis raíces familiares del medio rural 0,715 

Considero las localidades rurales como lugares llenos de encanto y disfrute 0,683 

Número de ítems 8 

Valor Eigen 4,382 

% Varianza explicada 54,772 

% Varianza acumulada 54,772 

Determinante Matriz  Correlaciones= 0,018 

Prueba de Esfericidad de Bartlett= 1545,574 (gl=28; Sig= 0,000) 

Índice KMO= 0,821 

                                                 
5 El valor de la determinante de la matriz de correlaciones es bastante bajo y próximo a 0 (0,018). Por otra 
parte, la prueba estadística para el contraste de correlaciones entre las variables (test de esfericidad 
Bartlett) indica, con un valor de 1545,574 y p=0,000 que se descarta la posibilidad de que la matriz sea 
una identidad y es posible aplicar la técnica factorial. Asimismo, el índice de K.M.O., que cuantifica el 
grado de intercorrelaciones entre las variables, es equivalente a 0,821, un valor significativamente 
elevado en base al baremo de Hair et al. (1999). De igual modo, en conjunto, la fiabilidad de la escala de 
medición garantiza la consistencia interna del factor, ya que el coeficiente Alpha de Cronbach alcanza el 
valor de 0,872.  
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Alfa de Cronbach (8 Ítems)= 0,872 

 

IV.2.3. Modelo ANOVA del grado de idealización del medio rural sobre la imagen 

turística 

La influencia de la idealización del medio rural sobre la imagen del destino se analiza 

mediante una prueba ANOVA en la que se consideran como variables dependientes las 

puntuaciones factoriales de las dimensiones cognitivo-afectivas previamente identificadas6 y, 

por su parte, la variable independiente, el factor “Idealización del medio rural”, está distribuida 

en tres categorías tomando como criterio la mediana: 1) Turistas que conceden baja valoración 

a la idealización del medio rural (N=136); 2) Turistas que le conceden importancia media 

(N=130); y 3) Turistas que le conceden elevada importancia (N=120). 

De los resultados de la Tabla 6, se deduce que la percepción de la imagen de destino 

se muestra muy influenciada  por la variable idealización del medio rural ya que ésta manifiesta 

efectos significativos sobre todas y cada una de las dimensiones que integran la imagen e, 

igualmente, sobre la imagen global del destino. Los datos revelan que, desde un punto de vista 

estadístico, esta variable manifiesta una influencia significativa mayor sobre el factor cognitivo 

F3: Infraestructura  general y facilidades turísticas y recreativas (F=45,576; Sig.=0,000) siendo 

los turistas pertenecientes al grupo que presenta una alta idealización del medio rural los que 

otorgan una puntuación más elevada a este conjunto de atributos con un 5,43. 

 

Tabla 6. Resultados del ANOVA según la idealización del medio rural 

 
Imagen global 

Factores cognitivos de la imagen Imagen 

afectiva F1 F2 F3 F4 F5 

Nivel 

idealización 

medio rural 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

18,417 0,000 14,286 0,000 22,317 0,000 45,576 0,000 7,736 0,000 20,803 0,000 20,318 0,000 

Eta=0,296 Eta=0,263 Eta=0,323 Eta=0,438 Eta=0,197 Eta=0,313 Eta=0,310 

Baja 

idealización 

(N=136) 

6,12 5,62 5,44 4,39 5,79 6,10 6,05 

Media 

idealización 

(N=130) 

6,11 5,60 5,82 4,94 6,06 6,41 6,18 

Alta 

idealización 

(N=120) 

6,51 6,04 6,07 5,43 6,09 6,56 6,34 

F1: Oferta de alojamientos rústicos y entorno socioeconómico; F2: Atractivos histórico-culturales; F3: Infraestructura  

general y facilidades turísticas y recreativas; F4: Atmósfera del destino; F5: Ambiente social y atractivos naturales y 

gastronómicos 

                                                 
6 F1: Oferta de alojamientos rústicos y entorno socioeconómico; F2: Atractivos histórico-culturales; F3: 
Infraestructura  general y facilidades turísticas y recreativas; F4: Atmósfera del destino; F5: Ambiente 
social y atractivos naturales y gastronómicos; F6: Imagen afectiva; asi como también sobre la Imagen 
Global. A su vez, cada dimensión de la imagen se calcula como un promedio de los ítems que la integran. 
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De la misma manera, destaca el efecto directo y positivo de esta variable sobre los 

factores cognitivos F2: Atractivos histórico-culturales (F=22,317; Sig.=0,000) y F5: Ambiente 

social y atractivos naturales y gastronómicos (F=20,803; Sig.=0,000). En ambos casos, son 

también los turistas caracterizados por una idealización elevada del medio rural los que 

consideran de modo más positivo ambas dimensiones cognitivas de la imagen. Por otra parte, 

la idealización del medio rural presenta, de modo paralelo, relación significativa con la 

dimensión afectiva de la imagen (F=20,318; Sig.=0,000) y con la percepción global del destino 

(F=18,417; Sig.=0,000). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se confirma la hipótesis nº 1 referida a que 

la idealización del medio rural presente en el imaginario colectivo influye significativamente 

sobre la imagen percibida a priori del destino turístico. Se observa, por tanto, que existen 

importantes relaciones entre esta variable y la percepción o interpretación subjetiva de la 

imagen turística del destino.  

Cabe añadir que es ésta una valoración a un nivel más psicológico que cognitivo 

puesto que, como ya se ha mencionado, las imágenes contienen un fuerte elemento de 

proyección de sueños, deseos, anhelos, fantasías, miedos, etc. que son trasladados sobre los 

estereotipos. Al turista se le vende una determinada imagen de lo rural que incluye, entre otros 

aspectos, la pasión por la vida natural, la creación de ambientes de ensueño, lugares para 

evocar el pasado, la belleza y el atractivo histórico, la autenticidad, etc., los cuales se 

configuran como poderosas imágenes turísticas.  

En este contexto, como declara Sanz Hernández (2007), resurgen los colectivos 

atraídos por la imagen construida de la ruralidad, se asalta su sensibilidad dormida, su 

nostalgia y su melancolía; lo rural será el escenario perfecto para escaparse a su rincón 

añorado bajo fórmulas como “lo autóctono y lo acogedor”, “el lujo pobre”, etc. 

La revalorización del medio rural y del paisaje, el interés creciente por el contacto con 

la naturaleza y las actividades tradicionales vinculadas a estos espacios constituyen en sí 

mismos factores de la oferta turística rural que poseen gran valor en la sociedad actual.  

 

V. CONCLUSIONES 

El estudio pormenorizado de la imagen turística responde a dos aspectos de especial 

trascendencia; en primer lugar, el interés de los académicos por explicar científicamente la 

naturaleza y el proceso de formación de este concepto así como su influencia en el 

comportamiento de los turistas y, en segundo lugar, la necesidad que manifiestan los 

promotores de posicionar y diferenciar los destinos turísticos en la mente de sus públicos 

objetivo del modo más eficiente y eficaz posible. 

Los resultados de la medición de la imagen percibida del destino revelan una estructura 

multidimensional integrada por un conjunto de cinco factores que hacen referencia a las 

percepciones cognitivas y un factor relacionado con las evaluaciones emocionales o afectivas. 



434 
 

Cabe subrayar, por tanto, que los individuos utilizarán las distintas dimensiones de la 

imagen –de naturaleza cognitiva y afectiva– para comparar el conjunto de destinos evocados 

en su mente una vez surgida la motivación de viajar y seleccionar, en última instancia, el 

destino turístico. Por tanto, para promocionar eficazmente un destino, no se deben enfatizar 

exclusivamente los recursos naturales, culturales o humanos del lugar, sino también las 

emociones o los sentimientos que puede evocar este último.  

En general, la imagen del turismo rural en Galicia para el conjunto de turistas 

encuestados es muy positiva, especialmente en el caso del Factor 5 “Ambiente social y 

atractivos naturales y gastronómicos” y el Factor 6 “Imagen afectiva”. No obstante, la dimensión 

menos valorada por los turistas es el Factor 3 “Infraestructura general y facilidades turísticas y 

recreativas”.  

Cabe añadir que los espacios turísticos acaban siendo valorados como tales en función 

de la percepción que los visitantes tienen de ellos y, a su vez, este proceso de valoración parte 

de la propia experiencia de los turistas pero también del proceso de producción de imágenes 

asociadas a los destinos en cuestión (Antón & Gónzalez, 2007: 153). Se observa, de este 

modo, la tendencia a transmitir una imagen del espacio rural estereotipada y simplificadora con 

el fin de cumplir con los supuestas inclinaciones de la demanda que orienta sus preferencias 

según una secuencia de idealización que iguala lo atractivo a lo tradicional o no contaminado y 

de esto a lo aislado geográfica y socialmente, como mayor garante de pureza (Barrado & 

Castiñeira, 2006: 54).  

El turista solicita contactar con un ambiente que no le corresponde, con lo lejano en el 

espacio o en el tiempo o, posiblemente, con lo que siente haber perdido, ya sea personal o 

colectivamente y, haciéndose eco de esta demanda, la oferta acondiciona con instalaciones y 

métodos actuales el viaje del turista pero remarcando la supuesta pureza del paisaje, el medio 

ambiente, las costumbres y los diversos elementos populares (Galí & Donaire, 2003: 84). 

Bajo estas reflexiones, se evidencia empíricamente en este estudio que la percepción a 

priori de la imagen del destino se muestra muy influenciada por la variable “idealización del 

medio rural” ya que ésta manifiesta efectos significativos y positivos sobre todas las 

dimensiones cognitivo-afectivas que integran la imagen y, de modo similar, sobre la percepción 

global del destino. Los datos revelan que, desde un punto de vista estadístico, esta variable 

muestra una influencia significativa mayor sobre el factor cognitivo F3: Infraestructura  general 

y facilidades turísticas y recreativas, sobre F2: Atractivos histórico-culturales y F5: Ambiente 

social y atractivos naturales y gastronómicos. Resulta relevante destacar que son los turistas 

caracterizados por una idealización elevada del medio rural, los que valoran de modo más 

positivo las dimensiones que integran la imagen del destino. 

Se asiste, en este contexto, siguiendo a Barrado & Castiñeira (2006), a la proyección 

de una imagen falseada y uniformizadora del mundo rural y, con esta especie de simulacro, el 

turismo podría propiciar la sustitución del paisaje rural por otro irreal. No obstante, dichos 

autores consideran que existe otra posibilidad aún más grave, la de la adecuación física del 
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territorio a esa imagen ideal. De modo similar, MacCannell (2003) conceptualiza el turismo 

como parte del canibalismo del capitalismo, que rápidamente comercializa lugares, culturas y 

tradiciones, argumentando que esta comercialización puede significar la muerte de las culturas 

y la destrucción de lo auténtico. El problema, según este autor, es llegar a saber qué es “lo 

real”, “lo auténtico” o “lo original” en unas sociedades cada vez más mediatizadas por los 

medios de comunicación de masas y la difusión de modelos culturales globales. 

No obstante, la generalización de los resultados obtenidos debe tomarse con cautela; 

solamente se permite generalizar estos datos para la población de la muestra y el lugar en 

cuestión puesto que las características particulares del destino analizado así como el período 

en el que se recoge la información pueden condicionarlos, sin embargo, cabe puntualizar que 

este destino puede resultar representativo de otros destinos de turismo rural. 

Por otra parte, resultaría de gran interés el estudio de la relación o la correspondencia 

entre la imagen anterior a la visita, es decir, las expectativas generadas por los turistas sobre 

su futura experiencia con el destino, y la realidad encontrada por éstos al disfrutar del mismo. 

En  este sentido, se podrían obtener respuestas a cuestiones del tipo: ¿Refleja el paisaje rural 

ese campo paradisíaco presente en la publicidad y el imaginario colectivo urbano?, ¿la imagen 

turística del medio rural es una representación real de los espacios que están vendiendo?, 

¿hay coincidencia entre el mito y la realidad?... 

Otra posible línea de investigación se vincula con el papel activo y pasivo de los 

residentes en la imagen turística; éstos son percibidos habitualmente como una parte de los 

elementos de la imagen del destino (Echtner & Ritchie, 1991, 1993) y su respaldo a la industria 

turística afecta a las percepciones que los turistas presentan sobre el mismo (Gallarza, Gil & 

Calderón, 2002), lo cual presenta importantes implicaciones para la gestión turística. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

ÁLVAREZ SOUSA, A. (1994) El ocio turístico en las sociedades industriales avanzadas. 

Barcelona: Bosch. 

ANTÓN CLAVÉ, S; GONZÁLEZ REVERTÉ, F. (Coord.) (2007) A propósito del turismo: la 

construcción social del espacio turístico. Barcelona: UOC. 

BALOGLU, S. (2001) “Image variations of Turkey by familiarity index: informational and 

experiential dimensions”. Tourism Management, 22: 27-133. 

BALOGLU, S; MANGALOGLU, M. (2001) “Tourism destinations images of Turkey, Egypt, 

Greece, and Italy as perceived by US–based tour operators and travel agents”. Tourism 

Management, 22: 1-9. 

BALOGLU, S; McCLEARY, K. W. (1999a) “A model of destination image formation”. Annals of 

Tourism Research, 26 (4): 868-897.  

BALOGLU, S; McCLEARY, K. W. (1999b) “Un modelo para la formación de la imagen de un 

destino”. Annals of Tourism Research en Español, 1 (2): 325-355.  



436 
 

BARDÓN FERNANDEZ, E. (1991) “El paisaje en la oferta turística y recreativa”. Estudios 

Turísticos, 112: 27-54. 

BARRADO TIMÓN, D. & CASTIÑEIRA EZQUERRA, M. (1998) “El turismo: último capítulo de la 

idealización histórica de la naturaleza y el medio rural”. Estudios Agrosociales y Pesqueros, 

184: 37-64. 

BARRADO TIMÓN, D;  CASTIÑEIRA EZQUERRA, M. (2006)  “El turismo rural como turismo 

cultural: su papel en la conversación, transmisión y formación de la imagen rural”. Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Actas del IV Coloquio de Geografía Urbana y VI 

Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación: Las Palmas de Gran Canaria, 22-24 de 

junio de 1998: pp. 54-60 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/mcp/80250507323692508754491/018

092.pdf?incr=1 

BAUDRILLARD, J. (1993) Cultura y simulacro. Barcelona: Cairos. 

BEERLI PALACIO, A; MARTÍN SANTANA, J. (2004a) “Factors influencing destination image”. 

Annals of Tourism Research, 31 (3): 657-681. 

BEERLI PALACIO, A; MARTÍN SANTANA, J. (2004b) “Tourists´ Characteristic and the 

Perceived Image of Tourist Destinations: A Quantitative Analysis – A Case Study of Lanzarote, 

Spain”. Tourism Management, 25 (5): 623-636. 

BELLO ACEBRÓN, L;  VÁZQUEZ CASIELLES, R;  TRESPALACIOS GUTIÉRREZ, J. A. (1996)  

Investigación de Mercados y Estrategia de Marketing. Madrid: Civitas. 

BERGER, P; LUCKMANN, T. (1966/1991) La construcción social de la realidad. Buenos Aires: 

Amorrortu. 

BIGNÉ, J. E;  SÁNCHEZ, M. I. (2001) “Evaluación de la imagen de destinos turísticos: una 

aplicación metodológica en la Comunidad Valenciana”. Revista Europea de Dirección y 

Economía de la Empresa, 10 (3): 189-200. 

BIGNÉ, J. E., SÁNCHEZ, M. I. & SÁNCHEZ, J. (2001) “Tourism image, evaluation variables 

and after purchase behaviour: inter–relationship”. Tourism Management, 22: 607-616. 

BOORSTIN, D. (1964) The image a guide to pseudo-events in America. Nueva York: Harper 

and Row. 

CÁNOVES VALIENTE, G; HERRERA JIMÉNEZ, L; VILLARINO PÉREZ, M. (2005) “Turismo 

rural en España: paisajes y usuarios, nuevos usos y nuevas visiones”. Cuadernos de Turismo, 

15: 63-76. 

COSHALL, J. T. (2000) “Measurement of tourists´ images: the repertory grid approach”. Journal 

of Travel Research, 39 (1): 85-89. 

CHEN, J. S;  HSU, C.H.C. (2000) “Measurement of Korean tourists´ perceived images of 

overseas destinations”. Journal of Travel Research, 38 (4): 411-416. 

ECHTNER, C. M; RITCHIE, J. R. B. (1991) “The meaning and measurement of destination 

image”. The Journal of Tourism Studies, 2 (2): 2-12. 



437 
 

ECHTNER, C. M;  RITCHIE, J. R. B. (1993) “The measurement of destination image: an 

empirical assessment”. Journal of Travel Research, 31 (4): 3-13. 

ECO, U. (1996) La estrategia de la ilusión (2ª Ed ). Barcelona: Lumen.  

ENTRENA DURÁN, F. (1998) “Viejas y nuevas imágenes de la ruralidad”. Estudos de 

Sociedade e Agricultura, 11: 76-98. 

FAKEYE, P. C;  CROMPTON, J. L. (1991) “Image differences between prospective, first–time 

and repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley”. Journal of Travel Research, 30 (2): 10-16. 

GALÍ, N. & DONAIRE, J. A. (2003) "La imagen a priori de los destinos turísticos monumentales: 

el caso de Girona". Papers de Turisme,  34: 78-97. 

GALLARZA, M. G;  GIL, I;  CALDERÓN, H. (2002) “Imagen de un destino: Hacia un marco 

conceptual”. Annals of Tourism Research en Español, 4 (1): 37-62.  

GARTNER, W. C. (1989) “Tourism image: attribute measurement of state tourism products 

using multidimensional scaling techniques”. Journal of Travel Research, 28 (2): 16-20. 

GARTNER, W. C; SHEN, J. (1992) “The impact of Tiananmen Square on China´s tourism 

image”. Journal of Travel Research, 30 (4): 47-52. 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, J. (2007) “La parte por el todo. Imágenes turísticas de Andalucía 

emitidas por organismos públicos”, Seminario La imagen de Andalucía en el discurso turístico, 

Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia. En: 

http://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/paginas/factoria/ideas/ponencias_imagenandal

ucia_turismo.pdf 

HU, Y; RITCHIE, J. R. B. (1993) “Measuring destination attractiveness: a contextual approach”. 

Journal of Travel Research, 32 (2): 25-34. 

KIM, H. B; RICHARDSON, S. L. (2003) “Motion picture impacts on destination images”. Annals 

of Tourism Research, 30 (1): 216-237. 

LEISEN, B. (2001) “Image segmentation: the case of a tourism destination”. Journal of Services 

Marketing, 15 (1): 49-66. 

MACCANNELL (1976) The tourist. A new theory of the leisure class. New York: Schokne 

Books. 

MACCANNELL, D. (2003) El turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Melusina.  

MILMAN, A; PIZAM, A. (1995) “The role of awareness and familiarity with a destination: The 

Central Florida case”. Journal of Travel Research, 33 (3): 21-27. 

MORGAN, N. J; PRITCHARD, A. (1998) Tourism promotion and power: creating images, 

creating identities. Chichester: Wiley.   

PALOU RUBIO, S. (2006) “La ciudad fingida. Representaciones y memorias de la Barcelona 

turística”. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4 (1): 13-28. 

PIKE, S; RYAN, C. (2004), “Destination positioning analysis through a comparison of cognitive, 

affective, and conative perceptions”, Journal of Travel Research, 42 (4): 333-342. 

RUSSELL, J. A; PRATT, G. (1980) “A description of the affective quality attributed to 

environments”. Journal of Personality and Social Psychology, 38 (2): 311-322. 



438 
 

SANTANA TALAVERA, A. (2002) “Desarrollos y conflictos en torno al turismo rural: claves y 

dilemas desde la antropología socia”, III Congresso Internacional sobre Turismo Rural e 

Desenvolvimento Sustentable, Universidade de Santa Cruz do Sur, www.antropologiasocial.org 

SANTANA TALAVERA, A. (2007) "Imaginando la imagen en turismo: un viaje de ida y vuelta", 

en Seminario sobre la imagen de Andalucía en el discurso turístico, Sevilla: Centro de Estudios 

Andaluces,  pp. 1-22 En: 

www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/paginas/factoria/ideas/ponencias_imagenandalucia_t

urismo.pdf  

SANTOS, J. L. (1994) “La imagen en turismo”, Actas del I Congreso de la Asociación Español 

de Expertos Científicos en Turismo, Marbella, Instituto de Estudios Turísticos, pp. 209-217. 

SANZ HERNÁNDEZ, Mª A. (2007) El consumo de la cultura rural. Zaragoza: Prensa 

Universidad de Zaragoza.  

SÖNMEZ, S; SIRAKAYA, E. (2002) “A distorted destination image? The case of Turkey”. 

Journal of Travel Research, 41 (2): 185-196. 

STABLER, M. J. (1990) “The image of destination regions: theoretical and empirical aspects”, 

en GOODALL, B. & ASHWORTH, G. (Eds): Marketing in the tourism industry: The promotion of 

destination regions. London: Routledge, pp. 133-161. 

TAPACHAI, N; WARYSZAK, R. (2000) “An examination of the role of beneficial image in tourist 

destination selection”. Journal of Travel Research, 39 (1): 37-44. 

TRAVERSO CORTÉS, J. (2004) “La imagen de los destinos turísticos, elemento básico en su 

desarrollo estratégico”, Congreso Internacional Patrimonio, Desarrollo Rural y Turismo en el 

Siglo XXI,  Osuna (Sevilla). Universidad de Sevilla, pp. 621-634. 

URRY, J. (1990) The tourist gaze. Leisure and travel in contemporary societies. London: Sage 

Publications.  

URRY, J. (1995) Consuming places. Londres: Routledge. 

WALMSLEY, D. J; JENKINS, J. M. (1993) “Appraisive images of tourist areas: application of 

personal construct”. Australian Geographer, 24 (2): 1-13. 

WALMSLEY, D. J; YOUNG, M. (1998) “Evaluative images and tourism: the use of personal 

constructs to describe the structure of destinations images”. Journal of Travel Research, 36 (3): 

65-69. 

YOON, Y; KIM, S. (2000) “An assessment and construct validity of destination image: a use of 

second–order factor analysis”. Working Paper. Virginia, USA. 



439 
 

Das dinâmicas culturais aos usos dos bens patrimoniais: práticas e 

representações do turismo no espaço rural brasileiro1 

 

Fabiane Nagabe2; UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; 

fabiane@rosana.unesp.br 

 

 

Resumo 

Objetivou-se apreender práticas e representações presentes na transformação da Fazenda 

Água Azul em empreendimento turístico. A adequação das instalações às demandas do 

turismo, por meio da atribuição de novos valores de uso aos bens patrimoniais existentes, 

somada a experiência compartilhada entre moradores e hóspedes possibilitaram o vislumbre 

de representações coletivas acerca da almejada qualidade de vida perseguida por seus 

visitantes, e a percepção das alterações nas dinâmicas culturais e nas práticas instituídas no 

campo, de modo a garantir a hospitalidade aos turistas. Nesse percurso, foram essenciais os 

aportes teóricos sugeridos pela História Cultural e pelos estudos sobre o turismo que não se 

restringem à ênfase econômica. Por meio de uma abordagem historiográfica utilizou-se da 

análise de depoimentos e registros fotográficos. 

 

Palavras-chave: Turismo Rural; Patrimônio Cultural; Representações Coletivas e Individuais; 

Brasil. 

 

Cultural dynamics of the uses of cultural heritage: tourism practices and 

representations in rural Brazil 

 

Abstract 

The goal was to learn practices and representations present in the transformation of Fazenda 

Água Azul into a tourism venture. The installation’s adequacy to the tourism demand by 

attributing new use values to the existing goods heritage, along with residents and guests 

shared experience, make possible a glimpse of collective representation about the quality of life 

desired and pursued by it’s visitors as well as the perception of cultural dynamics alteration and 

the practices established in the fields to guarantee hospitality to the tourists. Along the way, 

theoretical contributions suggested by the Cultural History and studies of tourism not restricted 

to economic emphasis were essential. Interviews and photographic records were analysed 

through a historiographical approach. 

 

Keywords: Rural Tourism; Cultural Heritage; Individual and Collective Representations; Brazil. 
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Introdução 

A investigação acerca das concepções que nortearam a transformação da Fazenda Água Azul 

e suas instalações em um hotel capaz de oferecer atrativos turísticos no espaço rural, entre os 

anos 1996 e 2008, constitui o objeto central dessa pesquisa. Trata-se de um período no qual os 

proprietários da fazenda procuram adequar as instalações às demandas do turismo, por meio 

da atribuição de novos valores de uso aos bens patrimoniais existentes e da criação de uma 

infraestrutura básica com esta finalidade.  

O início das atividades ocorreu em consonância com o incremento de políticas públicas 

adotadas no Estado do Paraná, que priorizaram projetos regionais de turismo e estimularam o 

desenvolvimento de propostas economicamente planejadas e rentáveis nesse setor. As 

profundas alterações administrativas que se processaram em 2008 constituem um marco no 

histórico da propriedade, pois, a partir de então, os novos gestores adotaram medidas mais 

agressivas no sentido de torná-la mais rentável.  

A extensão de formas de lazer, costumes alimentares e celebrações locais aos visitantes ou 

turistas que passaram a se hospedar nas antigas moradias, remanescentes da época em que a 

propriedade sobrevivia de atividades agrícolas, de certa forma, permitiram a continuidade de 

práticas culturais que se circunscrevem a uma determinada percepção do turismo e que 

envolvem novas ruralidades.  

A organização dos espaços e das memórias representadas nos artefatos que remetem à 

história daqueles que habitam o local, somada a experiência compartilhada entre os moradores 

e os hóspedes nos possibilitaram o vislumbre de representações coletivas acerca da almejada 

qualidade de vida, perseguida pelos residentes das metrópoles que optam por esta modalidade 

de lazer. Tal processo implicou também a percepção das alterações nas dinâmicas culturais e 

nas práticas instituídas no campo, de modo a garantir a hospitalidade aos turistas. 

 

Um pouco do lugar 

Sediado na Fazenda Água Azul, a propriedade atualmente possui 774,4 hectares, 

enquadrando-se em um grupo minoritário de empreendimentos dessa natureza no país. 

Segundo a Associação Brasileira de Turismo Rural (ABRATURR, 2009), “43% das iniciativas 

turísticas no campo se situam em áreas de até 50 hectares, o que denota o atributo de 

atividade tipicamente familiar; 31% estão localizadas em áreas de 51 a 250 hectares; 19% de 

251 a 1500 hectares: 7% acima de 1500 hectares”. 

A fazenda foi constituída em 1952 e adquirida pelos atuais donos no ano de 1967. Somente em 

1996 foi implementado o turismo. Passaram por ali mais de 15 mil pessoas entre 1996 e 2008, 

com visitações concentradas nos meses de outubro a fevereiro, conforme consta no livro de 

registro de visitantes da propriedade. 

O patriarca da referida família, era sueco (natural de Lund), a matriarca é filha de italianos. 

Após a morte do patriarca, em outubro de 2004, sua esposa assumiu a administração da 
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fazenda com o único filho. Na atualidade, ela, o filho, a nora, as netas e a bisneta habitam a 

fazenda. 

A propriedade abriga tradições rurais e diversos bens familiares suecos datados de 1700. Além 

disso, guarda objetos que rememoram a expansão cafeeira paranaense referente às décadas 

de 1950 a 1970 e conserva um conjunto de bens naturais de importância reconhecida: 280 

hectares de mata preservada desde 1967. Nos dias atuais, o referido hotel está sendo 

organizado com vistas a preservar seu patrimônio e a valorizar os atrativos turísticos que foram 

introduzidos em 1996, desta forma, o olhar curioso de quem vive em centros urbanos torna o 

contato com a Fazenda uma experiência singular.  

O trajeto percorrido até o Hotel Fazenda apresenta um ambiente que se distingue dos lugares 

urbanizados pelos seus traços particulares: a paisagem, o som do vento e dos pássaros, o 

cheiro da grama e a brisa fresca da região. 

Nas placas que indicam o caminho da Fazenda, saltam aos olhos os seguintes dizeres:  

“Hotel Fazenda Água Azul 

Ecoturismo 

Um verdadeiro encontro com a natureza”. 

Ao fundo da imagem, surge à figura estilizada de dois cavalos em movimento que representam 

signos da ruralidade, comuns nesta modalidade de turismo.  

A imagem dos cavalos e a palavra ecoturismo são recursos recorrentes no marketing, que 

tende a estimular o contato com o patrimônio rural e com os bens naturais por meio da 

associação de imagens (Burke, 2005:118). Essas estratégias também são frequentes noutros 

materiais de divulgação como cartões, folders, anúncios e site do referido empreendimento. A 

linguagem midiática escolhida é proposital e foi concebida dessa maneira para incentivar a 

construção mental a respeito do lugar idílico que proporcionaria prazeres ausentes no dia-a-dia 

movimentado dos centros urbanos. 

Estudos recentes salientam o quão a temática da qualidade de vida está presente no 

imaginário dos indivíduos na contemporaneidade. Não raro, esse atributo aparece relacionado 

aos discursos que enaltecem o contato com ambientes campestres, alimentos e cozidos com 

ingredientes naturais, em especial aqueles cultivados organicamente, sem agrotóxicos. Tal 

prerrogativa tem incrementado os investimentos nesse tipo de turismo e fomentado tanto o 

apreço pelas individualidades culturais rurais, quanto pelas paisagens supostamente naturais. 

A partir desse prisma, podemos afirmar que a procura de atividades consideradas saudáveis 

tem aumentado o fluxo de visitantes no Hotel Fazenda Água Azul.  

Antes de chegar à sede, o turista passa pelo plantio de eucaliptos e de cana-de-açúcar. O 

cultivo da cana é de responsabilidade de uma usina de álcool da região que arrendou parte das 

terras no ano de 2008, por oito anos. O arrendamento garante aos proprietários recursos que 

complementam os custos da manutenção do local, pois, nos tempos atuais, a produção da 

fazenda limita-se à apicultura, ao cultivo de eucalipto e de algumas frutas, comercializadas em 
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forma de compotas, geleias e licores, e por vezes servidos in natura como acompanhamento 

das refeições oferecidas aos hóspedes da Fazenda. 

A recepção dos visitantes ocorre à sombra de uma frondosa figueira, enquanto um balanço 

convida crianças e adultos a compartilharem os prazeres das mais singelas brincadeiras. A 

antiga árvore, segundo a proprietária3, já se impunha soberana quando a família se mudou 

para o local, em janeiro de 1968. 

Um pouco à frente dela, numa área que apresenta leve declive, localizam-se o restaurante, o 

escritório, a marcenaria, parte do pomar, dois grandes lagos, as casas de hospedagem, a 

casinha de brincar e a moradia dos proprietários. À direita, mantém-se o antigo terreiro de café, 

a tulha desativada, o pluviômetro e a baia, onde são selados e disponibilizados os animais para 

a cavalgada dos turistas. 

Os apartamentos para pouso são cercados por arbustos floridos e por algumas árvores 

frutíferas. Um pouco mais à frente, um complexo de lazer mostra-se atrativo aos visitantes. A 

piscina, o redário, o bar, o parquinho e um espaço de memória denominado “museu”, 

circundados pela mata, compõem a imagem que tende a propiciar certa nostalgia de um 

passado ainda recente para alguns ou a suscitar o encantamento inusitado para aqueles que 

sempre viveram na cidade.  

 

Aspectos metodológicos 

A investigação fundamentou-se principalmente em documentação imagética e oral. As fontes 

iconográficas constituem-se em um conjunto de representações portadoras de informações 

materializadas em fotografias, formado por parte do acervo dos proprietários da Fazenda e 

pelos registros por nós efetuados. 

As fontes orais perfazem aproximadamente nove horas de entrevistas com membros da 

família, registradas no ano de 2008 e 2009, que reiteram as primeiras informações coletadas 

desde os primeiros contatos datados de meados de 2002. Entretanto, desde 2006 tais laços se 

estreitaram porque nossas visitas à Fazenda se tornaram mais assíduas, tendo em vista a 

realização dessa pesquisa. A decisão por encerrar a coleta de tais documentos só pôde ser 

tomada à medida que a pesquisa se concluía como comumente ocorre no trato dos 

documentos orais, conforme salienta Verena Alberti (2006:174). Tais relatos contribuíram para 

elucidar reflexões acerca do processo de turistificação da propriedade e sobre os aspectos 

culturais do mundo rural. 

Considera-se que as entrevistas não revelam a realidade de como sucederam os fatos, mas 

servem para desvendar indícios que permitem entendê-los. Os testemunhos orais são versões 

do ocorrido e não podem ser tratados como reveladores de uma verdade única, visto que cada 

indivíduo constrói a sua verdade do fato. Alberti alerta no sentido de que “o equívoco está em 

considerar que a entrevista publicada já é “História”, e não apenas fonte que, como todas as 

fontes, necessita de interpretação e análise” (Alberti, 2006:158). 
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Para melhor entendimento das relações de sociabilidade entre os moradores locais, os 

visitantes do Hotel Fazenda e de sua história, realizou-se observação in loco, considerando a 

possibilidade de coletar sinais, indícios e pistas que nos levassem a desvendar as relações 

desses indivíduos com o patrimônio cultural local. Carlo Guinzburg (1989:140-150) sugere a 

utilização do método indiciário, para a observação dos detalhes e busca de signos, que 

possam nos auxiliar a compreender as redes de relações sociais e a identificação de traços 

individuais e particulares dos personagens de nossa investigação. Ginzburg (1989:149) propõe 

“[...] um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais, 

considerados relevantes. Desse modo, pormenores normalmente considerados sem 

importância, ou até triviais” podem fornecer a chave para a pesquisa histórica. Assim, procurou-

se com a visita in loco observar signos que nos permitissem entender fatos passados. 

As memórias expressas nas entrevistas e depoimentos orais coletados bem como o material 

fotográfico levantado permitiram uma compreensão mais precisa das transformações 

estruturais e culturais que envolveram a implantação do empreendimento. A apreciação das 

narrativas captadas nas falas dos proprietários da Fazenda e das fotografias do acervo familiar, 

somadas àquelas por nós registradas contribuíram para elucidar a problemática dessa 

pesquisa. A observação in loco possibilitou levantar pistas valiosas para a compreensão do 

objeto e “captar uma realidade mais profunda, de outra forma intangível” e perceber uma 

“realidade complexa não experimentável diretamente”, como sugere o método do paradigma 

indiciário de Carlo Ginzburg (1989:150).  

Durante a realização das entrevistas e da coleta de depoimentos houve a preocupação em 

evitar a indução das respostas e a polaridade do confronto entre as memórias oficiais e as 

demais. Buscou-se identificar as informações diretas e aquelas subentendidas nos silêncios4.  

Se os signos expressos nas narrativas orais e textuais possuem significados e sentidos que 

devem ser decodificados no âmbito de sua materialidade e de seu contexto de produção, as 

fotografias do acervo familiar e os registros imagéticos produzidos receberam tratamento 

similar. As antigas imagens da propriedade, se comparadas à paisagem atual e às memórias 

gravadas nas lembranças que se pode perceber por meio das falas de seus moradores, 

apresentam indícios das modificações realizadas após a inserção da fazenda no circuito 

turístico.  

Se no passado a fotografia era tida como um “lápis da natureza” (Burke, 2001:1) em razão da 

sua suposta objetividade, no presente os pesquisadores admitem as subjetividades e as 

mensagens não explícitas nas fotografias. Quando a utiliza-se com os devidos cuidados 

metodológicos, tal documento pode constituir importante fonte para a investigação histórica. 

A fotografia como expressão de uma intrincada malha de significações contém códigos 

socialmente convencionados, propensos a revelar as maneiras de ser e agir dos indivíduos 

pertencentes ao contexto enfocado. A compreensão de tais informações está condicionada aos 

esquemas perceptíveis do sujeito que a produziu e daqueles que a observa (Joly, 1996:13 e 

55). 
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No mesmo sentido, Jacques Aumont (1995:66), afirma que, a imagem tem “duas dimensões 

mas [...] permitem que nelas se vejam objetos em três dimensões”, podendo evidenciar a 

existência de elementos “ausentes dos quais elas são uma espécie de símbolo”. Entretanto, 

essa analogia não é puramente mecânica entre o leitor que observa imagem e a elaboração do 

seu sentido. Para se entender o que não foi explícito ao olhar, há que se atentar para as 

relações entre o signo e a imagem. 

Por si só, a imagem não é capaz de evocar a realidade tal como ela é, e nem se subordina ao 

real. Para representar determinado fato, é necessário reunir uma série de informações que não 

se limitam às imagens materializadas. Embora pareça autônoma, há uma diversidade de 

informações contidas na fotografia que nem sempre são apontadas pelo visível. Nessa linha de 

raciocínio, Ana Maria Mauad de S. Andrade (1990:11) afirma: “[...] a materialização da 

experiência vivida, doce lembrança do passado, memórias de uma trajetória de vida, flagrantes 

sensacionais, ou ainda, mensagem codificada em signos. Tudo isso ou nada disso a fotografia 

pode ser”. 

Peter Burke (2001:1) acrescenta que se faz necessário se ater às mensagens presentes nas 

fotografias, inclusive investigando quem é o responsável pela captura das imagens, o que ele 

tenta mostrar e por que motivo, e a quem se destinam. Por sua vez, Aumont (1995:43) assinala 

que a unificação das percepções sobre a fotografia dependerá do repertório cultural do leitor. 

Esse conjunto de informações é apreendido pelos indivíduos que vivem em uma dada 

sociedade e exigirá do pesquisador perspicácia quanto à sua leitura. Caberá a ele refletir sobre 

a mensagem esboçada em cada flagrante, ângulo ou foco escolhido pelo fotógrafo. 

A documentação consultada ofereceu o suporte para a sistematização de informações e pistas 

que nos auxiliaram a compreender as representações idílicas a respeito da vida no campo 

(Chartier, 2002:173-191). A construção do discurso valorativo do turismo rural assenta-se nas 

mesmas bases daquele que alimenta a esperança de que o contato temporário com a cultura 

rural pode contribuir para melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem no espaço 

urbano.  

As palavras de Roger Chartier (2002:11) são reveladoras ao explicitar que: “[...] as 

representações coletivas que incorporam nos indivíduos as divisões do mundo social e 

organizam os esquemas de percepção a partir dos quais eles classificam, julgam e agem”. 

Ademais, para o referido autor, as mesmas constituem: “[...] formas de exibição e de estilização 

da identidade que pretendem ver reconhecida; enfim, a delegação a representantes 

(indivíduos, particulares, instituições, instâncias abstratas) da coerência e da estabilidade da 

identidade assim afirmada”. 

O contexto de produção dos referidos discursos implica apropriação e atribuição de novos 

sentidos aos bens culturais, tomados habilmente pelos empreendedores do turismo como 

produtos a serem comercializados e consumidos mediante a expectativa criada em torno de 

determinadas formas de compreensão do mundo.  
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No momento em que as ameaças à continuidade do planeta e da existência humana ganham 

destaque na mídia, o turismo rural e as práticas de ecoturismo adquirem maior repercussão 

social. Empreendimentos dessa modalidade tendem a explorar um segmento que incentiva a 

aproximação entre o homem moderno e os bens culturais que reproduzem a busca da 

essência humana ou promovem a impressão de que os contatos mais íntimos com a natureza, 

as tradições e os referenciais culturais rurais implicam a retomada da harmonia entre o homem 

e o meio. 

Nessa direção, Chartier (2002: 11) alerta que se torna imperativo reconhecer as 

representações coletivas como “matrizes de práticas que constroem o próprio mundo social” e 

que “mesmo as representações coletivas mais elevadas não têm existência [...] senão na 

medida em que comandam atos”.  

Do mesmo modo, a atribuição de valor aos bens tangíveis e intangíveis só adquire ressonância 

social quando imprime o sentido de pertença àqueles que deles usufruem (Choay, 2001; 

Gonçalvez, 2002). Tal atitude pressupõe, conforme Chartier (2002) e Stuart Hall (2003),  a 

aceitação de concepções culturais construídas histórica e socialmente.  

Por esse viés teórico, as fontes dessa pesquisa foi tratada a partir de sua contextualização 

histórica e social, pois “[...] um documento é sempre portador de um discurso que, assim 

considerado, não pode ser visto como algo transparente” (Cardoso; Vainfas, 1997:377). No 

decurso da pesquisa, evitou-se tratar os textos5 e imagens “[...] como espelhos, reflexos não 

problemáticos de seu tempo” (Burke, 2005b:33). Pelo contrário, foi realizada uma leitura crítica 

das fontes, observando os propósitos nelas impressos. 

 

O turismo na Fazenda e a produçao de não-lugares 

A implantação do turismo na propriedade se sobrepôs à outra realidade anterior, a decadência 

das lavouras do café e da hortelã. O declínio da cultura do café no Paraná ocorreu a partir de 

1975, com grande perda da produção decorrente da geada que comprometeu a colheita 

daquele ano. Depois vieram as políticas que estendiam as leis trabalhistas das cidades ao 

campo e as questões judiciais que decorriam delas, regulando os pagamentos indiretos (Alves, 

2006: 20), além das facilidades das culturas mecanizadas do milho, soja e trigo (Fazenda Água 

Azul de Ecoturismo, 2008). Tais fatores estavam relacionados às ações políticas realizadas no 

país na década de 1950. E, em meados da década de 1970, aumentaram consideravelmente o 

estímulo à “incorporação de tratores, colheitadeiras, implementos mecânicos, fertilizantes e 

biocidas ao processo produtivo” (Hespanhol, 2007: 273). 

O aumento dos encargos sociais relativos aos funcionários restantes contribuiu para que, em 

1979, se encerrasse, na propriedade, o plantio do café, prosseguindo-se com a implantação da 

“lavoura branca”. Em 1985, o cultivo do café foi definitivamente encerrado, “restando 207 

hectares de área mecanizada e 200 hectares de pastagens com 23 funcionários” (Fazenda 

Água Azul de Ecoturismo, 2008). Em 1995, a Fazenda vivenciou o colapso da atividade 
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agrícola. Os funcionários foram dispensados, o maquinário e os implementos remanescentes 

foram vendidos e passou-se a lidar com gado leiteiro. 

Segundo Otavio Ianni, na maioria das vezes, as crises que atingem grandes e pequenos 

grupos sociais podem parecer internas, porém são também originadas dentro de um processo 

mais amplo e complexo que envolve as economias mundiais. Ianni (1996: 36) assevera: 

“Podem ser crises advindas da adoção, em forma mais sistemática, ou pela primeira vez, dos 

mecanismos demarcados das técnicas de administração e gerência racionais, das expectativas 

e dos hábitos consumistas, das abstrações do imaginário inerente à econômica política do 

capitalismo, da sociabilidade burguesa. Combinam-se valores heterogêneos, locais e globais, 

comunitários e societários, africanos e asiáticos, europeus e norte-americanos, orientais e 

ocidentais. As próprias sociedades dominantes, com economias organizadas em moldes 

capitalistas avançadas, também elas são desafiadas, modificadas ou mesmo revolucionadas 

pelo novo surto de acumulação atravessando nações e continentes, ilhas e arquipélagos, 

mares e oceanos.” 

Assim, entendemos que o processo de implementação, produção e decadência das atividades 

agrícolas da Fazenda Água Azul deixa como legado, além das memórias dos proprietários e 

antigos funcionários, as estruturas físicas que remetem às lembranças, principalmente às do 

auge da produção de café. Hoje o que ela tem de peculiar é a mata preservada e a estrutura 

física remanescente do ciclo cafeeiro no Estado. 

As casas que outrora foram utilizadas como morada dos funcionários da fazenda e de seus 

familiares, no final do século XX e início do XIX, foram adequados a novos usos, como a 

hospedagem de turistas. 

Na Fazenda, ao todo são dezessete casas, com metragens e divisões internas distintas, sendo 

que três delas constituem moradas dos proprietários e de um funcionário. Todas resultado das 

mesmas tecnologias e materiais de construção, concebendo uma amostragem da arquitetura 

vernacular. São casas edificadas com ripas de madeiras, unidas por mata junta, em formato 

retangular, compostas geralmente por três ou mais quartos, um banheiro, duas salas e uma 

pequena área de lavanderia. Comumente, essas residências eram providas de apenas de uma 

sala de uso coletivo. Na atualidade, o espaço que era destinado à cozinha também se tornou 

sala para uso turístico.  

Todas as instalações contam com janelas e portas em madeira, fechadas pelo lado de dentro 

com tramelas. Apenas a porta principal, que liga a sala à varanda, possui fechadura, trancadas 

à chave. Tais características foram preservadas com o intuito de manter a atmosfera idílica do 

local. 

Na cozinha dessas casas, foi mantido o fogão à lenha, que serve no verão, como adereço e, no 

inverno, como uma espécie de lareira e uma mesa, em madeira geralmente adornada com 

antigos artefatos. Doze dessas casas, com oitenta leitos, servem para a pousada dos turistas. 

A inserção de utilidades, serviços e estruturas citadinas em meio às do campo dificultam aos 

visitantes provenientes das cidades a identificação dos limites culturais entre o rural e o urbano. 
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Nesse lugar os ambientes são recriados por meio de práticas artificiais e atitudes planejadas. 

Toda perfeição distancia o lugar da realidade, aproximando-o dos sonhos do paraíso idílico 

perfeito, ou, a uma “ilha de ordem” como sugere Bauman (2001). 

Empreendimentos dessa natureza instituem representações bucólicas do campo e, 

simultaneamente como fenômeno relacionado à economia globalizada, dinamizam atividades 

que induzem a criação de simulacros, da não-identidade e do não-lugar (Carlos, 1999). Ao 

invés de consolidar as identidades locais, tais práticas criam produtos resultantes da mudança 

de sentido do lazer na sociedade moderna que passa de espontânea à necessária.  

A pressão exercida pelo meio sobre o homem moderno leva-o à fuga do cotidiano em busca do 

original. Nesse contexto, fazendas são modificadas para atrair turistas e acarretam, algumas 

vezes, um “sentimento de estranhamento” inicial que se normaliza com o tempo. Tudo se 

transforma em espetáculo, em que o visitante faz o papel de “espectador” (Carlos, 1999). 

 

O “museu” e a justificativa do turismo 

No “museu”, organizado pela matriarca, desde a década de 1970 foram preservados objetos 

das famílias residentes ali, como utensílios domésticos e instrumentos de trabalho recolhidos 

ao longo dos anos. Trata-se de uma antiga estrutura de armazenagem de café, adaptada à 

visitação turística. 

Seu interior é dividido em várias partes e armazena desde bens da família e de seus 

antepassados (com peças utilizadas no Brasil e outras oriundas da Suécia), até armas, bornais, 

vestimentas em couro e máquinas plantadeiras, além de tambores de leite e marcadores de 

boi. Tais peças são vestígios das atividades que aconteceram no passado e foram organizadas 

nesse ambiente com o intuito de a proprietária preservar a memória das relações sociais e 

culturais das pessoas que viveram naquele lugar.  

Dentre os familiares, a matriarca é a única que acompanha os visitantes na caminhada pelo 

interior dos ambientes. Considerando que a memória é a maneira como as pessoas e os 

grupos sociais estabelecem elos entre o presente e o passado, durante o passeio, a matriarca 

oralmente segue explicando a origem e o uso de cada um dos objetos. Armazenar tais objetos 

e contar a história de cada um deles é uma forma de relacionar-se com um tempo que já se foi.  

Segundo Yara Aun Khoury (2004: 137), as memórias são tencionadas e articuladas pelas 

experiências diárias, expondo-se nas falas, gestos e atitudes diárias. A memória é formada e 

alterada pelo conjunto de acontecimentos vivenciados ou captados de pessoas e lugares por 

onde se tenha passado ou conhecido, segundo Michael Pollack (1992: 202). É também a partir 

dela que podemos observar como os indivíduos lidam com os valores e as referências do 

passado (Pollack, 1992: 122). Assim, as memórias evidenciadas por aqueles que moraram e 

trabalharam na Fazenda Água Azul constituem-se, para nós, também em objeto de interesse. 

Das estruturas físicas observadas, percebe-se que, após a decadência da agricultura, 

restaram, então, casas de madeira vazias. Diante dessa estrutura, da área de mata conservada 
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e do desestímulo causado pela decadência da agricultura na fazenda, seus proprietários 

decidirem transformar o lugar em uma “Fazenda Hotel”6. 

Os argumentos explícitos nos documentos analisados são portadores de um discurso 

romantizado por seus produtores, que descrevem a tomada de decisão como a realização de 

um sonho. 

Observa-se, no discurso, a valorização dos ambientes e da natureza, euforizados por meio da 

utilização de termos como: “construídos em madeira nobre” ao se referirem as casas, “vasta 

área florestal” e “maravilhas da natureza”. É específico o apelo à natureza, ao relacioná-la aos 

substantivos “sossego” e “bem estar” [sic], como se a natureza existente ali, por si só, fosse 

capaz de trazer aos seus visitantes essas sensações, mediante um breve contato com o 

ecossistema local7. 

No entanto, estudos recentes apontam que somente o contato direto com a natureza não é o 

suficiente para estimular a demanda turística. Pois, “em principio, [...], as pessoas só decidem 

viajar se e quando querem entrar em contato com outros costumes e maneiras de viver, com 

outros povos e culturas, com outras realidades” (Funari e Pinsk, 2007: 7). 

Várias motivações podem desencadear o turismo nos espaços rurais, entre eles, a história 

local, a rusticidade dos aposentos, a paisagem natural e cultural do lugar, o contato e o bate-

papo descontraído com os moradores locais, os “quitutes feitos à maneira da casa” e os 

passeios oferecidos (Fazenda Água Azul de Ecoturismo, 2008). No caso estudado, esses 

predicados também são elencados como fatores singulares. 

O Ministério do Turismo brasileiro, ao falar da atividade no campo, acrescenta que tais práticas 

contribuem para a valorização das manifestações culturais do local e de sua história. Nesses 

termos, o documento “Turismo rural: orientações básicas” não deixa dúvidas, ao explicitar 

também que: “O crescimento da atividade tem proporcionado a dinamização social e 

econômica de diversos territórios rurais. A criação de postos de trabalho, a possibilidade de 

agregação de valor aos produtos e serviços gerados nas propriedades agrícolas e 

empreendimentos rurais, a valorização de manifestações culturais e da história dessas regiões 

têm sido fatores determinantes para o fortalecimento do Turismo Rural.” (Brasil, 2008a:16) 

O mesmo discurso apresentado pelo órgão supracitado, que expressa à preocupação do 

Governo Federal com a preservação dos aspectos culturais regionais, também foi utilizado pelo 

governo do Paraná para estimular o turismo no Estado. Nesse contexto, não se pode deixar de 

relacionar a turistificação das áreas da Fazenda Água Azul (a partir de 1996), a ascensão do 

discurso dos benefícios econômicos gerados pela implantação das atividades turísticas 

desenvolvidas em áreas rurais, propagado no Paraná pelo Governo Estadual, como um eco do 

que afirmava a esfera Federal. 

 

Territórios e fronteiras culturais 

A manutenção de negócios agropecuários, somados às de hospedagem nas propriedades 

rurais, atividades de cunho ecológico, de aventura, entre outras, reúnem subsídios importantes 
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para a revitalização econômica e social desses espaços e contribuem para valorizar as suas 

individualidades culturais e dos produtos locais. O auxilio na conservação do meio ambiente e 

na gestão da diversidade das paisagens constituem outro argumento fundamental para a 

consolidação do lazer e do desenvolvimento social no campo. 

A expansão da atividade turística no campo evidencia a delimitação de novos territórios, 

centrados em elementos rurais e naturais para atraírem visitantes. Para Maldi (1997: 2.), o 

conceito de território “é uma representação coletiva, uma ordenação primeira do espaço”. 

Trata-se de “representação através do quais os grupos humanos constroem sua relação com a 

materialidade, num ponto em que a natureza e a cultura se fundem” (Bradshaw; Gomez, 2007). 

Ainda, salienta-se que esses territórios turísticos devem ser pensados a partir da concepção da 

multiterritorialidade, uma composição de diferentes territórios8. 

Os territórios investigados se moldam a partir das interferências geradas pela relação entre o 

agricultor e os turistas que trazem consigo as vivências urbanas, configuram-se como espaços 

de fronteira. Segundo Bradshaw e Gomez (2007), nos estudos tradicionais sobre fronteira no 

âmbito da geografia política, o termo fronteira associa-se aos conceitos de território nacional, 

soberania e poder do Estado, concebida como área limítrofe do estado nacional.  

Porém, o referencial utilizado nessa pesquisa remete a um sentido mais amplo de fronteira. 

Engloba diferentes escalas (local, regional, internacional), novas culturas e identidades 

fronteiriças em processo de construção, em um contexto de coexistência de indivíduos de 

formação distinta, de inclusão e exclusão, podendo, ainda, ser permeáveis no que diz respeito 

ao movimento de pessoas e informações, algumas vezes partindo para a homogeneização dos 

espaços. 

A questão da cultura é colocada hoje em um lugar de fronteiras, segundo Homi Bhabha, em um 

lugar de trânsito que nem se termina o passado, nem se inicia o presente, mas onde ambos os 

tempos convivem e produzem um ponto em que algo se faz presente. Trata-se de um território 

abstrato em que “espaço e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de diferenças e 

identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão” (Bhabha, 1998: 19). 

Maldi (1997: 3) considera que “a fronteira pode ser definida ao mesmo tempo como construção 

ideológica, cultural, política, e como o conjunto de fenômenos concretos identificáveis no 

campo das representações”. Desse modo, “mesmo na sua concretude, a fronteira exprime 

necessariamente uma dimensão simbólica que ultrapassa o aspecto localizado do fenômeno”. 

Fronteiras são lugares de alteridade, de fluxos, de integração e de conflitos que desafiam as 

interações sociais e culturais, que promovem o encontro do eu com o outro e o reconhecimento 

do outro como diferente de si. São, pois, espaços onde se encontram sujeitos de formações 

distintas. 

Assim, a abertura de propriedades rurais ao recebimento de turistas implica a adaptação, não 

só das estruturas físicas existentes, mas, sobretudo, de hábitos dos moradores locais, levando 

à modificação dos aspectos culturais, de sociabilidade e do estilo de vida do homem do campo, 

criando espaços constituídos de novas “fronteiras culturais” (Maldi, 1997: 3). 
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Outros resultados, outras mudanças 

Nas últimas décadas do século XX, em diferentes lugares do mundo, assisti-se ao incremento 

expressivo da destinação turística nas áreas rurais. Porém, este tipo de turismo apresenta 

distintas realidades frente às diversificações geomorfológicas dos espaços, de situações 

econômicas e de tradições culturais locais.  

Os estudos a respeito do turismo em áreas rurais vem evidenciando mudanças aferidas a 

paisagens, estruturas e comportamentos, onde se inclui os modos de vida e as maneiras de 

dos seus sujeitos comportarem-se e relacionarem-se entre si e com o turista. Há evidencias de 

relações conflituosas entre o turismo e a preservação dos bens culturais rurais. Os artefatos 

culturais e paisagens por vezes são convertidos em produto de consumo turístico, em um 

processo de reutilização ambígua que distorce a natureza patrimonial. A ruralidade é vendida 

enquanto detentora de uma peculiaridade cultural, para fins econômicos que se beneficiam 

simbolicamente do status de rural e histórica, mas que a ela não se submetem, introduzindo ali 

transformações tipicamente urbanas. Com todas essas mudanças, as atividades cotidianas 

passam a se alterar, reproduzindo um cenário urbano no meio rural, tornando as atividades 

produtivas em elementos apenas contemplativos e não mais de subsistência. Em muitos casos, 

a natureza e a ruralidade não passam de quadros adaptados, seguros e tranquilizadores. 

O destino turístico não pode se delimitar ao espaço físico onde se localiza. Ele é todo um 

amálgama de relacionamentos e práticas ligada à viagem, ao deslocamento, ao consumo do 

imaginário e de seus símbolos. Nesse caso, a idéia de natureza exerce um papel fundamental. 

Para o visitante, as práticas rurais são objeto de fruição ou contemplação, enquanto que, para 

o morador do campo, dizem respeito as práticas cotidianas que garantem seu viver. Entretanto, 

esses signos e significados materializam situações concretas nos diferentes usos do espaço e 

de relações sociais. A partir desse espaço, é construído outro: o espaço turístico, que se 

apropria de signos da primeira (qualidade de vida do campo, contato com a natureza, 

bucolidade, alimentos caseiros e saudáveis), para construir uma realidade de fantasias e 

transgressão ao passado rural, guardado na memória de seus ancestrais. Trata-se de um 

espaço que materializa a reconstrução real de dois espaços, dois tempos, o rural e o urbano. 

Dificilmente se desvinculam os hábitos dos turistas dos usos urbanos e que essa relação 

reconstrói o espaço. 

Dentre as mudanças ocorridas no cotidiano das pessoas que moram na Fazenda estudada, 

percebe-se algumas que descaracterizaram as atividades tradicionais e seus hábitos 

alimentares, os quais passam a conter mais produtos urbanos e industrializados. Se antes se 

tomava o leite produzido na propriedade, na atualidade, com a necessidade de atender a um 

número cada vez maior de turistas, passa-se a comprar também leite industrializado, por causa 

da praticidade de sua conservação e estocagem. Houve a aquisição de novos equipamentos 

domésticos em substituição aos antigos, como, por exemplo, a troca do fogão à lenha por 

fogões a gás, de porte industrial, ou ainda a inserção de equipamentos de ar condicionado e 



451 
 

televisão nos ambientes. Nota-se, ainda, a alteração na rotina dos produtores rurais cujos 

horários de funcionamento de atividades, são adaptados com a implantação do turismo, aos 

horários e rotina aos quais o turista está ambientalizado.  

 

Simulacros 

Ao lado do complexo de lazer onde se localiza o “museu”, há um pátio que, durante o dia, 

serve para manobrar e estacionar os veículos dos visitantes e os tratores. Ao entardecer, as 

luzes que transformam a paisagem são ofuscadas pela claridade da fogueira, acesa quase 

todas as noites. Nessas ocasiões, os visitantes reúnem-se em torno do proprietário da 

Fazenda, que toca sua viola e canta “modas” sertanejas, tal como na ocasião retratada que 

segue.  

 

 

Autoria: Solange Marcon – Disponível no site: http//www.aguaazul.com.br 

Data: outubro de 2008 

 

A cena bucólica e aconchegante flagrada na configura um momento de socialização entre 

turistas e agricultores. Na ocasião em que a fogueira era acessa curiosamente o anfitrião 

informava os turistas sobre a forma de organizar a madeira e os gravetos secos, o fogo e o 

vento. Momentos como esses demonstram a existência de saberes que figuram como parte do 

patrimônio imaterial local. O cantar, nesta propriedade, transforma-se também em um momento 

de maior aproximação entre as pessoas que vivem ali e os turistas. 

Por outro lado, apesar dos flagrantes do prazer do cantador e de sua restrita platéia, nota-se 

que a reunião em torno da fogueira não se trata somente de uma animação cultural. Nesse 

caso, assemelha-se à criação de um simulacro, voltado para tornar o momento, ou a paisagem 

mais atrativos ao turista, embora simultaneamente remeta às memórias vivenciadas no 

passado. 

 

Os valores simbólicos da alimentação 

O ato de alimentar-se é uma forma poderosa de consumo simbólico e representante também 

do patrimônio cultural do lugar. É o conhecimento produzido por um saber-fazer e repassado 

entre as gerações que ainda informa a elaboração dos pratos servidos na Fazenda Água Azul 
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de Ecoturismo. As medidas, as receitas, a forma de preparo, assim como os utensílios 

domésticos e o lugar de se cozer podem ser considerados bens culturais que remetem a outros 

tempos. 

Nos estabelecimentos eminentemente hoteleiros, os hóspedes alimentam-se servidos por 

funcionários que não demonstram nenhum tipo de intimidade. Nas Fazenda Água Azul, o 

ambiente é menos formais e permite aos visitantes a sensação de participar de refeições 

servidas num ambiente que lhes parece familiar. A presença dos proprietários reforça a 

sensação reconfortante de que todos fazem parte de uma grande família ou comunidade. É 

uma “versão compacta de estar junto” que, para alguns dos turistas, pode nunca ser possível 

durante a correria da vida real, pois, segundo Bauman (2001:117), é “um estar junto de pura 

semelhança” e que “por esta razão não-problemática” dispensa a formalidade entre os 

desconhecidos. Esses eventos permitem a sociabilização mais espontânea e possibilita o 

estabelecimento laços momentâneos de afetividades. 

Almoços e cafés coletivos estimulam a construção de “imagens de solidariedade comunitária” 

que subitamente produzem identidades comuns pela “fabricação de experiências”. É um 

espaço de desencontros, ainda que ali haja o encontro de estranhos. O desencontro ocorre, 

pois “o encontro de estranhos é um evento sem passado. Frequentemente é também um 

evento sem futuro”, pois geralmente se “constroem nestes ambientes uma história para “não 

ser continuada”” (Bauman, 2001:110 e 117). São oportunidades singulares, consumadas 

enquanto dura a estada na fazenda. Por ser instantes únicos durante o encontro dos turistas, 

não “há espaço para tentativa ou erro”, o que justifica a busca pela melhor performance 

possível dos alimentos e serviços oferecidos ali. 

Observamos que, entre os pratos servidos no refeitório, estão alimentos cuja produção se 

vincula às peculiaridades culturais de vários povos: de origem italiana, sueca, germânica e 

também o trivial da refeição brasileira. Tais embates culturais, segundo Bhabha (1998:20), são 

“produzidos performativamente” e a “representação da diferença não deve ser lida 

apressadamente como reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na 

lápide fixa da tradição”, pois, na articulação social dessas diferenças, ao se “reencenar o 

passado, este introduz outras temporalidades culturais incomensuráveis na invenção da 

tradição”. Embora os alimentos preparados para as refeições tragam consigo signos que se 

vinculam a outras etnias, este “processo afasta qualquer acesso imediato a uma identidade 

original ou uma tradição “recebida””. 

Cabe evidenciar que o preparo dos alimentos pressupõe a articulação entre a natureza e a 

cultura, entre o particular e o universal. A mistura dos alimentos está articulada a distintas 

tradições culturais, e ao ser servidos, transportam “um universo de representações simbólicas” 

que se expressam por meio da “comensalidade” (Pelegrini, 2007:7). 

A ruralidade expressa nas refeições servidas no local circunscreve-se ao acesso às geléias e 

doces, pães e bolos, hortaliças, parte dos legumes e frutos de época que são produzidos na 

própria fazenda e receitas a base de carne. Contudo, observamos também grande variedade 
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de produtos industrializados, a exemplo dos derivados de leite e frios. Esse caráter urbano está 

presente na escolha dos cardápios, recheados de receitas que não se relacionam à culinária 

rural, mas que buscam atender às exigências urbanas de gosto dos turistas. 

 

Novas hierarquias, diferentes perspectivas 

Buscou-se captar os significados advindos também das paisagens e apreendidos quando 

extrapolamos os muros das aparências na busca pela essência. Procurou-se superar 

abordagens reducionistas que atribuem ao turista apenas efeitos positivos e negativos. Para 

tanto, foi necessário observar visões distintas sobre o empreendimento investigado, em 

especial, as peculiaridades que envolvem a sua gestão. 

A propriedade possui uma administração familiar, peculiar aos empreendimentos agrícolas cuja 

família reside no campo. Esse tipo de administração aparenta ter colocado em choque duas 

gerações: a primeira, da matriarca; e a segunda, composta por seu filho e sua nora. O turismo 

cria uma nova hierarquização dos familiares, modificada pelo relacionamento comercial. O filho 

primogênito passou a desempenhar o papel de administrador do turismo e com isso adquiriu 

um nível maior de autoridade que sua mãe, alterando a hierarquia familiar do respeito ao mais 

velho de outrora. Aparentemente, nota-se que as alterações das relações sociais é fruto da 

sobreposição da autoridade hierárquica familiar pela administratiava. 

Os conflitos entre eles residem nos interesses difusos sobre a preservação cultural e estão 

pautados em práticas e na relação que estabelecem com o lugar. Curiosamente pode-se 

observar que, apesar de ambas as gerações buscar no turismo um alicerce econômico, elas 

divergem na forma de se relacionar com as estruturas existentes. Enquanto a matriarca 

discursa sobre a necessidade de preservação e uso dos bens existentes ali para usufruto do 

turista, seja para hospedagem ou para o lazer, seu filho e nora, evidenciam a necessidade da 

construção de novas estruturas em sobreposição às antigas. 

Poderíamos explicar tais posturas considerando que suas relações afetivas com o lugar são 

diferentes. Para a matriarca, a Fazenda é o lugar onde construiu sua vida e família, a qual 

ajudou a edificar com seu falecido esposo. Dessa forma, cada construção remete à memória 

daquele tempo. As recordações dos momentos de casada, os objetos e construções permitem 

seu equilíbrio emocional com o presente. Já, para a nora e o filho esse é um território em 

construção, sobretudo para a nora que possui menos laços de afetividade com o lugar, pois foi 

morar ali somente depois de casada. A maior parte dos artefatos mais antigos não remetem a 

ela nenhuma historicidade ou memória afetiva. 

 

Finalizando 

A relação com o patrimônio cultural, material ou imaterial, por meio da memória social ou 

coletiva, corroborada pelos registros, fragmentos e vestígios do passado, edificado fisicamente 

ou não, constitui o referencial da identidade cultural dos seus gestores.  
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O “museu”, as práticas festivas, as áreas de hospedagem, alimentação e os produtos locais 

(geléias, licores) pressupõem a integração entre os sujeitos e o meio. De certa maneira, eles 

constituíram uma tentativa de conservar vestígios de antigos costumes, formas de organizar o 

trabalho, rotina diária da fazenda por meio de artefatos e dos saberes e sabores que 

acompanham os proprietários desde o final da década de 1960. Contudo, o grau de 

importância de sua cultura acaba sendo medido pelo valor comercial a que se submetem em 

detrimento ao valor de memória. 

Sem dúvida, a nova organização social e das paisagens impostas pelo turismo implicam 

mudanças, transformações, adaptações e a criação de “novas” relações e sentidos à vida dos 

moradores do lugar. A atividade turística demanda a adoção de critérios de consumo 

específicos para que ela se realize, delegando ao espaço e às relações funções específicas. 

Em síntese, detectou-se que o empreendimento estudado tem explorado como atrativo turístico 

a justaposição de formas naturais e artificiais, aliadas às representações do mundo rural. 
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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo demonstrar as mudanças e permanências no trabalho de 

homens e mulheres envolvidos com a atividade turística no Rio Grande do Sul (RS). À região 

pesquisada foi a dos Campos de Cima da Serra, mais especificamente o município de São 

José dos Ausentes, onde foram estudadas sete propriedades de turismo rural (TR).  O 

instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada, sendo que foram entrevistados homens 

e mulheres e a observação não participante. Como principal resultado destacamos a 

proximidade do trabalho doméstico com o trabalho no turismo, sobretudo o realizado pelas 

mulheres, o que configura as permanências e o envolvimento dos homens nas atividades 

domésticas, que representa uma das principais mudanças encontradas. 

 

Palavras Chave: Gênero, turismo rural, trabalho  

 

ABSTRACT  

This paper aims to demonstrate the changes and continuities in the work of men and 

women involved with tourism in Rio Grande do Sul. The region investigated was from Campos 

de Cima da Serra, more specifically the city of São José dos Ausentes, 

where seven properties were studied for rural tourism. The instrument used was asemi-

structured interview, and respondents were men and women and non-participant 

observation. The main result highlighted the proximity of domestic work with work in tourism, 

especially by women, which sets the stays and the involvement of men in household activities, 

which represents one of the main changes found. 

 

Keyword: gender, rural tourism, work  
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INTRODUÇÃO  

As mudanças ocorridas no meio rural resultantes, sobretudo do processo de 

modernização, tem permitido que esse espaço, que até então era somente agrícola, passasse 

a desenvolver atividades não agrícolas, especialmente as relacionadas com o beneficiamento 

de produtos (agroindústria e artesanato) e com as atividades de lazer (turismo rural, 

agroturismo, ecoturismo, etc). Neste ambiente de mudanças e de reestruturação dos 

significados do espaço rural o turismo rural tem sido uma das alternativas mais rentáveis e 

dinâmicas. Experiências analisadas pelos componentes do grupo de estudos “Mercados não-

agrícolas rurais” (BLOS, 2005; ELESBÃO, 2005; FRONZA DA SILVA, 2005; FUCKS, 2005; 

LUNARDI, 2007) têm demonstrado que a atividade turística possibilita a valorização da 

produção primária original, gera empregos, valoriza o trabalho humano no campo, agrega valor 

à cultura e à identidade humana rural, revitaliza a economia local, e o patrimônio arquitetônico 

e cultural, gera alternativas de desenvolvimento psicossocial de mulheres, jovens e idosos, 

resgata as raízes rurais, insere mulheres e jovens no mercado de trabalho, socializa as 

mulheres rurais, etc. Para Brandth e Haugen (2010) além de implicar em mudanças nas 

habilidades e competências dos agricultores, o turismo rural pode, também, influenciar nas 

condições de gênero, poder e identidades destas comunidades. O turismo envolve processos 

que são construídos a partir de variadas e complexas realidades sociais e  relações que muitas 

vezes são hierárquicas e desiguais. São estas, que irão incorporar as relações de gênero 

(SWAIN, 1995). 

É neste ambiente que surge um novo debate acadêmico sobre o meio rural, o debate 

que envolve o gênero.  As pesquisadas relacionadas ao tema gênero e turismo rural ainda são 

incipiente, contudo elas apresentam duas questões centrais nas discussões: o trabalho e o 

poder, onde exploraremos a primeira questão. Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar as 

mudanças e permanências no trabalho de homens e mulheres envolvidos com a atividade 

turística no RS. Para isso discutiremos as formas e as estratégias de trabalho desenvolvidas 

por homens e mulheres em propriedades que desenvolvem o TR.  Entendemos que  gênero é 

uma construção social que se assenta no sexo, ou seja, no biológico e nossas argumentações 

seguirão este preceito. Para tanto seguiremos nossa análise no entendimento do gênero como 

uma construção sócio histórica, onde o fundamento biológico e social são elementos 

constitutivos desse processo e onde o universo feminino e masculino são experiências 

históricas marcadas por valores, sistemas de pensamento, crenças e simbolizações que 

traduzem as diferenças sexuais. 

Este estudo foi desenvolvido na região dos Campos de Cima da Serra, no município de 

São José dos Ausentes em sete propriedades de TR. Foram entrevistados tanto os homens 

quanto as mulheres. Além do instrumento da entrevista semi-estruturada, utilizamos ainda da 

observação não participante, no sentido de obtermos maior detalhamento das questões de 

estudo. A fase da organização dos dados foi feita, primeiramente, pela transcrição das 

entrevistas. A segunda fase foi a classificação dos dados por meio da categorização, sendo que 
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para esta etapa foi utilizado o software Nudist Vivo 2.01, onde foi possível extrair dados mais 

precisos e realizar diversos cruzamentos.  As descobertas trazidas neste artigo são oriundas 

do trabalho de doutoramento pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

Como principal resultado encontramos como vetor de maior inserção das mulheres no 

mundo do trabalho produtivo e conseqüentemente maior valorização do trabalho feminino, 

ocasionando aumento da auto-estima, melhoria da qualidade de vida, maior autonomia 

financeira, ampliação do ambiente de socialização, etc. Por outro lado, é possível identificar 

também a ampliação do trabalho doméstico da mulher. Cabe destacar ainda que o TR trouxe  

mudanças no comportamento dos homens quanto à execução de atividades domésticas. Antes 

eles não ajudavam as mulheres em nenhuma atividade, hoje eles participam, mesmo que seja 

como ajuda, de boa parte das atividades domésticas. Assim  TR pode ser um vetor de 

desenvolvimento rural dos territórios rurais, em locais onde a paisagem natural e a cultura local 

se destacam e ser, conseqüentemente, um dos elementos indutores da equidade de gênero e 

do empoderamento, não só das mulheres mas também dos homens. Sua capacidade de 

dinamizar o meio rural, não só pela economia, mas também pelo aspecto social e cultural, traz 

mudanças nas relações de trabalho, traz novas formas e estilos de trabalho para os 

componentes familiares, especialmente para as mulheres.   

 

O TRABALHO NO TURISMO RURAL: DO REPRODUTIVO AO PRODUTIVO 

 O desenvolvimento da atividade turística tem-se dado como parte do processo de 

reestruturação do meio rural brasileiro, especialmente pós-década de 1990, com o incremento 

de atividades não-agrícolas como parte da reprodução econômica e social de muitos 

agricultores. O turismo tem se desenvolvido de forma diversa no espaço rural, onde em 

algumas regiões, especialmente as turísticas, tem se demonstrado como uma fonte importante 

de renda e de reorganização social. Em outras, tem se constituído como uma atividade 

sazonal, de pequena expressão econômica, mas de forte apelo social. Um de seus efeitos tem 

sido ocupar populações, como mulheres e jovens, que estão fora do sistema de produção de 

bens.  

O envolvimento da família na atividade turística resulta de fatores externos e internos à 

propriedade (RIVIERA, 2000). Como fatores internos estão presentes as relações econômicas 

e sociais da unidade familiar. Econômicas, no momento em que há procura por uma nova 

atividade de renda, já que a agricultura/pecuária não está conseguindo manter a reprodução 

familiar em muitas propriedades. Sociais, no momento em que as famílias estão organizadas a 

partir de uma estrutura de relações de gênero sustentadas por uma visão tradicional do 

trabalho, ou seja, de divisão sexual do trabalho, em que mulheres e homens têm papéis 

                                                            
1 Este programa é um dos mais recentes na análise de dados qualitativos e permitiu operacionalizar e 
agrupar uma diversidade de dados levantados (GUIZZO; KRZIMINSKI, 2003).   
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distintos e definidos por uma organização social tradicional, que tem como base o patriarcado. 

Além disso, fatores internos como demografia, tipo de exploração (tamanho e atividade 

agrícola) e sistemas de valores são determinantes no momento de optar por uma nova 

atividade produtiva. Já os fatores externos estão relacionados, especialmente, às instituições2 e 

ao contexto econômico vigente, que representam, no turismo rural, uma importante 

contribuição para o seu desenvolvimento. O contexto econômico determina a procura ou não 

por uma atividade produtiva fora da agricultura. Nos estudos aqui já referendados, o turismo 

rural emerge devido a uma situação de enfraquecimento do setor agrícola, como um 

incremento e, muitas vezes, como a principal renda da unidade de produção.  

Para Barbieri e Mshenga (2008), o ambiente externo é composto pelas instituições e 

organizações que influenciam as atividades agrícolas. Por outro lado, o ambiente agrícola 

interno é a estrutura individual do negócio da propriedade rural com relação à terra, capital e 

relações de trabalho na exploração agrícola. Eles explicam que o ambiente interno é único, no 

entanto, este ambiente é influenciado por fatores diversos e em constante mudança que 

compõem o seu ambiente externo. São estes fatores que influenciam na organização produtiva 

e de trabalho das propriedades rurais, reconfigurando estruturas sociais e de trabalho 

tradicionais. Esses fatores, tanto internos quanto externos, provocam mudanças e alterações 

nas relações de trabalho dentro da propriedade, afetando, diretamente o trabalho das 

mulheres.  

Diversos estudos têm trazido à tona a importância do turismo na reorganização do 

trabalho em comunidades rurais (GARCIA RAMÓN e FERRÉ, 2000; SPARRER, 2003; 

LUNARDI, 2007; NOGUEIRA, 2004). Estes estudos têm demonstrado que a mulher é peça-

chave no desenvolvimento do turismo e que o resultado de seu trabalho tem se instituído em 

um importante fator de valorização (econômica, social e política) das mulheres rurais 

envolvidas nestas atividades. Villarino e Cànoves (2000) consideram o envolvimento das 

mulheres no turismo, na sua gestão e no envolvimento social com os turistas como uma das 

contribuições das mulheres para o desenvolvimento rural da Espanha. O Programa LEADER3 

implementado na Europa tem demonstrado que o envolvimento das mulheres no turismo rural 

e na valorização dos produtos locais tem uma grande importância no processo de 

desenvolvimento, tendo nas propriedades que o desenvolvem maior diversificação de 

                                                            
2 Na atividade turística, as instituições como Prefeituras Municipais, SEBRAE, Governo do Estado são 
consideradas as principais atuantes e influenciadoras no processo de desenvolvimento do turismo rural.  
3 O programa de Ligação entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural (LEADER) é um 
instrumento do Governo Português que permite experimentar outras abordagens de intervenção no 
espaço rural, respeitando a dimensão ambiental, econômica, social e cultural dos territórios rurais. O 
LEADER+ sublinha a importância das populações locais tomarem consciência do valor dos seus 
territórios, da riqueza das suas identidades e da qualidade das suas paisagens e nesta perspectiva 
apontam para a necessidade de se criarem condições para a aquisição de competências e intervenção 
ativa dos atores locais nos seus territórios. O programa LEADER+ promove abordagens integradas, 
concebidas e postas em prática por parcerias ativa que operem à escala local. Tem como objetivos 
valorização do patrimônio natural e cultural;  reforço do ambiente econômico, no sentido de contribuir para 
a criação de postos de  trabalho;  melhoria da capacidade organizacional das respectivas comunidades 
(www.leader.pt).  
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atividades produtivas, maior profissionalização das mulheres empreendedoras e um maior 

conhecimento sobre o entorno (Martinez e Muñoz, 2003). 

Contudo, estes estudos têm demonstrado também à aproximação do trabalho 

doméstico com o trabalho produtivo, que é o TR. A proximidade das atividades necessárias 

para desenvolver o turismo com as domésticas, de cuidados e manutenção da família permite 

essa aproximação. Entretanto, a maior diferença entre elas é que uma é paga monetariamente 

e a outra não, é uma obrigação naturalizada pelo sistema de gênero patriarcal. No momento 

em que o trabalho doméstico assume o caráter de trabalho produtivo, que gera renda para a 

família, o discurso sobre a participação dos membros da família assume outra entonação. 

Agora esse trabalho (que era doméstico) passa a ser necessário e vital para a atividade 

produtiva, logo ele é valorizado econômica e socialmente, o que não acontece quando este 

trabalho é de diarista. As diaristas, mesmo tendo recebido valor econômico para executá-lo, ele 

continua sendo trabalho doméstico não valorizado, o que muda é que ele é realizado em outra 

casa que não a sua. No TR não, elas recebem remuneração pelo conjunto das atividades, 

onde as tarefas domésticas são parte dela. A inclusão de atividades como administração e o 

contato com o público externo transforma o caráter doméstico da atividade. É uma “faca de 

dois gumes”, no entanto, ela apresenta uma possibilidade de mudança no sistema de gênero 

das famílias envolvidas, onde o trabalho de todos os membros da família está envolvido.   

 

O TRABALHO DE HOMENS E MULHERES NO TURISMO RURAL EM SÃO JOSÉ DOS 

AUSENTES: O “LEVE” E O “PESADO”  

Os resultados encontrados na nossa pesquisa não diferem em organização das 

pesquisas já referenciadas. O turismo nestas comunidades emerge a partir das dificuldades 

econômicas encontradas por essas famílias. Seu principal resultado é a reorganização do 

trabalho familiar. Porém, essa reorganização está baseada dentro de uma estrutura de divisão 

sexual do trabalho, permeada, ainda, pela estrutura tradicional, com bases no patriarcado. Esta 

estrutura segue os princípios de separação e hierarquização colocadas por Hirata e Kergoat 

(2007) e que representa as estruturas do sistema patriarcal. O primeiro relacionado ao sexo, as 

atividades que são de homens e que são de mulheres e o segundo ao valor destas atividades. 

Ocupações tradicionais, que passaram de geração para geração e que tinham uma importância 

econômica para a família, como a produção do queijo, são substituídas por outras, mais 

rentáveis e que desprendem menos esforços físicos, como o TR. Porém, há que se destacar 

que a atividade “principal” das propriedades, a pecuária, não foi substituída pelo turismo, pelo 

contrário, ela foi reforçada no momento em que recursos e conhecimento adquiridos pelo 

turismo são aplicados na pecuária. É unânime nas propriedades pesquisadas a importância 

que tem a atividade pecuária para o turismo e vice versa, gerando assim uma complementação 

de renda. Importante destacar aqui que a pecuária e o TR são complementares e não 

dependentes um do outro. Nenhuma das propriedades sobrevive com recursos apenas de uma 

atividade. E isso é salutar para os agricultores, pois eles mesmos procuraram o TR como uma 
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complementação da renda e não como única e exclusiva atividade produtiva. Assim, a pecuária 

não foi substituída, ela passou por reestruturação com a implementação do TR, fato devido, 

principalmente, em função da mão de obra familiar.  

Por sua vez, o turismo é uma atividade que exige dos proprietários dedicação diária, 

especialmente nos períodos de alta temporada. A região é considerada como turística o ano 

todo, no entanto, há períodos, como as férias e feriados prolongados em que há afluência 

maior de turistas. São nesses períodos em que há maiores oportunidades de trabalho 

temporário ou ocasionais, envolvendo principalmente as mulheres da família e/ou de famílias 

vizinhas. O trabalho no TR provém basicamente do grupo doméstico, entendido como um 

sistema econômico e social baseado no convívio comum, na mesma residência. Além desse 

grupo, ainda podemos citar o grupo familiar, que compreende demais membros da família com 

algum grau de parentesco  (cunhada, prima, sobrinha), mas que não residem na pousada e o 

grupo dos vizinhos, amigos, compadres que são aqueles que moram nas proximidades da 

pousada, podendo ou não ter vínculo familiar. Portanto, podemos dizer que o trabalho no TR 

desta região é estruturado com base no trabalho familiar. Abordaremos neste item a 

organização do trabalho e como as estruturas de divisão sexual do trabalho são formatadas no 

turismo. 

 

A divisão sexual do trabalho no turismo rural  

 As bases teóricas apresentadas até aqui apontam para uma permanência da 

tradicional divisão sexual do trabalho nas áreas rurais, mesmo que esta se apresente 

reestruturada a partir da globalização e da modernização da agricultura. No local pesquisado 

não é diferente. A divisão do trabalho apresenta-se disposto a partir dos sexos, onde a 

pecuária “é coisa do homem” e o turismo “é coisa de mulher”. Coisa de homem e coisa de 

mulher está relacionado e justificado por eles pela força física desprendida para a realização do 

trabalho e o local onde este é realizado. O campo é o espaço do homem, logo ele é o 

responsável pela pecuária. A casa é o espaço da mulher, logo ela é a responsável pelo turismo 

e a tudo aquilo que esteja relacionado a ela. Isso fica evidente nos depoimentos.  

 

[...] na casa assim...sempre eu qui comandei né?na pecuária é ele né 

(Luciana)  

 

[...] a genti se dividiu...em função das ...das...por fato de eu sempre 

estar aqui dentro, atendimento com telefone...de eu ter mais 

disponibilidadi de eu sair...pra....pra fazer os cursos... pras ir nas  

reuniões ! ...então....auctomaticamenti...foi  recaindo sobre mim o 

turismo.. agora falando..em... na pecuária sim...o homem tem 

mais...conhecimento das [...] (Janete)  
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Atrelada ao campo, na terra está o sustento da casa e a identidade profissional de 

agricultor (homem). Essa identidade foi construída historicamente e é através dela que, tanto 

homens quanto mulheres identificam-se como membros de uma sociedade e como 

profissionais. Às mulheres essa identidade é repassada por ser ‘mulher de agricultor’.   Com o 

TR essa identidade passa por resignificações, contudo ela não é substituída por uma nova 

identidade. A mulher que antes era somente ‘mulher de agricultor’, agora é também empresária 

do TR. Além disso, sua identidade como agricultora é reforçada, talvez pelo fato do TR exigir 

tal identidade para a sua permanência, que acaba por se constituir parte do produto turístico. 

Se antes do turismo elas eram donas de casa e mulheres de agricultores, hoje elas são donas 

de casa, agricultoras/pecuaristas e empresárias do TR. Porém, cabe destacar que esta 

mudança de caracterização do perfil profissional pouco muda na sua posição/participação 

dentro da família. Ela continua sendo a dona de casa e a desempenhar trabalhos domésticos e 

o homem continua a ser provedor da propriedade em todas as suas instâncias. Essas 

permanências podem estar relacionadas com a propriedade da terra, propriedade esta legal, 

de caráter civil ou instituída socialmente. O homem continua sendo a referência, o responsável 

pela propriedade e conseqüentemente pela atividade que envolve o cultivo da terra. O que 

muda é o sentido do trabalho feminino, que agora passa a ser valorizado por elas e pelos 

homens.  

Contudo, se por um lado, o TR permitiu maior visibilidade ao trabalho doméstico da 

mulher, por outro, ele reforçou a invisibilidade do trabalho feminino na pecuária. A isso está 

relacionado o fato da pecuária ser definida como atividade predominantemente masculina, 

estar relacionada com o uso da terra, ou seja, ao campo e também ao aumento das horas 

trabalhadas pelas mulheres dentro da casa. Anterior ao turismo, as mulheres “ajudavam” os 

homens na pecuária, hoje, com o turismo isso é praticamente impossível, pois elas não têm 

tempo vago para isso.  As tarefas relacionadas com o turismo ocupam aproximadamente 15 

horas de trabalho por dia, inviabilizando a ida da mulher para o campo. A ela ficam destinados 

trabalhos mais próximos, como o trato dos animais e os cuidados da horta.  

 

[..] ah, não por exemplo ..antes...pra banha o gado...eu ia ajudar... pra 

buscar a comprar um gado...sempre a genti estava disponivel, 

antes...tu tinha disponibilidadi di  tempo! Porque era um trabalho qui 

era nosso ...nosso trabalho né! di...tu tinha disponibilidadi di tempo!...i 

hoje...nem sempre eu tenho disponibilidade de tempo...[...] (Janete)  

 

 A ajuda que a mulher dedica ao homem na pecuária é dada por ele no TR. Na maioria 

das pousadas o trabalho do homem é considerado, tanto por elas como por eles, como “ajuda”, 

sobretudo quando diz respeito às atividades realizadas dentro da casa. No entanto, há 

trabalhos que são específicos dos homens, como os passeios, cavalgadas e limpeza do pátio. 

As mulheres são as responsáveis pela maior parte das tarefas realizadas dentro da casa como 
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a alimentação e a limpeza, fundamentais na execução do turismo. Isso demonstra a 

proximidade existente entre as tarefas desempenhas no TR com as tarefas domésticas, 

identificada também em outros estudos como os de Nogueira (2004), Garcia Ramón, Canoves 

e Valdovinos (1995), Rivera (2000) e Brandht e Haugen (2010) que demonstraram em seus 

trabalhos que as mulheres são as que realizam a maior parte do trabalho no turismo e também 

são elas que realizam o maior número de trabalhos combinados, com maior jornada de 

trabalho diário. Segundo Rivera (2000) as mulheres realizam cinco tipos de trabalhos diferentes 

dentro da propriedade: “o trabalho doméstico, o trabalho no turismo, o trabalho agrícola, o 

trabalho para o auto-consumo e outra atividade remunerada” (p.161).  Perez e Valiente (2000) 

também destacam esta aproximação. Consideram o TR como uma ampliação do trabalho 

doméstico das mulheres, pois este é realizado simultaneamente ao trabalho doméstico, tendo 

as mesmas características, podendo elas continuar com sua atividade principal, que é a 

reprodução, ou seja, a realização do trabalho doméstico para a manutenção da família. Para 

Brandth e Haugen (2010) essa continuação do trabalho doméstico para o TR pode resultar na 

continuação das tradicionais práticas de gênero rural. Atrelado a isso, as mulheres podem 

realizar esta atividade dentro do ambiente doméstico, podendo conciliar o atendimento aos 

turistas ao dos familiares. Além disso, elas destacam a qualificação necessária para 

desenvolver tais atividades, a mesma que elas necessitam para realizar as tarefas domésticas, 

ou seja, o conhecimento popular adquirido com o passar do tempo.  

No turismo as mulheres são as responsáveis pela alimentação e tudo o que a envolve, 

como por exemplo, os cuidados com a horta (plantio e colheita dos alimentos), trato dos 

pequenos animais (vacas e aves), fornecedores de matéria-prima para a produção de 

alimentos utilizados no TR e cuidados com árvores frutíferas, como as fiqueiras, matéria prima 

para a figada, doce típico da região. O doce de figo seja ele em calda ou figada é uma prática 

social entre as mulheres das pousadas mais próximas. Na época do figo elas colhem o fruto e 

se reúnem em uma das pousadas para o fabrico dos seus derivados. Depois os produtos são 

divididos igualitariamente, consumidos ou comercializados no TR. Outro produto importante 

para o turismo e que é de domínio da mulher é o queijo serrano. Algumas propriedades ainda 

produzem o queijo, especialmente para o consumo no turismo, como prática cultural 

demonstrativa para o turista e para a venda a ele quando há excedente. A produção do queijo 

envolve toda a família. Os homens, na maioria, são os responsáveis por pegar as vacas no 

pasto e ajeitá-las  para as mulheres. Enquanto isso, a mulher vai arrumando os equipamentos 

e utensílios necessários para a ordenha. A mulher é quem ordenha as vacas, às vezes com a 

ajuda do homem, se o número de animais for elevado. Depois da ordenha, os homens largam 

as vacas no pasto e ajeitam a estrebaria. Enquanto isso, as mulheres destinam-se a casa do 

queijo (que em muitas propriedades já não existe mais) para preparar o queijo. A produção é 

demorada e envolve, inicialmente, pelo menos uma hora de trabalho. A produção do queijo 

exige da mulher cuidados durante o dia todo e por consecutivos dias, visto que é necessário 

arrumar, limpar, virar, etc. Em uma das propriedades é o homem que produz o queijo, porém 
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este fez cursos de qualificação para produzir melhor e outros tipos de queijo:  [...] eu faço o 

queijo..... eu sei fazer sete tipos de queijo mas o que a gente pratica mais é o queijo serrano né 

[..] (NA). Contudo, o que fica mais evidente a partir dos dados é a relação existente entre 

qualificação e atividade produtiva. No momento em que a atividade passa a ter caráter 

profissional, o homem busca a sua inserção. Quando ela é uma produção doméstica e de auto 

consumo, ela é da mulher, que realiza a partir dos conhecimentos adquiridos durante a sua 

vida.  

Ainda referente ao beneficiamento de produtos, são as mulheres, donas da casa, as 

responsáveis pela produção de doces (chimias e compotas), pães, bolachas, massas e licores, 

este último sendo dividido com os homens, pois como é considerado bebida quente, sua 

identidade está relacionada ao masculino, assim como o carnear e fabricar produtos derivados 

da carne, como o salame ou a lingüiça. O beneficiamento destes produtos é realizado por elas 

mesmas, pois conforme seus relatos não confiam em outra pessoa para fazê-lo, fato 

identificado também nas pesquisas de Perez e Valiente (2000). Os achados de suas pesquisas 

identificaram a alimentação como sendo atividade que exige mais dedicação das mulheres e é 

a única tarefa que não é delegada a outra pessoa. Já a limpeza da casa, dos quartos e da 

roupa são atividades que podem ser realizadas por outras mulheres, sob a supervisão delas. 

Quando o fabrico destes produtos é feito fora da pousada geralmente é por membros da 

família:  

[...] sim! Ai eu não confio em ninguém pra fazer a minha parti...acho 

indispensável meu trabalho...por que o homem ele toca outras  

coisas, mas se for  essa coisa  di dentro di casa, alimentação, sabe o 

que que falta o que, que precisa, homem não faz isso!”[..](Carla) 

 

[...] até...mesmo...porque a genti pensa assim.....por exemplo: 

bolachinhas tem uma sobrinha qui faz ...queijo tem os primos qui 

fazem...ã...tipo...salami....tem pessoas ki fazem super bem com 

maior....capricho!!!...então...aquela parti di embutido ....porque a genti 

não cria porco aqui, dá muito cheiro...a gente explica como a genti 

que e daí eles fazem direitinho [...] (Janete) 

 

 

Essa participação das mulheres no beneficiamento de produtos também foi identificada 

nos estudos de Nogueira (2004). Segundo a autora, os principais produtos vendidos com o 

rótulo de agroturismo4 estão relacionados com os afazeres domésticos das mulheres, como o 

beneficiamento de alimentos (doces, massas, bolachas, etc), licores e artesanato. Já o trabalho 

                                                            
4 Citamos agroturismo aqui devido ao fato de que a autora utilizou esta nomenclatura.  
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dos homens no agroturismo está relacionado à produção de vinhos, licores e ao artesanato em 

madeira ou pedra.  

Além da alimentação, as mulheres são as responsáveis pela limpeza da casa, que 

compreende atividades de camareira, limpeza geral (varrer, lavar e encerar a casa). A limpeza 

da cozinha não é contabilizada aqui, pois esta está relacionada com o preparo dos alimentos.  

Fato importante relacionado a esta atividade é o aumento do trabalho, considerado por todas 

as mulheres como um dos fatores de maior investimento do tempo, pois tem que manter 

diariamente a casa limpa. Quando tem hóspede esse trabalho triplica e isso justifica ser a 

atividade que mais emprega mulheres temporariamente nas pousadas e também a que mais 

recebe ajuda dos homens dentro da casa. Relacionada à limpeza da casa está o enceirar e 

lustrar a casa. Todas as pousadas são construídas a partir da madeira, fato característico da 

região pela produção de madeira e também pelo clima. Enceirar a casa é atividade da mulher, 

já o lustrar pode ser dos homens também:  [...] hoje eu passo a enceradeira né eu limpo as 

mesas eu ajudo ela...antes não [...] (Pedro). Atrelado a limpeza da casa está a limpeza do 

pátio, cortar a grama, varrer, cuidar das flores. Esta atividade, hoje, é dividida entre homens e 

mulheres. As mulheres são tidas como as ajudantes, ficando prioritariamente destinadas às 

atividades como varrer o pátio e cuidar das flores o que segundo Brandth e Haugen (2010) 

mantém a segregação do trabalho por gênero. Cortar a grama é atividade de homens. Porém, 

com o turismo essas atividades passaram a ter maior participação dos homens e a serem 

consideradas por elas como secundárias. As atividades prioritárias relacionadas às mulheres 

são a alimentação e a limpeza da casa, que são consideradas as “peças chave” para o 

desenvolvimento do turismo.  

Além destas atividades, as mulheres realizam outras no TR, como as relacionadas com 

a administração e a gerência da atividade. Mas o que compreende a administração do TR? 

Compreende o planejamento das atividades a serem realizadas, as compras, as reservas e a 

contabilidade da atividade. Como o TR é uma atividade realizada dentro da casa, são as 

mulheres as mais envolvidas na administração das tarefas. Esse domínio tem relação com o 

espaço onde o TR é realizado, a casa, sendo que este é de domínio da mulher, logo a 

administração do TR também será. Cabe destacar aqui que a administração está estritamente 

relacionada com a execução e não com o pensar do TR. O pensar envolve todos os membros 

da família.  Quando as atividades turísticas são realizadas no espaço externo à casa, como 

cavalgadas e passeios, estes ficam sob a responsabilidade do homem, já que são eles que as 

executam,  conforme relata dona BE: 

 

[...] é que assim, o Mario é mais da cavalgada, e de receber os 

turistas conversar, e essa parte de fazer comida e mandar na 

pousada é comigo, o que eu vou fazer no dia a dia é eu que decido, 

ele faz a cavalgada, aí é com ele, o resto é comigo, e a parte da 

execução  também é com ele, assim conversar [...] (Fernanda) 
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A fala retrata que não há o entendimento ainda do que compreende a atividade turística 

para essas famílias. Existe uma divisão, que oriunda da divisão das tarefas. A pousada é 

minha, a cavalgada é dele, ou seja, as duas não fazem parte de um mesmo produto, é tratada 

por eles como separados, como sempre foi dentro da estrutura de divisão sexual do trabalho, 

baseado no sistema de patriarcado. Isso nos faz pensar que a mulher não está mais inserida 

na administração da propriedade do que antes. Ela continua administrando o que é de seu 

domínio, a casa e o homem continua a administrar o que é de seu domínio, o campo. Essa 

constatação também foi evidenciada nos estudos  de Rivera (2000) onde esta não observou 

uma mudança no sistema atual de divisão sexual do trabalho,  pois a mulher continua dentro 

do seu espaço físico habitual (a casa) e realizando as tarefas domésticas e reprodutivas, 

mesmo que este tenha tido significativos efeitos para as mulheres como  a valorização do seu 

trabalho, maior independência econômica devido a sua contribuição ser mais visível, aumento 

da qualidade de vida e aumento da auto-estima, obtida através do contato com outras 

realidades e atividades, como as burocráticas e administrativas. Isto nos levaria a questionar 

sobre o papel do TR nas relações de gênero: afinal, este está mudando, ou até mesmo, 

transformando a posição da mulher dentro da propriedade ou apenas reforçando esta, agora 

dentro de um espaço público?   

Relacionada à administração está à contabilidade. A maioria das mulheres relata serem 

elas as responsáveis pela contabilidade, receber os valores dos turistas e ter o controle das 

contas. Porém, quando questionadas se são elas que gastam esse recurso, a maioria 

respondeu que não. Elas ficam com o dinheiro e tem o domínio dele enquanto ele está dentro 

da casa. No momento em que esse recurso sai para o ambiente externo, elas já não o tem 

mais. Elas, por vezes, participam das negociações, porém, não “batem o martelo”, mesmo que 

a negociação envolva questões relacionadas com a casa como ampliação, reformas, aquisição 

de equipamentos, utensílios domésticos e compra de alimentos. A decisão é sempre 

combinada.  

A compra dos alimentos é um fator importante para se destacar, pois esta envolve a 

mobilidade espacial das mulheres rurais. Esta atividade é a que possui menor envolvimento da 

mulher, sobretudo quando diz respeito à efetivação da compra. São elas que fazem a “lista” 

das compras, o que precisa e a quantidade, porém não são elas que vão ao mercado buscar 

os produtos. Esse fenômeno está relacionado, especialmente, a dois fatores: a mobilidade das 

mulheres, aqui materializado no ter ou não Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ao tempo 

que esta atividade exige pelo menos um turno, pois todas moram há pelo menos trinta 

quilômetros do centro da cidade e o acesso é por meio de estrada de chão batido. As mulheres 

que possuem CNH planejam esse deslocamento para os dias em que não há hóspedes. As 

que não sabem, necessitam do auxílio dos filhos ou do marido, sendo este um fator limitante. 

Para Perez e Valiente (2000) esta atividade é a que as mulheres menos dedicam tempo e isso 
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tem várias razões: grande parte dos produtos se tem em casa; outros são vendidos em feiras 

ambulantes; e, quando é necessário ir à cidade, são outros membros da família que o fazem. 

Outra atividade realizada pelas mulheres é o atendimento do hóspede ao telefone para 

efetivar a reserva. Essa tarefa ficou destinada a elas porque são elas que permanecem a maior 

parte do dia dentro de casa ou de seus arredores. A isto está, relacionado, também, o trato 

pessoal, ser simpática e atenciosa. As mulheres são mais atenciosas, conversam mais, são 

mais acolhedoras e perceptíveis que os homens (PEREZ E VALIENTE, 2000; BRANDHT E 

HAUGEN, 2010).  Assim, esse exemplo e o da administração da propriedade poderiam 

desfazer convenções tradicionais de divisão sexual do trabalho com base no gênero. O 

trabalho de gestão da pousada com certeza é um grande salto na direção de mais poder e 

influência para as mulheres na propriedade. “No entanto, vemos que ela é concebida, ou 

recodificada, como qualquer trabalho doméstico ou trabalho de escritório e, assim, está sendo 

normalizada em termos de poder de gênero relações (BRANDTH E HAUGEN, 2010, 440. 

Então o que muda ? 

Além da expressiva participação das mulheres no TR, não poderíamos deixar de 

mencionar a participação dos homens, visto que nosso estudo pretende compreender as 

relações de gênero no meio rural. Os homens são considerados pelas mulheres e por eles 

mesmos como “ajudantes” no turismo. A eles são destinadas tarefas realizadas no espaço 

externo a casa, como os passeios, as cavalgadas e a limpeza do pátio.  Os passeios são 

atividades tidas como mais esporádicas do que a alimentação e a limpeza da casa, fato que 

permite o envolvimento dos homens, já que estes não deixaram a atividade pecuária. Caso o 

homem não possa realizar estas tarefas, elas não são oferecidas aos turistas, o que raramente 

ocorre. A paisagem natural e o ambiente rústico são complementados por estas atividades e 

elas se fazem necessárias dentro do produto turístico, sendo dificilmente realizadas por 

terceiros, exceto em casos em que estes façam parte da família e do contexto da propriedade, 

pois exige conhecimento, envolvimento com a história e cultura do local, além do conhecimento 

ambiental da propriedade e do seu entorno. Os passeios, geralmente levam aos canyons e 

exige organização e planejamento, principalmente nos aspectos  tempo e espaço. Os homens 

também são os responsáveis pelas atividades de limpeza da parte externa a casa, como corte 

e capina do pátio e seus arredores, bem como de auxiliar as mulheres em atividades como 

fazer o fogo, buscar lenha para o fogão e para a lareira, e, por ventura, tratar os pequenos 

animais. Assim como as mulheres, os homens têm importante presença nas decisões 

relacionadas com o TR, onde tudo é combinado entre o casal, mas quem geralmente bate o 

martelo é ele.  

As mulheres mais, os homens menos, porém ambos são fundamentais para o 

desenvolvimento do TR nas propriedades pesquisadas, onde cada um tem seu papel. No 

entanto, cabe aqui destacar que a participação da mulher na execução das atividades turísticas 

é maior que a dos homens, visto que as atividades domésticas são a base para o 

desenvolvimento do TR. Há que se considerar que o turismo rural permitiu maior inserção das 
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mulheres no mundo do trabalho produtivo e conseqüentemente maior valorização do trabalho 

feminino, ocasionando aumento da auto-estima, melhoria da qualidade de vida, maior 

autonomia financeira, ampliação do ambiente de socialização, etc. Por outro lado, é possível 

identificar também a ampliação do trabalho doméstico da mulher, como já relatado, o que 

poderia provocar um reforço a esse tipo de trabalho, ainda desvalorizado econômica e 

socialmente. Porém, cabe destacar que o TR trouxe uma mudança no comportamento do 

homem quanto à execução de atividades domésticas. Antes eles não ajudavam as mulheres 

em nenhuma atividade, hoje eles participam, mesmo que seja como ajuda, de boa parte das 

atividades domésticas. Brandth e Haugen (2010) também identificaram essa mudança nas 

suas pesquisas. Para estes autores os homens estão mais flexíveis e ajudando mais as 

mulheres nas atividades domésticas. Contudo, a “necessidade de ambos, marido e mulher, 

intervirem para acomodar os convidados indica que o padrão de gênero comum nos casais 

rurais está desestabilizado e isso abre possibilidades para transgredir convencionais fronteiras 

de gênero” (BRANDTH E HAUGEN, 2010, 435) 

Nesse sentido, nos questionaríamos sobre dois aspectos: o TR não estaria reforçando 

o papel tradicional da mulher e a divisão sexual do trabalho no meio rural? Por outro lado, 

estaria o TR mudando o comportamento dos homens quanto ao trabalho doméstico, resultando 

assim, em mudanças nas relações de gênero no meio rural?  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: TUDO MUDA, NADA MUDA 

Os dados até aqui apresentados demonstraram que houve uma mudança na estrutura  

das relações de trabalho de homens e mulheres a partir do TR que culminaram na 

reorganização das atividades produtivas e reprodutivas das propriedades pesquisadas. No 

entanto, estas pequenas mudanças não foram capazes de transformar a divisão sexual do 

trabalho e a posição subsidiária do trabalho da mulher, visto que o TR é uma atividade que tem 

como base o trabalho doméstico, considerado como complementar e inferior hierarquicamente. 

As mudanças que ocorreram devem-se ao fato de agora, as atividades domésticas serem 

pagas e públicas e representarem parte da renda das famílias, gerando assim, uma nova 

configuração simbólica sobre suas vidas e as relações sociais e familiares. Contudo,  essas 

mudanças não foram capazes de transformar a hierarquia e o status do trabalho de homens e 

mulheres nestas propriedades. Para Perez e Valiente (2000)  pouco pode se esperar do TR 

como um motivador de mudança nas relações de gênero, visto que o turismo é uma atividade 

nova,  que está se mantendo com base no trabalho da mulher rural e que tem nele a extensão 

do trabalho doméstico. Efetivamente, a estacionalidade desta ocupação, a simultaneidade com 

o trabalho reprodutivo, a utilização do espaço doméstico, e não precisar de uma formação 

específica são elementos que impedem que esta atividade seja valorizada, sendo esta 

considerada como “baixo-emprego”, portanto pouco útil como fator de mudança.  

O trabalho realizado no TR aparece subordinado às responsabilidades familiares da 

mulher, pois esse somente é realizado porque houve o entendimento da família de que ele era 
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possível sem prejudicar os cuidados da mulher com a família. Esse fato pode ser a justificativa 

para, na grande maioria das pousadas, não possuírem filhos pequenos, que exigem cuidados 

excessivos. Mas talvez seja essa a grande descoberta, que o TR pode ser conciliado com as 

responsabilidades domésticas e ainda gerar emprego e rendimento para as mulheres rurais, 

mesmo estando atrelado às atividades domésticas, pois ele permite que estas mulheres 

invistam nesta atividade, como gestoras e administrados, como empreendedoras, mesmo que 

estejam “inserida na unidade familiar e fortemente condicionada por tal inserção e não isolada 

ou como sujeito individual” (BONI, 2005, P. 58). Contudo há que se perguntar: será que essas 

mulheres e homens rurais querem ver transformadas estas relações de trabalho¿ ao que tudo 

indica não. Para eles essa divisão, por mais que ela exista, é natural, vem de geração há 

geração e o anormal seria sair desse sistema.  

Contudo, os dados nos apresentam que o turismo rural reproduz, de forma (re) 

significada a divisão sexual do trabalho tradicional nas famílias rurais pesquisadas, sobretudo 

no que diz respeito ao trabalho feminino, sendo que as desigualdades de gênero não estão 

somente na divisão sexual do trabalho,  mas também nos valores atribuídos socialmente a 

estes trabalhos. O trabalho no TR, por muitas vezes, é remetido aos atributos físicos 

necessários para desenvolvê-lo, estes que são na maioria atributos femininos. O leitor poderia 

perguntar: como, mesmo com essas mudanças, com o fato de ser uma atividade não agrícola, 

desenvolvida com base especialmente no trabalho feminino, que representa o trabalho 

feminino, e sendo a principal atividade financeira nas propriedades, este trabalho ainda assim, 

representa uma divisão sexual do trabalho baseada na dominação masculina¿ a resposta para 

esse questionamento nos parece muito simples e já foi referenciado neste estudo e resume-se 

em duas palavras: identidade profissional. No meio rural a identidade profissional, ainda, está 

baseada no trabalho agrícola que tem no masculino a sua representação.   

Outro ponto fundamental da nossa discussão é a complementaridade que existe entre 

atividade turística, atividade agrícola e atividade doméstica. Mesmo que essas atividades 

apresentem claramente a divisão sexual do trabalho no meio rural, onde cada membro tem seu 

papel, elas estão associadas e se complementam. O TR rural, hoje, é considerado como 

atividade econômica principal das propriedades, sendo que este tem no trabalho doméstico seu 

principal fundamento e no trabalho agrícola seu principal investimento. Cada atividade, seja ela 

produtiva ou reprodutiva, representa uma peça do todo e funciona como uma engrenagem, 

onde cada um apresenta-se de forma diferenciada e tem uma expressividade maior ou menor, 

mas que no final são complementares e necessárias para o bom andamento econômico e 

social da propriedade.  
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Resumo: O objetivo deste estudo é caracterizar os recursos turísticos que poderão contribuir 

para o desenvolvimento do Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF) em Alfredo 

Vasconcelos, MG, Brasil, município conhecido pela produção de flores e morango. Utilizaram-

se como instrumentos de pesquisa: a pesquisa documental, a observação participante, 

formulários e registro fotográfico dos recursos turísticos.  Foram visitadas 14 propriedades 

rurais produtoras de flores e/ou morango, realizadas entrevistas e estudos descritivos dos 

recursos (econômicos, turísticos naturais e culturais) capazes de dar sustentação ao 

desenvolvimento turístico local. Entre os resultados, destaca-se a diversidade das atividades 

agropecuárias tanto como recursos turísticos quanto como complementares aos recursos 

turísticos naturais e culturais. Sugere-se a integração do TRAF com outros segmentos 

turísticos como o turismo cultural, turismo rural e agroturismo. 

   

Palavras-chave: Turismo Rural, Agricultura familiar, TRAF, Recursos turísticos potenciais. 

 

Rural tourism in family farming: a study of potential resources in the producing 

properties of strawberry and flowers Alfredo Vasconcelos - MG – Brazil 

 

Abstract: The aim of this study is to characterize the tourism resources that can contribute to 

the development of Rural Tourism in Family Agriculture (RTFA) in Alfredo Vasconcelos, MG, 
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Brazil, known for its production of flowers and strawberries. The following instruments of 

research were used:  documentary research, participant observation, forms and photographic 

record of tourism resources. We visited 14 farms producing flowers and / or strawberries and we 

made interviews and descriptive studies of resources (economic, natural and cultural tourist) 

capable of giving support to local tourism development. Among the results, we can emphasize 

the importance of agricultural activities and tourism resources as well as complementary to the 

natural and cultural tourism resources. It is suggested the integration of RTFA with other tourism 

segments such as cultural tourism, rural tourism and agrotourism. 

 

Palavras-chave: Rural Tourism, Family Agriculture, RTFA, Potential tourism resources.  

 

Introdução 

O turismo rural despontou como atividade planejada em países como França, Espanha e 

Itália a partir da década de 1950 (Candiotto, 2007). Tal atividade, conforme Tulik (2003) 

apresenta certo incremento a partir dos anos 80, na Europa, e se constitui em uma alternativa 

de renda para os habitantes do meio rural diante dos problemas estruturais existentes no 

campo naquele período tais como a redução do protecionismo e o baixo valor dos produtos 

agrários. 

Entre os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do segmento na Europa está o 

interesse dos cidadãos que vivem nas cidades pelas práticas de turismo no meio rural 

(Verbole, 2002). Este movimento conhecido como neo-ruralismo surge em alguns países 

europeus a partir da década de 70 e se refere a um revigoramento de uma série de valores 

típicos do velho mundo rural (Giuliani, 1990).  

O segmento do turismo rural, como atividade econômica no Brasil, teve início nos anos 80 

em um contexto similar ao que ocorreu na Europa. Entre suas características destacam-se uma 

forte ligação com a cultura do meio rural e grande diversidade. Destaca-se também a 

capacidade do segmento de melhorar as condições de vida do homem do campo do ponto de 

vista da geração de empregos e rendas por meio da diversificação das atividades econômicas, 

entre outras (Brasil, 2008).  

Do ponto de vista socioeconômico, Silva e Santos (2010) relatam que o envolvimento na 

atividade turística mudou consideravelmente as vidas de trabalhadores rurais da lavoura 

canavieira “seja na moradia, na renda, no acesso à informação e, principalmente, na auto-

estima”. Atualmente, o turismo rural no Brasil é um segmento turístico reconhecido oficialmente 

pelo Ministério do Turismo (MTur). 

Já o Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF), conforme Brasil (2008) é uma variação 

do turismo rural também reconhecida oficialmente pelo MTur. Entre as peculiaridades do TRAF, 

além da inserção do segmento da agricultura familiar no turismo rural, observa-se um maior 

contato dos turistas com as práticas de trabalho. Estas passam a figurar como atrativo turístico 

principal nas propriedades rurais (Brasil, 2004).  
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O Guia do Programa Nacional de Turismo Rural na Agricultura Familiar (Brasil, 2005) traz 

exemplos de roteiros de TRAF em cinco estados deste país: Estado do Sabor, no RS; 

Caminhos de Guajuvira, no PR; O Lagamar, em SP; Pantanal do Mato Grosso, no MT e Rota 

do Sisal, na BA. A inclusão do TRAF como estratégia do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) para criar novas alternativas de renda aos agricultores familiares demonstra que o tema 

abordado neste trabalho vem sendo contemplado pelas políticas públicas de dois ministérios 

no Brasil.  

 

Este estudo partiu de questionamentos sobre a real existência de recursos capazes de 

conferir potencial para o desenvolvimento do TRAF em propriedades rurais geridas por 

agricultores familiares. Optou-se por realizar um estudo descritivo no município de Alfredo 

Vasconcelos-MG, onde existe um grande número de agricultores familiares que cultivam 

morango e/ou flores, culturas estas de forte atratividade turísticas.  

A escolha de Alfredo Vasconcelos-MG se deu especialmente por se tratar de um 

município cujos agricultores ainda não oferecem o TRAF, mesmo diante de diversos fatores 

que poderiam contribuir para sua ocorrência: realização anual do Festival do Morango, Rosas e 

Flores, existência de uma produção agropecuária diversificada, predominância da agricultura 

familiar no meio rural, associação ao circuito turístico Trilha dos Inconfidentes, boa localização 

geográfica e acessos. O objetivo da pesquisa consistiu em caracterizar os recursos turísticos 

potenciais existentes nas propriedades que cultivam morango e/ou flores dentro do contexto da 

agricultura familiar.  

O município estudado encontra-se às margens da BR-040, uma importante rodovia 

brasileira que o liga a diversos municípios que representam possíveis núcleos emissores. No 

caso do Turismo Rural e do TRAF, conforme Brasil (2003), os possíveis núcleos emissores são 

cidades que possuem altos níveis de urbanização e industrialização. Próximos a Alfredo 

Vasconcelos têm-se Belo Horizonte, a 160 km; Juiz de Fora, a 90 km; Rio de Janeiro, a 283 km 

e São Paulo a 556 km. 

Cavaco (1996) e Zaoual (2008) sinalizam novas preferências da demanda turística 

buscam formas alternativas e diferentes de turismo que valorizam características do turismo 

rural como os aspectos naturais, sociais e locais.  Observa-se nas características apresentadas 

e no contexto descrito que o município estudado se contempla tanto em termos de localização 

quanto de possibilidade de atender às expectativas da demanda turística que busca o espaço 

rural. O circuito Trilha dos Inconfidentes, no qual se destaca o município de Tiradentes-MG 

poderá contribuir para inclusão do TRAF de Alfredo Vasconcelos-MG entre os destinos 

visitados pelos turistas que compõem a demanda regional. 
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Turismo rural, TRAF e agroturismo 

Percebem-se certas dificuldades em se adotar um conjunto de terminologias e se definir 

as diferenças entre Turismo Rural, Turismo no Espaço Rural e Agroturismo. O TRAF, no 

entanto, surge no Brasil como uma nova terminologia.  

Os autores Crosby e Daries (1993) possuem uma concepção de Turismo Rural baseada 

no território, sendo este capaz de absorver diversos segmentos que nele possam ocorrer. 

Agroturismo, Turismo Desportivo, Turismo de Aventura, Turismo Cultural e Ecoturismo seriam 

classes de Turismo Rural. Tal terminologia serve, portanto, para contrapor turismo no espaço 

urbano de turismo no espaço rural.   

Serrano (2004) reconhece a inexistência de uma definição de Turismo Rural de comum 

aceitação e cita uma série de autores. Bardón4 (1990 apud Serrano, 2004, p. 05) afirma que “o 

turismo rural é uma noção muito ampla que abarca tanto o agroturismo como turismo em casa 

de agricultor, como qualquer outra atividade turística que se desenvolva no meio rural.” 

(tradução nossa). 

A definição de Turismo Rural da Secretaria Geral de Turismo da Espanha, portanto oficial 

naquele país, citada por Serrano (2004: 06), traz algumas implicações e cuidados que devem 

ser tomados quando se desenvolve o turismo rural: “Turismo rural é todo tipo de 

aproveitamento turístico do espaço rural, sempre que cumpra uma série de limitações: a) Que 

se trate de um turismo, que se oponha ao turismo intensivo de sol e praia ou urbano; b) Que 

seja respeitoso com o patrimônio natural e cultural; c) Que implique na participação ativa da 

população; d) Que mantenha as atividades tradicionais do meio, fugindo do gigantismo e da 

monocultura turística”. (tradução nossa) 

Conforme Serrano (2004), uma delimitação clara do conceito de turismo rural ainda é uma 

tarefa que está por fazer no continente Europeu. Por outro lado, a mesma autora destaca que 

existe uma corrente menos numerosa que compreende o Turismo Rural de forma mais restrita. 

Este, por sua vez, segundo a corrente em questão, diz respeito às atividades turísticas que se 

integram ao cotidiano de fazendas produtivas em que o agricultor desenvolve o turismo 

paralelamente à produção agropecuária.  

Alguns autores como Crosby e Moreda (1996) consideram que definir Turismo Rural como 

um conceito global induz ao erro e sugerem a substituição do termo Turismo Rural por turismo 

em áreas rurais (TARS a fim de esclarecer que este abarca as várias modalidades citadas 

(Turismo Desportivo, Turismo de Aventura, Turismo Cultural, Ecoturismo, dentre outras). Sendo 

assim, TARS seria um conceito amplo e, turismo rural, específico.   

Serrano (2004) também defende que o termo Turismo no Espaço (ou em áreas) Rural seja 

utilizado quando se deseja se referir a todas as modalidades de turismo que podem ocorrer no 

meio rural, enquanto o termo Turismo Rural, por sua vez, seja empregado para mencionar a 

                                                 
4 BARDÓN, Fernandez E. Consideraciones sobre el turismo rural em España y medidas de desarrollo. 
Estudios Turísticos, num. 108, 1990. p. 61-82.  
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atividade turística desenvolvida por produtores rurais de forma integrada à produção 

agropecuária.  

Observa-se que, ao contrário dos demais autores e instituições citadas, Crosby e Moreda 

(1996), assim como Serrano (2004) defendem a inserção da terminologia Turismo no Espaço ( 

ou em áreas) Rural a fim de diferenciá-lo do Turismo Rural e Agroturismo, os dois últimos mais 

específicos e ligados à experiência do cotidiano do meio rural vinculado à produção 

agropecuária. Esta tendência é perceptível também no Brasil. 

A partir dos anos 90, diversos autores brasileiros passaram a abordar o tema do Turismo 

Rural. Este, atualmente, é considerado no Brasil um segmento específico que se difere 

completamente, por exemplo, do Ecoturismo, do Turismo Cultural, do Desportivo, etc. O 

Agroturismo e o TRAF são considerados variações contidas no segmento de Turismo Rural.  

Entre as possíveis atividades turísticas a serem desenvolvidas no meio rural, Graziano da 

Silva et al. (1998) definem Turismo no Espaço Rural (TER) de forma ampla. Este é considerado 

pelos autores o turismo que ocorre no espaço não urbano. São exemplos, entre outros, o 

Ecoturismo, o Turismo de Aventura, assim como o próprio turismo rural. Desta forma, o espaço 

rural, do ponto de vista do turismo, possibilita diversos segmentos que estão contidos na 

denominação TER. Portanto, similar ao TARS citado anteriormente pelos autores europeus.   

No Brasil, as discussões acadêmicas acerca do tema ganharam maior espaço a partir da 

publicação do conceito oficial de turismo rural elaborado durante a “Oficina de Planejamento 

em Turismo Rural: Fase Marco Conceitual” publicado pela Embratur e Ministério da Agricultura 

(Brasil, 1998).  

Segundo a conceituação oficial do Mtur brasileiro, o turismo rural é definido como o “[...] o 

conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção 

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade” (Brasil, 2003: 07). 

Sendo assim, há um comprometimento com a produção agropecuária a qual esta passa a 

figurar como atrativo turístico. No entanto, esta produção não figura necessariamente como 

atrativo principal. Não há, conforme Brasil (2003), obrigatoriedade de que a produção 

agropecuária se dê em escala comercial. 

O conceito oficial de turismo rural brasileiro ainda abarca a questão da agregação de valor 

a produtos e serviços em que se contempla a importância da cultura e da natureza. São 

exemplos a arquitetura, a culinária, a música, o manejo de criações, as manifestações 

culturais, as festas tradicionais, o cotidiano e as paisagens que passam a compor o produto 

turístico rural (Brasil, 2003). 

O resgate e a promoção do patrimônio cultural tornam possíveis e, de certa forma, 

obrigatório, o aproveitamento da cultura, desde que mantida sua maior autenticidade possível, 

como parte do produto turístico rural (Brasil, 2003). O resgate e promoção do patrimônio 

natural pressupõem a sustentabilidade do ambiente natural como condição para que as 
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propriedades rurais façam parte do segmento. Destacam-se os recursos hídricos e as 

paisagens como importantes fontes de recursos turísticos. 

 Já a denominação TRAF cujo conceito foi elaborado durante a Oficina Regional de 

Turismo Rural na Agricultura Familiar, em Belo Horizonte – MG, no ano de 2003, pela Rede 

TRAF e adotado pelo MDA define TRAF como: “A atividade turística que ocorre no âmbito da 

unidade de produção dos agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas típicas 

da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo de vida, o 

patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando 

bem-estar aos envolvidos (Brasil, 2004: 08).” 

Ao se comparar o conceito de turismo rural ao de TRAF, em princípio, pode-se concluir 

que este se trata de um tipo de turismo rural oferecido por agricultores familiares. Por outro 

lado, a oferta de produtos e serviços de hospedagem, alimentação e entretenimento, assim 

como aquela vinculada às atividades econômicas agrícolas e não agrícolas, apresenta-se no 

TRAF em proporções reduzidas.  Isto ocorre devido às propriedades rurais serem de menor de 

porte. Suas características específicas são oriundas do contexto da produção familiar: “Quanto 

à produção rural, o Turismo Rural na Agricultura Familiar caracteriza-se pela utilização das 

atividades produtivas da propriedade como atrativo turístico principal, sob a forma de 

demonstrações, explicações e vivência das técnicas utilizadas, em que o turista também pode 

interagir como parte do processo. Ex: atividades em pomares, leiterias, apiários, criações de 

animais em geral, áreas cultivadas, vinícolas, alambiques (Brasil, 2004: 09).” 

Portanto, no TRAF, as atividades produtivas assumem o caráter de atrativo turístico 

principal. Sendo assim, são realizadas demonstrações, explicações e vivência das técnicas 

utilizadas em que o turista também pode interagir como parte do processo. São exemplos as 

atividades em pomares, leiterias, apiários, criações de animais em geral e áreas cultivadas 

(Brasil, 2004).   

A ocorrência de maior interação do turista que pode participar de atividades como plantio, 

colheita, confere ao TRAF seu diferencial enquanto variação do segmento de turismo rural. 

Alguns atrativos turísticos culturais podem ser oferecidos. São exemplos: o beneficiamento de 

produtos in natura, a produção de artesanato, vinícolas, alambiques, entre outros (Brasil, 

2004). 

Já com relação ao patrimônio natural, destacam-se atrativos turísticos que podem 

viabilizar a oferta de atividades de lazer que possam complementar a experiência dos turistas. 

São exemplos, segundo Brasil (2004), rios, lagos, represas e cachoeiras que podem ser 

utilizadas para pesca, pesque-pague, passeios de barco e banhos. São possíveis também 

caminhadas, cavalgadas e passeios em veículos puxados por animais como carroças, carros 

de boi no interior e entorno das propriedades. 

Faz-se necessário destacar a semelhança entre TRAF e Agroturismo. Em MTur (2003), a 

definição de Agroturismo reconhecida oficialmente afirma que este envolve: “As atividades 

internas à propriedade que geram ocupações complementares às atividades agrícolas, as 
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quais continuam a fazer parte do cotidiano da propriedade, em menor ou maior intensidade. 

Devem ser entendidas como parte de um processo de agregação de serviços e bens não-

materiais existentes nas propriedades rurais (paisagem, ar puro etc.) a partir do ‘tempo livre’ 

das famílias agrícolas, com eventuais contratações de mão-de-obra externa (Graziano da Silva 

et al., 1998, p.14).” 

Observa-se uma tendência para que o TRAF se assemelhe ao Agroturismo no que tange 

às propriedades terem menor porte, ao atendimento ser familiar e especialmente quanto ao 

fato de se permitir ao turista uma maior participação nas práticas referentes às atividades 

produtivas. Brasil (2008) enfatiza a importância de se conhecer a demanda a fim de que suas 

expectativas sejam atendidas pela oferta. No entanto, ressalta também a importância de que 

esse atendimento se dê em função da capacidade do empreendedor. 

Cavaco (1996:104) afirma que “a concentração da demanda e a homogeneização da 

oferta turística fez sentir a necessidade de formas alternativas e diferentes de turismo, mais 

harmoniosas nos seus aspectos naturais, sociais e locais: contatos e partilha de experiências 

entre visitantes e populações autóctones”. Observa-se, entre as características do TRAF 

apresentadas, a possibilidade de oferecer tais experiências e contatos tendo como cenário a 

ambiente rural e aspectos naturais, sociais e locais específicos. 

Tal tendência também é descrita por Zaoual (2008) quando este discorre sobre as novas 

preferências da demanda que tende a procurar mais qualidade no que se inclui a busca pela 

cultura e pelo meio ambiente. Estas novas preferências, segundo o autor, estão relacionadas a 

um declínio do turismo de massa, modelo que prioriza viagens de longa distância e pacotes 

padronizados. 

Candiotto (2007) destaca semelhanças entre Agroturismo e TRAF, no sentido de que a 

produção agropecuária e o modo de vida rural figuram em ambos como principais atrativos.  

Desta forma, o Agroturismo e o TRAF se diferenciam apenas pelo fato do segundo ser 

exclusivo dos agricultores familiares no Brasil. 

 

 

Agricultura familiar e recursos turísticos 

Mattei (2001) destaca que os estudos realizados conjuntamente pela Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), aos quais antecederam a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), foram de grande valia para a delimitação 

conceitual da agricultura familiar. Nesse sentido, esta foi definida a partir de três 

características: “a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados é feita por 

indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento; b) a maior parte do trabalho 

é igualmente fornecida pelos membros da família; c) a propriedade dos meios de produção 

(embora nem sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que se realiza sua 
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transmissão em caso de falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade 

produtiva (INCRA/FAO, 1996, p.4). 

A lei 11.326/2006 de 24 de Julho, vigente, estabelece as diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais no Brasil e 

determina uma série de critérios para que um indivíduo seja agricultor familiar. Segundo a 

referida lei, agricultor familiar ou empreendedor familiar rural é aquele que: “[...] pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não 

detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 

predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada 

de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - 

dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (Lei 11.326/2006 de 24 de 

julho).” 

Tal lei esclarece quanto às necessidades de que mais de 50% da renda bruta seja 

proveniente de atividades econômicas vinculadas à propriedade. No entanto, não torna 

obrigatório que estas atividades sejam agrícolas. Isto possibilita a inserção de atividades 

econômicas relacionadas à agroindústria e ao setor de serviços, hospedagem, alimentação, a 

recreação, dentre outros. Por outro lado, enfatiza-se que a importância social e econômica da 

agricultura familiar deve ser levada em conta ao se refletir sobre as possibilidades de 

implantação do TRAF em determinada região.  

De acordo com o Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2009), a agricultura familiar ocorre em 

84,4% (4.367.902) dos estabelecimentos agropecuários do país. No entanto, ocupa apenas 

24,3% (80.250.423 ha) da área total destinada aos estabelecimentos. No entanto, foi 

responsável por 38% do valor bruto gerado pela produção agropecuária do país, o que 

correspondeu à produção de 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 

34% do arroz, 21% do trigo, 16% da soja, 58% do leite, 50% das aves, 59% dos suínos e 30% 

dos bovinos do país (Brasil, 2009). Percebe-se a importância estratégica do segmento da 

agricultura familiar para a segurança alimentar no país.  

Por outro lado, Schneider (2006) destaca as novas funções assumidas pelos territórios 

rurais nas últimas décadas as quais os qualificam como não mais essencialmente agrícolas 

uma vez que passam a abrigar atividades não agrícolas, entre elas, o turismo.  

Observa-se no TRAF uma grande diversidade de possíveis atrativos turísticos. No entanto, 

torna-se necessário destacar as diferenças e similaridades entre atrativos turísticos e recursos 

turísticos, termo este cujo foco desta pesquisa está relacionado, uma vez que se visitaram 

propriedade que ainda não oferecem o TRAF, ou seja, apresentam apenas recursos turísticos. 

De acordo com Ignarra (2003) a condição de atrativo turístico se dá quando este se 

adéqua às motivações de determinado segmento de turistas (demanda). A definição do Manual 
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do Pesquisador do Inventário da Oferta Turística (Brasil, 2006) reafirma a capacidade de 

atração de visitantes como característica básica do atrativo turístico.  

No entanto, Dias (2005) argumenta que existem elementos que seriam capazes de atrair 

turistas que não seriam atrativos turísticos. Conforme o autor, “os recursos turísticos 

constituem-se no que se convencionou chamar de matéria-prima do turismo, pois é em função 

deles que se geram produtos que serão consumidos pelos turistas” (Dias, 2005, p. 60). 

Segundo o autor, se caso a estes fossem anexadas facilidades de acesso, instalações e 

equipamentos, ou seja, os demais componentes da oferta turística, tais como meios de 

hospedagem, operadoras, entre outros, os recursos potenciais passariam à condição de 

atrativos. 

Sendo assim, a escolha do município se deu também em função deste ainda não oferecer 

nenhum tipo de turismo no espaço rural. Esta condição permitiu visitar locais que ainda 

abrigavam apenas recursos turísticos. 

 

 

Alfredo Vasconcelos-MG: histórico e características atuais 

 

 

O antigo distrito do Ribeirão de Alberto Dias, pertencente inicialmente ao povoado de 

Ressaquinha, surgiu com a chegada do bandeirante do mesmo nome que fixou residência e ali 

viveu até a sua morte em 1731. Também residiu na região o Coronel José Lopes de Oliveira, 

que construiu a Fazenda do Ribeirão de Alberto Dias entre 1700 e 1720, hoje demolida (IBGE, 

2011).  

A partir de 1846 teve início na região um período de declínio econômico. O então distrito 

passou a pertencer à Freguesia de Barbacena (1882) e, posteriormente, em 1895, passou a 

integrar novamente o município de Ressaquinha. Alfredo Vasconcelos foi elevado à condição 

de município pela lei estadual nº 10704/92, de 27 de março (IBGE, 2011).  

Atualmente, a extensão territorial do município é de 131 km2 a qual é habitada por uma 

população de 6075 habitantes dos quais 33,6% (2044) vivem no meio rural (IBGE, 2011). De 

sua área, 61,36 km² são ocupados por estabelecimentos agropecuários (IBGE, 2009). Alfredo 

Vasconcelos-MG tem como principal acesso a rodovia BR-040. Esta oferece boas condições 

de tráfego tanto para o escoamento de produções quanto para o transporte de pessoas, 

inclusive potenciais turistas. 

No que se refere ao turismo, o principal recurso turístico de Alfredo Vasconcelos é o 

Festival do Morango, Rosas e Flores. Trata-se de um evento permanente no qual residentes e 

visitantes podem consumir morangos e derivados (bombons, bolos, licores, etc..) produzidos no 

município, visitar exposições de flores e tratores ornamentados e assistir a apresentações 

musicais. Citam-se como recursos turísticos a igreja a Matriz de Nossa Senhora do Rosário e o 
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Pontilhão “Imperador Dom Pedro II, Casa de Cultura e as cachoeiras da Pedreira e do Pouso 

Alegre. 

 

Metodologia 

A natureza da pesquisa conduziu a um estudo descritivo dos recursos turísticos potenciais 

para o desenvolvimento do TRAF em Alfredo Vasconcelos-MG. Estes foram divididos em 

recursos turísticos contidos em atividades econômicas, recursos turísticos culturais e recursos 

turísticos naturais.  

O universo desta pesquisa constituiu-se de 20 propriedades cujos proprietários 

(agricultores familiares) foram selecionados conforme os seguintes critérios: ser associado à 

Associação dos Produtores Rurais de Alfredo Vasconcelos (APRAV), ser produtor de morango 

e/ou flores, possuir Declaração de aptidão ao PRONAF (DAP) e residir na propriedade rural. 

Das 20 propriedades 14 foram pesquisadas. O mapa 1 apresenta a divisão do município com 

suas respectivas localidades. 

A escolha da APRAV se deu em função de que esta reúne boa parte dos produtores de 

morangos e/ou flores de Alfredo Vasconcelos-MG. Tais produtos, no caso do TRAF, são 

capazes de conferir diferencial ao município, pois refletem as especificidades que marcam o 

‘local’ e que o tornam singular e os diferencia de possíveis concorrentes (BRASIL, 2008).  

A DAP foi utilizada como uma forma de certificação de que os entrevistados eram 

agricultores familiares. Uma vez aptos ao PRONAF, considerou-se que estes já atenderiam aos 

critérios da Lei federal 11.326/2006. Nesse sentido, reduziu-se o tempo de pesquisa 

eventualmente gasto para se verificar o enquadramento de cada entrevistado à lei. 

A coleta de dados, realizada nas localidades do Cará (três propriedades), Inhame (uma 

propriedade), Margaridas (uma propriedade), Potreiro (três propriedades), Sede (quatro 

propriedades), Tanque (uma propriedade) e Valério (uma propriedade), ocorreu por meio do 

preenchimento de formulários. As questões tiveram o fim de levantar informações acerca da 

existência e características dos recursos turísticos potenciais naturais, culturais e aqueles 

contidos nas atividades econômicas desenvolvidas nas propriedades. 

 O mapa 1 apresenta a divisão do município com suas respectivas localidades. 



485 
 

 

Fonte: IBGE, IGAM, Google earth. Org. ARAÚJO, A.L.M.(2010) 

. 

Os três formulários foram elaborados com base no Manual do pesquisador – módulo C do 

Projeto Inventário da Oferta Turística, do MTur (Brasil, 2006). Foram feitas adaptações, no 

sentido de reduzir o número de dados coletados de modo a se restringir àqueles relevantes aos 

recursos turísticos potenciais. Utilizaram-se registros fotográficos para identificar os principais 

recursos. 

Optou-se pela apresentação dos resultados utilizando-se números de referência e não o 

nome do entrevistado, para não expor informações individuais de cada propriedade visitada. 

 

 

Resultados e discussões 

 

 

Os Recursos turísticos naturais potenciais 

 

O QUADRO 1 apresenta os recursos potenciais identificados nas propriedades 

pesquisadas.  Estes se relacionam as matas, com suas floras e faunas, e locais destinados à 

pesca amadora, no caso, açudes e córregos.  

De acordo com o QUADRO 1, há potencial para a pesca amadora nas propriedades de 

número um, três, cinco, seis, sete, oito, 10 e 14, ou seja, em oito delas. A FIG.1 mostra um 
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local com potencial para a oferta de pesca voltada ao público infantil, situado na propriedade 

número cinco.  

Conforme Brasil (2008), a pesca é uma das atividades desportivas e de lazer do turismo 

rural. Trata-se, inclusive, de uma atividade que demanda tempo do turista e, 

consequentemente, contribui para a ampliação do período de permanência do mesmo. O peixe 

constitui também um elemento da gastronomia que pode ser preparado na propriedade rural.  

Devido à baixa necessidade de investimentos, sugere-se a inserção gradual da pesca 

como atividade desde os estágios iniciais do planejamento do TRAF conforme o interesse dos 

agricultores familiares. Neste caso, é interessante que se inclua o tema nas reuniões e 

palestras de esclarecimentos sobre as características do TRAF. Os investimentos normalmente 

relacionam-se à disponibilização de varas, iscas, abertura de pequenas trilhas e confecção e 

instalação de mobiliário de apoio, como bancos, plataformas, etc. 

Com relação às matas localizadas no interior das propriedades visitadas, o QUADRO 1 

indicou que apenas cinco propriedades (1,7,10,13 e 14) teriam potencial para tal. Observou-se 

fauna e flora variadas e sugere-se o desenvolvimento de atividades com foco na interpretação 

e educação ambiental. No entanto, os estudos necessários demandam tempo e investimento, o 

que indica que a transformação das matas em atrativos turísticos deve ser feita em médio e 

longo prazos. 

 

FIGURA 1 – Lagoa com potencial para pesca. 

Fonte: Acervo pesso 
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QUADRO 1 

Recursos naturais potenciais encontrados nas propriedades pesquisadas 

Nº da 

Propriedade 

RECURSOS POTENCIAIS NATURAIS 

 

 

1 

Córrego com aproximadamente três metros de largura e um metro e meio de 

profundidade. Já é utilizado pelos residentes para pesca de Lambaris e Marias-moles. 

Pequena mata na propriedade que pode ser utilizada para caminhadas curtas. Ainda não 

há trilha aberta. 

3 Córrego com aproximadamente um metro de largura por um metro de profundidade. Já é 

utilizado pelos residentes para pesca de Lambaris. 

 

 

5 

Lagoa de aproximadamente oito metros de diâmetro por meio metro de profundidade na 

qual se podem pescar peixes como carpa, etc.. 

 

 

6 

Lagoa com aproximadamente 20 metros de diâmetro por três de profundidade na qual se 

podem pescar peixes como carpa, pial, tilápia, e traíra.  

 

 

7 

  

Mata na propriedade - Flora: candeias, cedro, louro, árvore de tento e; Fauna: mico 

estrela, sauá, quati, cobras (cascavel e jararaca).

Lagoa com aproximadamente 15 metros de diâmetro por um e meio de profundidade. 

Ainda não há peixes. A água da casa é bombeada por um equipamento conhecido como 

“carneiro hidráulico”.  

 

8 

Lagoa com aproximadamente 40 metros de diâmetro por um e meio de profundidade.

Lagoa com aproximadamente 30 metros de diâmetro por dois e meio de profundidade. 

Peixes encontrados: tilápia, pacu, carpa, curimã e traíra; 

 

 

10 

Córrego com aproximadamente um metro e meio de largura por meio metro de 

profundidade. Já é utilizado pelos residentes para pesca de Lambaris.

Mata na propriedade: pequeno porte, pode ser utilizada para caminhadas curtas, 

piqueniques, etc.. Fauna: mico, jacu, tucanos, seriema, etc.. 

 

 

         13 

Mata na propriedade: - Flora: Jacarandá e plantas medicinais: fedegoso (Cassia 

occidentalis) e barbatimão (Stryphnodendron barbatiman). Fauna: Abelhas (Jataí e 

Mandasaia), jacu, lagarto (tiú), tucano e siriema. 

 

 

14 

Lagoa com aproximadamente 25 metros de diâmetro por 2 de profundidade; 

 Nascentes; 

 Mata na propriedade (pequeno porte, pode ser utilizada para caminhadas curtas, 

piqueniques, etc.. Fauna: mico, jacu, tucanos, seriema, etc.. 

Fonte: Esta pesquisa. 
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Recursos turísticos potenciais culturais 

O QUADRO 2 mostra que em seis das propriedades visitadas se identificaram recursos 

potenciais culturais. Existem alguns equipamentos e infraestruturas utilizadas na produção 

agropecuária, como é o caso das propriedades 10 e 11, que podem despertar interesse dos 

turistas. A gastronomia, no entanto, ocorre em quatro propriedades e se destaca pelos pratos 

típicos do meio rural, especialmente os derivados de morango.  

Em termos de potencial cultural, o que se percebe é que, no caso da agricultura familiar, 

este se concentra, no município estudado, na gastronomia e nas práticas de trabalho. Estas 

últimas referem-se tanto às técnicas quanto às tecnologias utilizadas na produção agropecuária 

nas quais se destacam as propriedades 10, 11 e 13. 

Com relação a uma possível comercialização de refeições, indicam-se as propriedades 10, 

13 e 14, para futuras sondagens do real interesse dos residentes. Em caso de resposta 

positiva, torna-se possível a oferta de almoço e jantar logo no primeiro estágio de 

desenvolvimento do TRAF no município. 

Com relação à gastronomia derivada do morango, identificou-se o potencial dos 

entrevistados nas propriedades 3, 10 e 14. O morango é produzido em 10 dos locais visitados 

e trata-se de um item que caracteriza a produção agropecuária familiar do município. Os 

morangos devem se tornar, juntamente com as flores, os principais atrativos turísticos.  

 

QUADRO 2 

Recursos culturais potenciais encontrados nas propriedades pesquisadas 

Nº da 

Propriedade  

Recursos Potenciais Culturais 

 

3 Esposa e filhas possuem curso de capacitação feito no Hotel Senac Grogotó para 

produção de bombons, pavê, licor e bolo de morango.  

 

7 

 

Causos: revelou a existência de um “causo” da Fazenda da Cachoeira. Segundo o 

entrevistado, esta servia como local de pernoite dos transportadores de ouro 

durante o período colonial. Havia um alçapão em que o indivíduo caía dentro, 

morria, e seu ouro era furtado. 

 

10 Base pronta para instalação de moinho d’água; 

Tanque de alvenaria para criação de peixes. Tamanho aproximado: 7m x 3m por 

meio metro de profundidade. Potencial para servir os peixes aos turistas;  

Trator ano 1976 Marssey Fergusson em funcionamento (mal estado aparente); 

Gatronomia: Lasanha, macarronada, salpicão, galinhada; Morango: sucos, 

vitaminas, licor, geléia e bombom; 
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11 

 

Carro de boi e carroça, ambos em bom estado conservação e utilizadas 

regularmente para trabalho. 

 

13 Gastronomia com base nos animais criados na propriedade - porcos: torresmo, 

carne de panela, assado e churrasco; Galinha: ovo caipira, galinhada, ensopado e 

frito. 

 

 

 

14 

Possui um moinho d’água, fora de funcionamento, que pode ser usado para fazer 

fubá;  

 

Gastronomia: lasanhas, queijos, doces (leite, figo, cidra, limão, banana; 

Morango: bombom, torta, pavê, geléia e licor; 

Fonte: Esta pesquisa. 

Por outro lado, salienta-se que a gastronomia do meio rural identificada na coleta de 

dados não se resume aos produtos originados do morango e refeições de comidas típicas 

mineiras. Há uma infinidade de itens da produção agropecuária passíveis de transformação em 

doces, queijos, sucos, pratos (refeições), entre outros. São exemplos a ameixa, a goiaba, o 

milho, o pêssego, o tomate, etc.. 

Em relação à arquitetura, não foram identificados estilos arquitetônicos relevantes na 

condição de recursos turísticos nas propriedades visitadas, com exceção de alguns oratórios 

fixos, encontrados no distrito do município denominado Tanque, os quais destacam a 

religiosidade das pessoas da localidade.  

 

 

Recursos turísticos potenciais contidos em atividades econômicas 

Segundo o QUADRO 3, a maioria das propriedades visitadas, com exceção da de número 

três, exercem apenas atividades econômicas agropecuárias. Este fato reforça a ausência de 

atividades não agrícolas das quais a agroindústria é a mais relevante para o TRAF.  

Se no TRAF as atividades produtivas assumem a condição de principal atrativo turístico, a 

diversidade da produção agropecuária é muito importante, uma vez que cada item desta 

representará um potencial turístico único que somado ao das demais, comporá, futuramente, a 

oferta dos atrativos principais. Na FIG. 2 observa-se a produção de rosas na propriedade de 

número 13. 

Observa-se, no QUADRO 3, que as propriedades 5, 9 e 10 são as únicas monocultoras de 

morango. As demais produzem três itens ou mais. Destas, as que podem oferecer uma 



490 
 

experiência com maior tempo de duração ao turista são as de número 6, 8, 11, 12 e 13, as 

quais apresentam cinco ou mais opções com potencial para o TRAF.  

 

 

 FIGURA 2 – Produção de Rosas na propriedade 13. 

 Fonte: Acervo pessoal.  

 

A escassez de recursos turísticos percebida na propriedade 5 não significa a necessidade 

da exclusão da mesma, uma vez que a visitação a esta pode ser realizada em itinerários que 

incluam a ida a propriedades de número 4, 12, 13 e 14, devido à proximidade entre as 

mesmas. Observa-se que o principal fator de exclusão se refere à falta de interesse do 

entrevistado pelo TRAF. Esta situação pode modificar-se ou não mediante a realização de 

palestras informativas sobre o tema.  

Em princípio, as propriedades de número 6, 8, 11, 12 e 13, por produzirem cinco ou mais 

itens da produção agropecuária, seriam as que mais teriam capacidade futura de atração. No 

entanto, uma análise conjunta dos recursos turísticos naturais, culturais e aqueles contidos em 

atividades econômicas indica que todas as demais, com exceção das de número cinco e nove, 

apresentam potencial a longo prazo.  

Observa-se que a experiência turística pode ocorrer simplesmente pela aquisição de 

produtos de forma direta em algumas propriedades. Diante disso, tornam-se maiores as 

possibilidades de inclusão de todas as propriedades em futuros roteiros. 

 

QUADRO 3 

Recursos relacionados às atividades econômicas potenciais, encontrados nas 

propriedades pesquisadas 

Nº da 

Propriedade  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

1 Produção agrícola: Abobrinha, ervilha, morango e pimentão 
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2 Produção agrícola: Abobrinha, morango e pimentão 

3 Produção é realizada em terras do irmão. Propriedade nº 14 

4 Produção agrícola: flores e morango 

5 Produção agrícola: morango. Executada por terceiros 

6 Produção agrícola: ameixa, goiaba, morango e pêssego, pimentão e tomate cereja 

7 Produção agrícola: feijão, morango e milho 

 Produção agrícola: ameixa, goiaba, morango e pêssego 

8 Pecuária: bovinos de corte 

9 Produção agrícola: morango 

10  Produção agrícola: morango 

11 Produção agrícola: abobrinha, couve-flor, jiló, morango, pimentão e repolho. 

Pecuária: produção de leite. 

12 Produção agrícola: flores (crisântemos, rosas, estrelicias), pimentão e tomate. 

13 Produção agrícola: rosas, copos de leite, samambaias e ameixas. 

Pecuária: bovinos de corte e galinhas caipiras. 

14 Produção agrícola: morango, ervilha e vagem 

Pecuária: bovinos de leite 

Fonte: Esta pesquisa. 

 

 

 

 

Considerações finais  

As propriedades pesquisadas apresentaram recursos turísticos potenciais para que se 

possa desenvolver uma modalidade de TRAF que tenha como atrativos principais o cultivo de 

flores e morango. Embora o TRAF se caracterize pelo protagonismo da produção agropecuária 

como atrativo turístico, observa-se que tanto os recursos turísticos culturais quanto os naturais 

podem complementar a experiência do turista e ampliar o tempo de permanência assim como 

os benefícios socioeconômicos aos residentes. 

Se por um lado, a diversidade é satisfatória em 10 das 14 propriedades, por outro, 

destaca-se que as três propriedades monocultoras devem buscar meios de apresentar outras 

opções ao turista. Caso isto não ocorra, sugere-se aos futuros operadores do turismo receptivo 

que os passeios a tais propriedades incluam a visitação de outras que apresentem maior 

diversidade de modo a ampliar a qualidade da experiência dos turistas. 

Observa-se uma tendência maior de se incluir mais de uma propriedade a ser visitada no 

mesmo passeio. Consequentemente haverá uma maior pulverização dos ganhos financeiros 

advindos do turismo em um número maior de propriedades por grupo de visitantes. Considera-



492 
 

se esta uma característica distributiva do turismo que o TRAF deve assumir em Alfredo 

Vasconcelos-MG. 

Salienta-se que o levantamento realizado objetivou apenas coletar informações básicas 

capazes de sinalizar as características do potencial turístico das propriedades visitadas. Sobre 

os recursos potenciais naturais e culturais sugerem-se pesquisas mais detalhadas, a serem 

executadas por equipes multidisciplinares.  

O fato de ainda não existir oferta turística organizada, assim como a inexistência de 

pesquisas de demanda realizadas em Alfredo Vasconcelos-MG e região, impede reflexões 

mais aprofundadas sobre a quantidade e qualidade dos potenciais consumidores do TRAF 

caso este venha a ser implantado no município estudado. A localização do município e as 

tendências atuais do turismo sugerem a existência de demanda turística potencial para o 

município. A fim de orientar futuramente a formatação das ofertas turísticas municipais, 

destaca-se a necessidade de execução de pesquisas direcionadas à percepção do perfil e 

expectativas da demanda potencial para o TRAF em Alfredo Vasconcelos-MG.  

Em outra pesquisa em Alfredo Vasconcelos, Araújo, Bahia & Ferreira (2011). identificaram 

as potencialidades e limitações do  turismo no município. Entre as limitações encontradas, a 

falta de conhecimentos sobre o TRAF e a pouca tradição dos entrevistados em atividades não 

agrícolas indicaram a necessidade de maior divulgação e qualificação dos agricultores 

familiares para o TRAF. Entre as possibilidades, identificou-se a predisposição da maioria dos 

entrevistados para o desenvolvimento do TRAF em suas propriedades rurais, assim como a 

diversidade dos produtos e serviços turísticos que os entrevistados informaram interesse em 

oferecer caso se propusessem a desenvolver o TRAF. 

Recomenda-se que novas pesquisas contemplem as propriedades de agricultores 

familiares não visitadas, com o intuito de se conhecer melhor o potencial da variação TRAF no 

município em propriedades que se dedicam a outras atividades que não sejam o cultivo de 

flores e morango. Com relação ao turismo rural convencional e o agroturismo, pesquisas 

futuras poderiam contemplar a totalidade das propriedades rurais não familiares do município. 

A inclusão destas poderá permitir futuramente a ampliação da capacidade de atração de 

turistas para o município. 

Salienta-se a importância estratégica de se integrar o segmento de turismo rural e 

variações (TRAF e agroturismo) ao de Turismo Cultural como forma de identificar o município 

com o Circuito Trilha dos Inconfidentes, eminentemente cultural e histórico, e aumentar as 

chances de atração de suas demandas turísticas atuais e futuras para o município. 
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Resumo 

O objetivo de artigo foi analisar a geração de emprego e renda que o turismo e o lazer estão 

trazendo para o Município de Gravatá, em Pernambuco, Brasil, e sua relação com o 

desenvolvimento local. A pesquisa foi um estudo de caso e as técnicas utilizadas foram a 

observação participante e entrevistas semi-estruturadas com 43 pessoas. Os resultados 

indicaram que o processo de desenvolvimento que vem acontecendo em Gravatá realmente 

atende, em parte, o conceito de desenvolvimento local. Se, por um lado, está ocorrendo a 

melhoria da qualidade de vida da população local no que tange a emprego, renda, capacitação 

profissional, educação e saúde, por outro, o sentido de dar poder de decisão à população no 

processo de desenvolvimento não parece acontecer. 

 

Palavras Chaves: Turismo, Emprego, Renda, Desenvolvimento Local, Gravatá, Brasil.  

 

Abstract 

The propose of this paper was to analyze the generation of employment and income that 

tourism and recreation are bringing to the City of Gravatá, in Pernambuco, Brazil,and its relation 

to local development. The research was a case study and the methods used were participant 

observation and semi-structured interviews with 43 people. The results indicated that the 

process of development that is happening in Gravatá is partially in accordance with the concept 

of local development. If, on the one hand, this process is going to improve the quality of life of 

local people in relation to employment, income, job training, education and health, on the other, 

the sense of giving people the power of decision in the development process does not seem 

to happen. . 

 

Keywords: Tourism, Employment, Income, Local Development, Gravatá, Brazil. 
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Introdução 

Pernambuco ainda tem, nos dias atuais, uma importância no cenário nacional e 

regional como produtor de cana-de-açúcar, e o peso da história canavieira, tão bem estudada 

pelos diversos ramos das ciências sociais, é parte inerente à cultura do povo pernambucano. 

Mesmo tendo perdido a força política e econômica do passado, a cana-de-açúcar ainda 

predomina como cultura agrícola principal do Estado, com um crescimento anual da ordem de 

6% na sua produtividade (CONDEPE/FIDEM, 2005), povoando o imaginário das pessoas, tanto 

no campo quanto na cidade, com uma representação de poder e de dominação. Mas estará 

Pernambuco condenado a viver à sombra de um passado, construído apenas em cima da 

cultura canavieira? Será este o futuro rural de seu território e de sua sociabilidade? Será 

possível um futuro rural mais dinâmico, inovador e diversificado, com mais inclusão social e 

menos pobreza?  

As transformações da sociedade contemporânea como aquelas decorrentes do êxodo 

rural, da modernização da agricultura irrigada empreendida pelas empresas agrícolas e pela 

pequena produção, o melhoramento genético de plantas e animais e do crescimento das 

atividades não agrícolas, como o turismo e o artesanato, também chegaram ao Estado, 

possibilitando transformações na vida cotidiana dos seus habitantes.  

Quando pensamos sobre essas questões logo nos remetemos para determinados 

municípios que representam essas transformações, como Recife, Petrolina, Ipojuca (Porto de 

Galinhas) e Caruaru, localizados na Região Metropolitana, Sertão do São Francisco, Zona da 

Mata e Agreste Central, respectivamente, que nos fazem buscar novas maneiras de olhar 

esses espaços.  

Porém, nosso olhar se volta especificamente para o município de Gravatá, na região do 

Agreste Central, localizado a 87 km do Recife, no Planalto da Borborema a 600 metros de 

altitude, com temperatura média de 18 ºC, que vem passando por um processo de 

transformação social, o qual necessita de um estudo mais aprofundado sob a perspectiva do 

desenvolvimento local.  

 

Mapa do Estado de Pernambuco, por Regiões. Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. 

Disponível em: http://www.municipios.pe.gov.br, Acesso em: 20 mai 2005. 

 

Gravatá tem uma área geográfica de 489,45 km e conta com cerca de 67.273 

habitantes, sendo 55.563 na área urbana e 11.710 na área rural. Para o Estado, esses dados 
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representam 7,19% da população e 4,83% da área regional do Agreste Central, ficando atrás 

apenas de Caruaru e Belo Jardim. A População Economicamente Ativa (PEA) é de 69,9% da 

população total  (IBGE, 2000). Até os anos de 1970, a maioria da população estava localizada 

na área rural, porém, a partir dos anos de 1980, tem início um processo migratório crescente 

para a área urbana (SEPLANDES/FIDEM, 1994). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

subiu de 0,561 (1991) para 0,654 (2000), sendo que os maiores indicadores foram na 

educação, a qual passou de 0,547 para 0,694, e na longevidade, de 0,587 para 0,674, segundo 

a Associação Municipalista do Estado de Pernambuco (AMUPE, 2005). 

População Residente entre 1970 e 2000. 

 

Fonte: SEPLANDES/FIDEM – Plano Diretor do Município de Gravatá, 2004. 

 

A intensificação do processo de transformação social em Gravatá teve início com um 

imigrante suíço, que, aproveitando o clima de montanha, construiu um pequeno restaurante 

(chamado Chalet Suíço), o qual se tornou o ponto de atração das classes abastadas do Recife. 

A partir daí, surgiram os primeiros hotéis-fazendas, hotéis e pousadas para atender à intensa 

demanda de turistas que iam ao restaurante nos finais de semana, e construiu-se uma imagem 

de Gravatá como lugar sossegado, bucólico, rural, “paraíso dos finais de semana”. Até então, 

Gravatá era um município cuja economia se assentava, exclusivamente, na agropecuária 

tradicional da agricultura de subsistência e criação de gado leiteiro.  

Nesse momento, inicia-se um novo processo: a construção dos primeiros condomínios,  

aquecimento do comércio em geral, a indústria artesanal de móveis rústicos, o artesanato em 

bronze e alumínio. Na agropecuária, as mudanças também se iniciam, com o surgimento dos 

primeiros haras e das primeiras empresas agropecuárias. A duplicação da BR 232, que liga o 

município ao Recife, além de melhorar o escoamento da produção advinda do interior do 

estado, facilitou o tráfego de turistas, excursionistas, moradores de segundas residências para 

Gravatá e cidades vizinhas. Em resumo, Gravatá tornou-se um lugar que foge totalmente da 

realidade construída pela cultura canavieira.  

Assim sendo, o apoio ao turismo, à construção de condomínios de segundas 

residências, às pequenas indústrias artesanais, às novas atividades agropecuárias (haras, 

leilões, produção de orgânicos, flores e plantas ornamentais) e o reforço de consumo das 
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tradições culturais e da natureza conformam essa nova ruralidade que se esforça para a 

criação da marca “Gravatá lugar de gente feliz!”.  

É inegável que as atividades relacionadas ao turismo (hospedagem, gastronomia e 

artesanato) e ao lazer (segundas residências) têm um papel fundamental nessa nova 

configuração do espaço rural de Gravatá, o qual deixa de ser um espaço eminentemente de 

reprodução agrícola para se constituir também em um espaço de reprodução social e de lazer 

de que fala Chamboredon (apud Rodrigues, 2001, p.18).  

Aspectos como paisagem rural, preservação e conservação ambiental, cultura e 

patrimônio histórico local, produção agrícola artesanal, gastronomia e artesanato diversificados 

passam a ser valorizados e estimulados para atender a um público consumidor do Recife, dos 

arredores, dos estados vizinhos e até internacional, que buscam “recuperar as energias” 

perdidas na vida cotidiana do meio urbano, no ambiente rural dos hotéis-fazenda, hotéis, 

pousadas e segundas residências no fazer de conta do “eterno retorno” às origens proposto 

pela visão romântica dos críticos da modernidade. 

Acreditamos que essa nova configuração do meio rural de Gravatá não está em 

oposição ao urbano, uma vez que suas atividades e funções, tradicionais e modernas, não só 

se inter-relacionam entre si, como se imbricam e estão muito próximas. Muito embora a 

modernização da agricultura tenha utilizado como modelo o urbano/industrial, suas 

consequências na produção rural e a reação a ele são diferentes, como assinala Carneiro 

(2000), para quem a modernização “não atinge, com a mesma intensidade e proporções, as 

diferentes categorias de produtores”. 

Nesse sentido, procuramos compreender o processo de constituição do rural 

contemporâneo em Gravatá, inserindo-o no interior de um processo maior de remodelamento 

do mundo rural e analisando a importância dos fenômenos relacionados ao turismo e ao lazer 

(as segundas residências), uma vez que a relação global/local representa um novo desenho de 

ruralidade, baseada não exclusivamente na produção agrária, mas também considerando a 

diversificação de atividades econômicas e suas possíveis inter-relações, tentando assim 

superar a visão dicotômica descrita por Moreira (2003, p.115-121). 

Nesse texto procuramos ver o turismo e o lazer (segundas residências) como 

fenômenos relacionados ao meio rural contemporâneo e interrelacionados entrei si.  O nosso 

principal objetivo foi analisar a geração de emprego e renda que o turismo e o lazer (segundas 

residências) estão trazendo para Gravatá e sua relação com o desenvolvimento local enquanto 

política pública. A partir da compreensão da dinâmica desses fenômenos, revelamos os 

processos de transformação social ocorridos, particularmente a partir da década de 1990. Ou 

seja, a partir da compreensão do processo de transformação social desse município, 

analisamos se a geração de emprego e renda decorrentes do turismo e do lazer (segundas 

residências) pode ser considerada uma política pública que promove o desenvolvimento local. 

Também aproveitamos para informar que esse texto tem como base nossa tese de 

Doutorado.   
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Turismo, lazer e desenvolvimento local 

Atualmente, o turismo e o lazer estão sendo utilizados como estratégias de 

desenvolvimento local tanto de países desenvolvidos, quanto naqueles ainda em processo de 

desenvolvimento como alternativas que geram divisas para os governos, novos investimentos 

públicos e privados, e emprego e renda para as populações. As atividades relacionadas ao 

turismo e ao lazer, ao possibilitarem a criação de mercados para os mais variados produtos, 

também possibilitam a dinamização das economias locais. Isso significa dizer que o turismo e o 

lazer podem ser molas propulsoras para alavancar o desenvolvimento de economias nacionais, 

regionais e locais, configurando-se, em tese, nos atores agentes do desenvolvimento local, no 

sentido dado por Arocena (1995, p.26). 

Pensar o mundo rural em termos de turismo e lazer (segundas residências) como 

agentes propulsores de políticas públicas de desenvolvimento local, levou-nos a construir 

nossas questões de estudo considerando as orientações de Moreira (2003, p.114-115). O autor 

afirma que a visão hegemônica do mundo rural, construída na modernidade, encontra-se em 

processo de “mudança cultural”, o que faz “emergir, em nossa contemporaneidade, uma nova 

visão de rural e de mundo rural”. Ou seja, faz-nos pensar que não podemos estudar o processo 

de transformação do meio rural sem considerar a modernização empreendida em seu espaço 

ou a constituição de uma nova dimensão de ruralidade na qual os espaços de reprodução 

social das atividades tradicionais e modernas da agropecuária se mesclam ou se ressignificam 

como espaço de turismo e lazer. 

Esse mesmo autor (p.115-121) defende “uma compreensão de uma nova noção de 

ruralidade” nos estudos das sociedades na contemporaneidade, uma vez que para ele está em 

curso um “processo de ressignificação do rural”, da antiga visão dicotômica das oposições 

entre campo e cidade, atrasado e moderno, civilizado e incivilizado, tecnificado e não 

tecnificado. Essa nova compreensão considera o mundo rural atual como um mundo em que 

as culturas rurais são resultantes de um processo de “ressignificação” dessas dicotomias e que 

procura ver a realidade em mudança constante, em movimento no agora que ressalta a visão 

pós-moderna, e não como algo dado, imposto, mas em processo de transformação. 

A ruralidade, nos dias atuais, “se expressa de formas diferentes em universos culturais, 

sociais e econômicos heterogêneos” e deve ser entendida como “um processo dinâmico de 

constante reestruturação dos elementos da cultura local e a partir da incorporação de novos 

valores, hábitos e técnicas” que se mesclam aos velhos valores, hábitos e técnicas. Processo 

este que leva, por um lado, a cultura local a fazer uma releitura e a se apropriar desses novos 

códigos e, por outro, a cultura urbano/industrial a se apropriar de bens culturais e naturais do 

meio rural. Essa interação poderá contribuir “para alimentar a sociedade rural e reforçar os 

vínculos com a localidade” (Carneiro, 2000, p.1-10). 

Não só na União Européia como no Brasil, são diversos os autores (Graziano da Silva, 

1997; Portuguez, 1999; Carneiro, 2000; Rodrigues, 1999, 2000, 2002; Cavaco, 1996, 2000; 

Almeida e Blos 1999, Blos, 2000; entre outros) que, após estudos, constataram o novo 
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dinamismo que o turismo e as segundas residências, enquanto atividades de lazer, estão 

promovendo no meio rural, gerando emprego e renda para a população local. Casos como 

Lages (SC), Venda Nova do Emigrante (ES), Bonito (MS) e Friburgo (RJ) são emblemáticos 

dessa nova configuração. 

Em relação às segundas residências, as classificamos como uma atividade de lazer por 

entendermos que tais residências são formas de distração e relaxamento que as famílias 

encontraram para fugirem do estresse e da rotina da vida cotidiana e que, sendo assim, elas 

podem ser inseridas dentro das orientações de Elias e Dunning (apud Rugiski e Pilatti, 2005, 

p.1-8). Esses autores afirmam que o lazer está associado à necessidade que o indivíduo tem 

de se submeter, por meio do autocontrole das emoções e pulsões, para conviver com a 

modernidade da atual sociedade. As atividades de lazer seriam, assim, uma compensação das 

“tensões consequentes deste autocontrole, através de ações que permitissem a produção 

controlada de tensões emocionais” (Proni apud Rugiski e Pilatti, 2005, p.1-8). Enfim, as 

segundas residências, enquanto atividades de lazer seriam o lugar onde os indivíduos 

exercitariam aquelas atividades que estão em oposição à rotina de sua vida diária profissional. 

Além do que, essas Segundas Residências foram, e ainda estão sendo, construídas em 

Condomínios que pertenceram a antigas fazendas de gado leiteiro.  

Especificamente sobre a atividade turística, Swarbrooke (2000, p.87-88) nos informa 

que o desenvolvimento do turismo deve ser orientado dentro de um contexto mais amplo de 

desenvolvimento, e que promova a melhoria da qualidade de vida não só por meio do aumento 

de salários, emprego e renda, mas também com “melhor educação, padrões mais altos de 

saúde e nutrição, menos pobreza, um ambiente mais limpo, mais igualdade de oportunidade, 

maior liberdade individual e uma vida cultural mais rica”.  

Em seus estudos sobre a atividade turística nos “países emergentes”, o autor 

(Swarbrooke, 2000, p.87-88) chama a atenção para o fato de os impactos negativos serem 

maiores que os positivos. Entre tais impactos, destacam-se: as políticas nacionais de turismo 

dão enfoque à construção de complexos turísticos autossuficientes que não geram “efeito 

multiplicador na comunidade local e na região”; estímulo às grandes operadoras turísticas 

nacionais e estrangeiras em detrimento das empresas locais; centralização das decisões e, por 

conseguinte, a exclusão das populações locais no processo decisório; desrespeito à população 

local ao permitir e autorizar a desapropriação “para criar espaços turísticos” e corrupção no 

planejamento por ocasião da “aprovação de projetos inadequados”.  

Os “países emergentes” possibilitam e oferecem férias e lazer a custos baixos ou, 

como cita o autor, “a pobreza de uma pessoa significa férias baratas de outra pessoa”. As 

férias dos turistas dos países desenvolvidos “são construídas, principalmente, sobre a pobreza 

e os problemas sociais da população autóctone”.  

Já Rodrigues (1999, p.43) reconhece que o local não pode mais apenas ser analisado 

na perspectiva do consumo da paisagem histórica e natural, na medida em que ele está “sendo 
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cada vez apropriado e fragmentado pelo global e que esta atividade precisa ser compreendida, 

também, no âmbito das atividades econômicas”. 

Isso nos reportou para Hirschman (apud Cavaco, 1996, p.96), quando discute sobre a 

importância do planejamento econômico, “o desenvolvimento depende não tanto da 

combinação ótima de recursos e fatores de produção como de fazer aflorar e mobilizar 

recursos e capacidades escondidas dispersas, ou mal utilizadas”. Ou seja, “não há territórios 

condenados, mas apenas territórios sem projetos [...] o desenvolvimento rural não se decreta, 

se constrói”. 

A perspectiva do desenvolvimento local visa, em última instância, à transformação 

social de localidades, uma vez que as populações locais passam de expectadoras a 

protagonistas de sua própria história. Os conselhos, os fóruns e as comissões responsáveis 

pela elaboração e gestão de políticas e projetos de desenvolvimento municipal são os lugares, 

por excelência, para o exercício de uma cidadania ativa e propositiva que visa reduzir a 

pobreza das áreas rurais e a promover a inclusão dessas populações no processo produtivo, 

por meio da capacitação profissional, da geração de emprego e renda para a melhoria da 

qualidade de vida. Como afirma Jara (1998, p.51-77), "municipalizar o desenvolvimento 

sustentável implica repensar os objetivos da sociedade, bem como sua relação com o Estado, 

procurando desenhar alternativas de vidas ligadas às novas mentalidades e modos diversos de 

agir e pensar". 

  Blos (2000, p.203-204) nos orienta que o desenvolvimento local é um esforço que visa 

a mudar o status quo de uma situação de “passividade ou de resignação”, uma forma de reagir 

“contra efeitos indesejáveis de um modelo de desenvolvimento tradicional”, e que, aproveitando 

os recursos existentes, procura gerar emprego “e excedentes externos aos circuitos 

hegemônicos do modelo vigente”. Para esse autor, as pequenas cidades ou áreas rurais que 

utilizam os recursos locais para impulsionar tanto as atividades tradicionais como as novas têm 

possibilidades “de conseguirem um nível de desenvolvimento satisfatório, malgrado os modelos 

e as teorias clássicas de desenvolvimento regional”. 

Ainda, segundo Hirschman (apud Blos, 2000, p.204), o desencadeamento de tais 

processos em conjunto “com um agente que compreende não somente o desejo de sucesso, 

mas também a percepção da realização através da reestruturação do sistema produtivo, o 

aumento do emprego local e a melhoria do nível de vida da população” poderá criar um 

ambiente que faça aflorar a “mobilização e habilidades não aproveitadas, dispersas ou mesmo 

insuficientemente empregadas”. Para Blos (2000, p.204), cada “iniciativa dá prioridade 

diferente a cada um dos objetivos, o que faz com que cada comunidade local seja levada a 

solucionar seus problemas específicos”. Assim, o modelo de desenvolvimento local representa   

uma utilização, em primeiro lugar, dos recursos ociosos, da 

recuperação de oportunidade de criação de atividades produtivas 

realmente existentes, porém nunca utilizadas, abandonadas, que 

podem voltar a ser aproveitadas a partir das oportunidades que 
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oferecem as novas tecnologias, a reorganização dos processos 

produtivos, as mudanças de demanda, a melhoria das condições de 

comunicação e transporte e, entre iniciativas rurais, o acesso a novos 

mercados. Consiste, também, em descobrir essa possibilidade nas 

localidades com pouca ou nenhuma acumulação de experiência 

empresarial ou técnica, identificando, estimulando e apoiando os 

atores capazes de conduzir as atividades, e deixando implícita a 

dimensão voluntarista, de determinação, para pôr em jogo recursos e 

oportunidades através de discussões voltadas para o desenvolvimento 

local.  

 

Silveira (2002, p 239) destaca que, independente “da diversidade de olhares, ênfases e 

prática”, os fatores que estão presentes nas formulações de desenvolvimento local são:  

Ênfase na cooperação e na aprendizagem (formação de capital social 

e humano); gestação de novos arranjos produtivos ancorados no 

território, a integração de serviço de apoio a micro e pequenos 

empreendimentos (crédito, capacitação gerencial e tecnológica, 

informação e mercado), a articulação inter-setorial de políticas 

públicas, a constituição de esferas públicas ampliadas com 

participação direta dos atores locais e, mais amplamente, a 

perspectiva do protagonismo local.  

 

Silveira em conversa com Franco (2005, p.10) afirma que a diferença das experiências 

de desenvolvimento local iniciadas no final da década de 1990 das anteriores é a constituição 

de uma  

matriz de projetos no território (o que chama de “usina social de 

projetos”), onde se combinam articulação interinstitucional e 

participação social (ou novos “arranjos socioinstituicionais ou “novas 

institucionalidades” vinculando ampliação da esfera pública e oferta de 

serviços territorializados). O que sabemos deste diferencial de 

ambiente não é apenas um “aspecto contextual”, mas núcleo do 

processo. É aí que se dá o salto do pontual para o sistêmico.  

 

Nesse sentido, podemos dizer que, em tese, o desenvolvimento local é um processo 

construído socialmente por diversos atores sociais, no interior de um território, que procuram 

aproveitar os recursos ociosos, as habilidades mal aproveitadas e que consideram não só o 

aspecto da busca e do aprendizado para se inserirem no mercado, mas, também, o uso e 

preservação dos recursos naturais. Também privilegiam e reconhecem as culturas locais, as 

relações sociais e políticas, estabelecendo um processo contínuo de busca de sinergias 
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positivas por meio da negociação e da parceria entre Estado (agências estatais de 

desenvolvimento), sociedade civil (representações sociais) e mercado (segmentos econômicos 

produtivos), sob a égide das políticas públicas que são articuladas entre si, e que se 

materializam localmente na forma de uma “usina de projetos sociais”.  

Porém, cabe ressaltar que na realidade esses processos de negociação e parceria não 

se dão de maneira harmoniosa. Ao contrário, são processos conflituosos porque envolvem 

disputas de poder entre os atores sociais envolvidos – que representam o Estado, a sociedade 

civil e o mercado – e buscam canalizar as decisões em torno dos seus próprios interesses. 

Além disso, há disputas de poder entre os atores sociais no interior de cada uma dessas 

esferas. No âmbito do Estado, as disputas entre os atores sociais se dão porque as políticas 

públicas, cada uma, representam interesses específicos e quase sempre são desarticuladas ou 

estão em desacordo entre si. Como exemplo, podemos citar os desacertos entre as políticas 

públicas do Ministério da Agricultura e do Ministério de Desenvolvimento e Reforma Agrária, e 

desses com o Ministério do Meio Ambiente.  

 

As políticas públicas de turismo e lazer (segundas residências) em Gravatá  

O processo de construção da modernização em Gravatá não foi algo imposto, 

deliberado ou impulsionado por determinação governamental. Ao invés disso, foi um processo 

lento e gradual, cuja origem está na iniciativa individual de determinadas pessoas que 

detinham tanto capital financeiro como conhecimento técnico, mas, principalmente criatividade 

e senso de oportunidade. Outro fator é que esse processo de mudança em Gravatá é 

decorrente das transformações que acontecem na vida prática cotidiana, ou comum, das 

pessoas. Ou seja, o momento em que “se instalam as condições de transformação do 

impossível em possível” (Souza Martins, 1998, p. 6). Momento no qual as visões do mundo 

objetivo e subjetivo se mesclam, mas a materialidade ou a necessidade da vida cotidiana se 

sobrepõe à subjetividade. 

Nesse sentido, podemos entender a transformação de Gravatá como um processo de 

sedução, ao qual a população local, aos poucos, foi se enredando em “suas malhas, criando 

tramas e dramas diários, que a aprisionaram ao modo de viver da vida moderna” (Viana 

Rodrigues, 2001, p.120). 

Segundo entrevista realizada com uma moradora, proprietária de pousada e 

representante dos empregadores do Conselho Municipal de Emprego e Renda, o turismo 

nunca foi profissionalizado porque a política desenvolvida pelos antigos prefeitos era 

assistencialista, e o máximo que havia eram ações isoladas, decorrentes das pressões dos 

empresários e da própria população. 

Sobre o Conselho Municipal de Turismo do antigo e extinto Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT/CMT), foi a partir de sua criação, nos anos de 1990, que o 

turismo começou a ter alguma visibilidade política em Gravatá. No entanto, isso se deve à 

iniciativa de um hoteleiro, o qual trouxe para o município a proposta do PNMT. Ele chegou a 
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ser implantado, e houve treinamento dos membros. Pelo que entendemos, não houve apoio às 

iniciativas propostas pelo CMT por parte do poder local, o qual não conseguiu enxergar a 

importância do turismo como agente gerador de emprego e renda para a população, e a 

tendência foi que o Conselho perdeu forças e deixou de existir. 

No início dos anos de 2000, Gravatá entra no Circuito do Frio organizado pela 

Secretaria Estadual de Turismo, a qual, nesse período, começou a desenvolver os projetos 

denominados “Circuitos”, cujo objetivo foi interiorizar o turismo.  

Foi no meado da gestão municipal anterior que a Prefeitura realmente passou a investir 

e a procurar viabilizar ações mais voltadas para o turismo. As iniciativas foram decorrentes de 

ações isoladas, e não fruto de um planejamento específico para o turismo. Segundo o 

secretário de turismo, só recentemente, o turismo passou a ser considerado como um forte 

instrumento gerador de emprego e renda para a população local. E, dessa forma, o município 

tem investido no turismo de eventos e na capacitação profissional.  

Pelo que pudemos perceber, o poder local decidiu investir no turismo de eventos de 

maneira mais forte, porque entendeu que essa modalidade é a forma mais rápida de gerar 

emprego, trabalho e renda para a população local, em razão da facilidade de acesso e da 

proximidade da capital. Na verdade, pudemos acompanhar de perto o aumento do número de 

pessoas na cidade, nos períodos festivos, tanto hospedadas nos hotéis, nas pousadas, nos 

hotéis-fazendas, nas pousadas rurais, nos spas, nos resorts, nos condomínios, como o 

aumento da população que se deslocava apenas para os shows, oriundas de Recife e dos 

municípios vizinhos. Pelos cálculos do secretário de turismo são de 2 a 3 mil empregos diretos 

gerados, e, em média, 4 mil indiretos. Nos condomínios e prives os empregos são de 

jardineiros, empregados domésticos, zeladores, porteiros, vigias, eletricistas e são na sua 

maioria e moradores do meio rural onde tem uma pequena propriedade e produzem para o 

autoabastecimento. Para essas pessoas as segundas residências e o turismo no município é 

visto como uma “redenção” pois suas vidas melhoraram e hoje eles podem ter acesso a uma 

melhor alimentação, bens de consumo e lazer.  

Os eventos realizados no município são de três tipos: o primeiro é decorrente da 

participação do município no Circuito do Frio que recebe patrocínio do Governo do Estado, e 

acontece no Pátio de Eventos; o segundo trata de festividades como Semana Santa, São João, 

Festival da Cultura, Feira de Negócios, entre outras, promovidas pelo poder local, com 

recursos patrocinados por políticos e empresas e, também, acontecem no Pátio de Eventos; já 

o terceiro tipo é promovido pela iniciativa privada e acontece em um haras às margens da BR 

232. 

Nas festividades promovidas pelo poder local, as barracas são todas padronizadas, a 

população que trabalha nos eventos é do município e, além do cadastramento, essas pessoas 

passaram por uma capacitação profissional no âmbito das boas práticas do manuseio e trato 

com alimentos. Percebemos, ainda, uma preocupação por parte do poder local em dar apoio a 
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esses trabalhadores em relação ao cuidado dos filhos, permitindo a abertura das creches 

durante as festividades enquanto os pais trabalham. 

O grande público presente nos eventos promovidos pela Prefeitura estimula a iniciativa 

privada, a qual também passou a investir nesse segmento. São os eventos da iniciativa privada 

que estão trazendo sérios transtornos à população. Essa terceira modalidade de grande 

evento, que se realiza na Semana Santa e no São João, acontece paralelo aos shows do Pátio 

de Eventos. Além da forte concorrência com o evento de iniciativa da Prefeitura, não beneficia 

a população local. Fora o pagamento do alvará, toda a infraestrutura é de fora do município. 

O Prefeito e o Secretário de Turismo fizeram duras críticas às políticas públicas tanto 

dos governos Federal como Estadual. E, nesse sentido, exemplificam comentando como se 

deu a entrada de Gravatá no Circuito do Frio e o que, efetivamente, em termos de recursos 

financeiros, o município recebeu desses governos, e o excesso de burocracia para o 

financiamento. Segundo o Prefeito, 

Há um grande plano do Governo Federal, mas no campo virtual, no 

discurso! Na prática, eu não acredito em nada de ação se você não 

tem recursos! Pra você ter uma ideia, o município de Gravatá, até hoje, 

obteve do Governo Federal apenas R$ 100 mil para investimento no 

Centro de Informações Turísticas, e R$ 30 mil para um evento. Foi 

todo o dinheiro que eu tive para investimento em turismo, desde o 

começo da minha gestão.  

 

Observamos que a atual política que norteia as ações da Empresa Pernambucana de 

Turismo (EMPETUR) age no âmbito da divulgação dos potenciais turísticos do Estado através 

das Rotas Turísticas, e na organização de eventos. Apesar de o município estar incluso no 

programa Rota Luiz Gonzaga, conhecido também como Rota do Forró do Governo do Estado, 

ele ainda estava em fase de elaboração do seu Inventário Turístico quando fizemos nossa 

entrevista em 2005. Só em 2006 foi concluído. 

Como consta da Política Nacional de Regionalização do Turismo, do Ministério do 

Turismo, um programa de liberação de financiamento pelo Programa Nacional da Agricultura 

Familiar (PRONAF) para financiar os pequenos agricultores interessados no setor, o Diretor de 

Turismo disse desconhecer esses financiamentos. Já o Secretário de Turismo e o prefeito 

conhecem, mas não há liberação desses créditos no município.  

Conforme o primeiro, isso se deve à burocracia existente para a liberação do crédito. 

Já o prefeito se diz contra qualquer financiamento se não há investimento do PRODETUR, do 

Ministério das Cidades e do Ministério do Turismo em infraestrutura, porque isso só endividaria 

o investidor, principalmente se ele for um pequeno agricultor. 

Quando arguidos sobre a falta de sinalização para os atrativos turísticos de Gravatá 

que se encontram na área rural, nos informaram que o turismo tem sido um aprendizado que 
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acontece na vida prática do dia a dia, no qual eles procuram atender às necessidades, à 

medida que elas aparecem e que não é oferecido o serviço de guias turísticos especializados.  

Ainda no âmbito do turismo no espaço rural, a grande queixa dos agricultores, tanto 

dos produtores de orgânicos, como dos produtores de flores e plantas ornamentais, está na 

dificuldade de acesso às propriedades. Alguns já receberam visitas de turistas ou moradores 

de segundas residências que compravam os seus produtos na propriedade. Segundo eles, o 

afastamento das pessoas se deve à péssima situação das estradas. Por outro lado, há quem 

reconheça os esforços do poder local em tentar viabilizar o turismo no espaço rural buscando 

parcerias com os municípios vizinhos e estimulando as atividades do turismo de trilhas de 

aventuras, como os enduros de jeepcross e motocross. 

Na área do marketing, o município procura participar dos eventos nacionais e estaduais 

na área do turismo, através da EMPETUR. Observamos que o meio de divulgação mais 

utilizado é o folder, porém, em períodos de grandes eventos como a Semana Santa, São João 

ou o Festival Cultural e Feira de Negócios, há também cobertura pelos jornais, televisão e 

internet. Através dos provedores de internet existentes no município, é possível acompanhar 

“ao vivo” a todos os shows realizados no Pátio de Eventos durante os festejos de São João, 

organizados pela Prefeitura.  

 

Folder Institucional da Prefeitura de Gravatá. Acervo pessoal da Pesquisadora. 

 

Pelo que pudemos perceber nas entrevistas, é importante o apoio do SEBRAE (Serviço 

de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) ao turismo, e o município espelho para as ações 

desenvolvidas é Gramado, no Rio Grande do Sul, inclusive para a implantação da disciplina 

“conscientização do turismo” no currículo escolar. Constatamos que houve uma recuperação 
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nos prédios públicos, casario e casarões antigos da cidade, bem como da feira pública com 

barracas padronizadas e recuperação física do mercado público. 

Os condomínios, bem como os loteamentos e a construção civil fizeram de Gravatá o 

município de maior taxa de crescimento dos setores imobiliário e da construção civil no estado. 

Após a duplicação da BR 232, cresceu muito a oferta de terrenos (antigas fazendas) para a 

construção. Para o setor imobiliário, o município tinha o metro quadrado mais caro do estado 

até 2007. Em média, são 200 casas licenciadas por mês. No total, são 150 condomínios com 

13 mil residências. Por outro lado, isso promoveu a especulação imobiliária, fazendo com que o 

preço tanto de lotes como de casas construídas, nas áreas urbanas e rurais, subissem. Em 

determinados condomínios, verificamos que o preço de um terreno de 2.000 m2 de área, estava 

à venda por R$ 200 mil.  

Sobre a destinação dos recursos advindos dos impostos arrecadados diretamente 

relacionados às atividades de turismo e lazer (segundas residências), o prefeito nos informou 

que sua prioridade é a aplicação na educação.  Quando contestado sobre o volume de dinheiro 

que circula no município oriundo das atividades relacionadas ao turismo e ao lazer (segundas 

residências), a estimativa é que seja maior que R$ 10 milhões ao ano. 

Durante o período de festividades e grandes eventos, é comum a contratação de mão 

de obra temporária. Não só no segmento de hotelaria e gastronomia, como também no 

comércio. Inclusive aqueles que já trabalham, ou que só estudam, aproveitam a temporada 

para ganhar dinheiro. 

Ao comentarmos a resposta à nossa entrevista da não existência de uma política 

pública para o espaço rural pelo governo do Estado de Pernambuco pela, então, Secretária 

Adjunta de Turismo, o Prefeito nos informa que essa ausência se dá em função da falta de 

articulação entre a Secretaria de Turismo e a EMPETUR. Na realidade, em conversas informais 

com funcionários da EMPETUR, percebemos haver uma disputa política com a Secretaria de 

Turismo. É uma disputa que remonta ao primeiro governo Arraes, quando a EMPETUR perdeu 

sua autonomia e passou a ser uma empresa ligada à Secretaria de Turismo.  

Dentre os entrevistados, todos afirmaram, com exceção do empresário 

socioproprietário do Hotel Fazenda Portal de Gravatá, desconhecer a atual Política Pública 

Nacional de Turismo, bem como o Projeto de Financiamento de Turismo Rural para o pequeno 

agricultor. Porém, constatamos que, no período de 13 a 17/05/2005, houve, em Gravatá, o 

“Processo de Formação e Capacitação Continuada em Turismo Rural”, organizado pelo 

INCRA, SDT, FIR, IBAMA e EMATER/RN. O seu objetivo foi promover a capacitação para a 

formação da Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar (Rede TRAF) na região Nordeste. 

Durante a pesquisa constamos que Gravatá contava com três pousadas rurais, dois 

hotéis fazendas, um spa/hotel, nove pousadas, um resort (vila hípica, flat e hotel), três hotéis. 

Sendo que dentro de um hotel fazenda funciona um flat. 
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Usina social de projetos – a capacitação profissional e a geração de emprego e renda em 

Gravatá  

Na avaliação do ranking do PIB per capita de Gravatá em relação aos demais 

municípios, ele esteve, de 2000 a 2004, nos seguintes lugares: em 78o com PIB de 1.994, no 

ano de 2000; em 61o com PIB de 2.284, em 2001; em 73o com PIB de 2.621, em 2002; em 75o 

com PIB de 2.825, em 2003; e em 75o com PIB de 3.205, em 2004 (CONDEPE/FIAM, 2004). 

Isso demonstra que seu PIB vem subindo gradativamente.  

Essa elevação do PIB se deve prioritariamente ao crescimento do trabalho formal nas 

atividades do comércio, da construção civil, da indústria artesanal, da gastronomia e da 

hotelaria. Além disso, em razão de o município estar localizado nas proximidades do Polo 

Regional de Confecções (Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe) está atraindo a 

instalação de pequenas indústrias ligadas a esses segmentos, principalmente da moda íntima.  

Distribuição do Emprego por setor da Economia. 

Setores de Atividades Estabelecimentos Empregados 

Administração Direta e Autarquia 04 1.789 

Agricultura, silvicultura, criação de 

animais, etc. 

61 213 

Comércio e Administração de imóveis, 

etc. 

205 686 

Comércio Atacadista 47 141 

Comércio Varejista 802 1.029 

Construção Civil  32 31 

Ensino 66 69 

Extrativa Mineral 03 07 

Indústria de borracha, etc. 09 65 

Indústria química, farmacêutica, etc. 15 239 

Indústria de maderia e mobiliário 37 46 

Indústria de calçados 01 - 

Indústria de produtos alimentícios, 

bebidas, etc.  

63 226 

Indústria de minerais não metálicos 24 73 

Indústria de material elétrico e 

comunicação 

011 - 

Indústria de papelão, editorial e gráfico 05 10 

Indústria mecânica 01 - 

Indústria metalúrgica 06 11 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos 17 16 
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de tecidos 

Instituições de crédito, seguros e 

capitalizações 

10 43 

Serviços de alojamento, alimentação, 

etc 

342 658 

Serviço Industrial de utilidade pública 03 09 

Serviços médicos odontológicos e 

veterinários 

33 26 

Transporte e Comunicação  21 33 

Total 1.808 5.415 

Fonte: CONDEPE/FIAM. Disponível em: http://www.condepefidem.pe.gov.br. Acesso em: 14 

nov. 2005. 

 

Ao visitarmos uma dessas confecções, verificamos que os compradores eram 

moradores não só dos condomínios, como turistas a passeio pela cidade e moradores fixos. 

Pela qualidade do produto e pelo volume de pessoas comprando, é possível prever que 

Gravatá deverá entrar nesse mercado como forte concorrente nos próximos anos, sobretudo se 

houver mais investimento na produção e dada a proximidade com Recife.  

No âmbito dos estabelecimentos de hotelaria, gastronomia, comércio e indústria em 

geral, o empregado é oriundo basicamente da área urbana. Não percebemos capacitação 

profissional nas atividades de vigia, empregado(a) doméstico(a) e balconista. Já nos demais 

segmentos, como hotelaria, gastronomia, artesanato, marcenaria, todos passaram por 

capacitações profissionais, por intermédio da Secretaria Municipal de Ação Social da 

Prefeitura, do SEBRAE, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), do Serviço Social da Indústria (SESI), do 

Círculo dos Trabalhadores Católicos (CTC) ou mesmo financiado pelo próprio empregador. 

Apenas cargos de gerente ou de nível superior não estão com a população local e precisam 

ser trazidos de fora. 

Sobre as capacitações e qualificações profissionais, a Prefeitura e seus parceiros estão 

construindo um prédio exclusivamente para isto, denominado “Laboratório de Aprendizagem”. 

Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município em parceria com o 

SEBRAE, com a Universidade Federal de Pernambuco, com o Sindicato das Indústrias de 

Móveis de Pernambuco, com a Associação dos Fabricantes de Móveis de Gravatá e com o 

CTC, desenvolveu o “Projeto Jovem Marceneiro”, com carga horária total de 80 horas teóricas, 

e estágio de três meses em marcenarias do município. Foram qualificados jovens entre 16 e 21 

anos de idade, os quais receberam uma bolsa no valor de R$ 60,00. Outro projeto realizado foi 

o da Capacitação em Jardinagem, oferecido em parceria com o SENAR. Já a “Jornada 

SEBRAE”, com duração de uma semana foi dirigido aos profissionais e empresários, na qual o 

assunto tratado foi o gerenciamento empresarial. 
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Os produtos ArtGravatá – brinquedos educativos e materiais pedagógicos – são 

fabricados pelos artesões/professores de marcenaria do CTC, e são vendidos tanto para o 

Brasil, como exportados para a Holanda. A exportação da produção é resultado da sua 

participação, desde 1999, no Programa de Comércio Justo e Solidário da ONG Visão Mundial e 

que se dá através da empresa Comércio Ético e Solidário de Produtos Agropecuários e 

Artesanais do Brasil Ltda. A produção do artesanato do CTC varia do decorativo ao utilitário, 

mas também pela confecção e recuperação do mobiliário escolar. 

No que diz respeito à geração de emprego e renda, todos os entrevistados concordam 

que as atividades de turismo e lazer (segundas residências) e as demais atividades a elas 

ligadas são geradoras de empregos formais e, também, de contratação de mão de obra 

temporária, o que propicia a melhoria da renda das famílias das áreas rurais e urbana.  

Nos segmentos da hotelaria e da gastronomia, a maior parte dos proprietários são do 

Recife. A mão de obra mais especializada para cargos de direção é oriunda do Recife ou de 

outro Estado. O Hotel Fazenda Portal de Gravatá se diferencia dos demais no que diz respeito 

ao treinamento e capacitação profissional. Como, praticamente, foi pioneiro no ramo de 

hotelaria, o próprio hotel se responsabilizou por essas atividades. Os móveis dos 

estabelecimentos de hotelaria e gastronomia são fabricados em Gravatá.  

Em 2007, foi inaugurada a Escola Técnica de Gravatá, resultado da parceria público-

privada entre o Instituto de Corresponsabilidade de Educação (ICE), governos Estadual e 

Municipal. Em princípio, matriculou 166 alunos do ensino médio, distribuídos em quatro turmas 

no primeiro ano em horário integral. Segundo as informações obtidas na Prefeitura, o corpo 

docente passou por uma capacitação em centros semelhantes já existentes em Bezerros, 

Recife e Arcoverde. 

  Não podemos deixar de citar a importância do papel da mulher no que tange à sua 

participação nas pequenas empresas, como os estabelecimentos comerciais e artesanais das 

diversas atividades, ou na agricultura de orgânicos e flores. No novo segmento que se inicia de 

confecção de moda íntima, as mulheres estão à frente do negócio, desde a fabricação até a 

venda. Importante também é o trabalho das mulheres organizadas de forma associativa que 

trabalham o artesanato de tecido na confecção das “bonequinhas da sorte” que, também, 

começa a ser exportada para o exterior e para o restante do país pela Ética.  

 

Considerações Finais  

O processo de desenvolvimento que vem acontecendo em Gravatá atende, em parte, o 

conceito de desenvolvimento local. Se, por um lado, está ocorrendo a melhoria da qualidade de 

vida da população local no que tange a emprego, renda, capacitação profissional, educação e 

saúde, por meio do aproveitamento dos recursos ociosos e das habilidades mal aproveitadas e 

da gradativa conscientização para o uso e a preservação dos recursos naturais, por outro, o 

sentido de “empoderar”, dar poder de decisão à população no processo de desenvolvimento 

não se cumpre ainda, uma vez que não houve discussões nos fóruns e conselhos sobre a 
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implantação, viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental desses novos 

empreendimentos.  

A busca de sinergias positivas estabelecidas entre Estado, sociedade civil e mercado, 

baseadas na articulação entre as políticas públicas, não se cumpre, visto que não existe 

política pública municipal instituída, em nenhum âmbito, em virtude do distanciamento existente 

entre a realidade local e o proposto pelas políticas públicas das esferas superiores dos 

governos Estadual e Federal.  

No que se refere a Gravatá ser considerada uma usina social de projetos, notamos que 

o município encontra-se em pleno processo de gestação dessa usina. Em alguns casos, é 

possível perceber uma combinação institucional local entre o poder público, a sociedade civil 

organizada e o mercado. O que falta é a participação e o poder de decisão da população local 

nas discussões das instalações dos novos empreendimentos, e articulação política com as 

políticas públicas nas esferas dos governos Estadual e Federal. 

Se, por um lado, conseguimos identificar a cooperação, a aprendizagem, o apoio aos 

arranjos produtivos locais, a integração de serviço de apoio a micro e pequenos 

empreendimentos, como o trabalho que o SEBRAE desenvolve no município, e o protagonismo 

local, por outro, a ausência de articulação inter-setorial de políticas públicas impedem que esse 

processo de desenvolvimento que vem ocorrendo em Gravatá possa ser considerado 

desenvolvimento local.  

Nesse sentido, o modelo de desenvolvimento obedece à antiga lógica de ênfase na 

modernização da economia, ou seja, verticalizado, de cima para baixo. Não é resultado de 

ação estratégica de um planejamento das políticas públicas nem do município, e nem do 

Estado de Pernambuco, tampouco do Governo Federal. São ações tecidas na práxis da vida 

cotidiana e que ainda vêm a reboque das iniciativas individuais do Prefeito, e da iniciativa 

privada.  

Havemos de reconhecer o papel desempenhado pela população local de serem 

protagonistas de suas histórias. Como no caso da organização das mulheres na confecção da 

“bonequinha da sorte”, ou mesmo à frente de diversos negócios, tanto no artesanato como na 

pequena indústria fabril e artesanal de alimentos; dos pequenos comerciantes e artesãos de 

móveis, bronze e alumínio, que estão não só aproveitando as oportunidades surgidas como a 

capacitação profissional mas também criando novas oportunidades de emprego, 

principalmente de algumas categorias sociais como os produtores rurais da agricultura 

tradicional de subsistência que procuraram romper com o status quo de uma situação de 

miséria, pobreza e doença, transformando o “impossível no possível”, buscando trabalho em 

outras atividades, como vigia, porteiro, jardineiro, empregado (a) doméstico (a), mas sem 

largarem sua agricultura de subsistência; ou ainda agricultores tradicionais que mudaram para 

a produção de orgânicos; ou os produtores de flores e plantas ornamentais que reconhecem o 

associativismo/cooperativismo não apenas como espaços de luta política, mas, antes de tudo, 
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como espaços negociados na esfera da necessidade material que os fizeram perceber que 

unidos são mais fortes.  

É a necessidade que os move da posição de expectador à posição de protagonistas de 

sua própria história. Uma dinâmica própria que se estabelece na trama do dia a dia das 

relações sociais que são desiguais, permeadas pelo poder, porém o senso de aproveitar as 

oportunidades está presente na população, independente da sua classe social. A participação 

popular em processos que visam ao desenvolvimento local é, antes de tudo, um exercício 

construído na experiência da vida cotidiana, mas movida pela necessidade de transformar o 

“impossível no possível”.  

E, nesse contexto, defendemos a necessidade de se redesenhar as políticas públicas 

de desenvolvimento rural em Gravatá e no Estado de Pernambuco, em uma visão mais ampla, 

que procure considerar atividades alternativas que gerem riqueza, para além das atividades 

agrícolas nas áreas rurais.  
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Resumen:  El turismo rural requiere un grado importante de encadenamientos productivos, tanto 

en la prestación de servicios como en la elaboración de productos turísticos. Los objetivos del 

estudio son establecer el grado de asociatividad de las agrupaciones turísticas del sur de Chile, las 

barreras y dificultades de su funcionamiento, y proponer lineamientos para fortalecerlas, 

contribuyendo a la sustentabilidad de sus negocios y la generación de una oferta de tipo 

cooperativo. Los resultados reportan que las principales brechas son: la débil comunicación interna 

y externa; la escasa cohesión y sentido de pertenencia; la falta de una visión de proyecto común de 

medio plazo; la escasa capacidad para tomar decisiones y las carencias en materia de liderazgo y 

técnicas organizacionales. 

 

Palabras claves: asociatividad, turismo rural, diagnóstico organizacional, capital social, Chile.  

 

Social capital and sustainability in rural tourism: Evaluation of associative networks of rural 

tourism in southern chile 

 

Abstract: Rural tourism requires joint work and a significant degree of chains even for service 

delivery and development of tourism products. The study objectives are to establish degree of 

associative skills of tourist organizations in southern of Chile; identify the barriers and difficulties in 

its operation, and propose guidelines to strengthen them, contributing to the sustainability of their 

business and generating a cooperative supply. The results indicated main weaknesses in terms of 

association: poor communication, both internally and externally; low level of cohesion and sense of 

belonging; lack of a common project vision in long term, limited capacity about decisions making 

and shortcomings in leadership and organizational skills. 

 

Keywords: associativity, rural tourism, organizational diagnosis, social capital, Chile 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.- Turismo rural. 

La expresión turismo rural es bastante reciente y surgió para distinguir una alternativa turística que 

responde al creciente interés de los ciudadanos urbanos por compartir el patrimonio y la cultura 

campesina; al mismo tiempo que corresponde a una modalidad que tiende a satisfacer la demanda 

de espacios abiertos para la práctica de actividades tradicionales en el mundo agropecuario y 

deportivas y recreativas en el entorno rural. Se ha reconocido como actividad económica 

generadora de empleo y que incrementa la renta rural con un carácter de complementariedad 

económica.  

El rasgo distintivo de los servicios y productos de turismo rural en general y de agroturismo en 

especial, es el deseo de ofrecer a los visitantes la oportunidad de disfrutar del entorno físico y 

humano de las zonas rurales y, en la medida de lo posible, de participar en las actividades 

tradiciones y estilos de vida de la población local (Organización Mundial de Turismo (en adelante 

OMT.), 2002). 

En Chile, un número creciente de agricultores y campesinos están desarrollando, en sus predios, 

actividades de prestación de servicios de turismo rural.  Las iniciativas se desarrollan en forma 

individual o colectiva, y son apoyadas por distintas instituciones tanto públicas como privadas. 

Como característica general, los emprendimientos corresponden a microempresas de hospedaje 

desarrolladas a partir de casas de campo que cuentan con espacio disponible para recibir 

huéspedes; a fogones o quinchos que ofrecen servicios de alimentación campestre a partir de 

instalaciones sencillas y cuya oferta se basa en la gastronomía tradicional y a negocios que 

ofrecen actividades agro, ecoturísticas y de turismo cultural deportivo y de aventura. 

 

1.2.- Capital Social. 

Se entiende por capital social la malla y el contenido de las relaciones y vínculos comunitarios que 

establecen las organizaciones, tanto al interior como con el entorno. Estos lazos se estructuran a 

partir de  actitudes de confianza complementadas con relaciones de reciprocidad y cooperación. 

Ello constituye un auténtico capital en el sentido de que proporciona mayores beneficios a quienes 

establecen este tipo de relaciones y que puede ser acumulado (Durston, 2001). 

Se puede afirmar que cuando hay abundante capital social, las personas y los grupos se potencian 

recíprocamente para conseguir objetivos personales y sociales que resultarían mucho más difíciles, 

y en oportunidades imposibles, sin una adecuada y fluida interacción. El progreso de una persona, 

familia o grupo comunitario o productivo depende entonces, en parte, del capital social que 

disponga. 
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El estudio realizado por Durston, (2002) sobre capital social en comunidades campesinas concluye 

que las comunidades campesinas chilenas mantienen una amplia variedad de formas de 

cooperación propias, pero los esfuerzos externos por potenciarlas han alimentado, en muchos 

casos, rivalidades y clientelismo. Además señala que es posible fortalecer la confianza y la 

cooperación sobre la base de un buen diagnóstico cualitativo de las relaciones sociales locales y 

que las reglas que incentivan a los campesinos a organizarse y a exigir la rendición de cuentas a 

los funcionarios, son pasos positivos pero insuficientes, frente a la convicción de los funcionarios 

de que los campesinos son poco capaces e individualistas. De ahí que recomienda fortalecer 

vínculos entre funcionarios y comunidades rurales, para lograr que nuevas reglas incentiven al 

campesinado a organizarse y generar un ambiente de trabajo en equipo y satisfacción en la 

prestación de servicios. Las comunidades y organizaciones campesinas rara vez logran “despegar” 

con sus estrategias de asociar capital social con otros activos, en gran parte porque topan con las 

estrategias de otros grupos sociales, más poderosos en el escenario territorial, que usan su propio 

capital social para excluir y para capturar a votantes campesinos en clientelismos partidarios que 

muchas veces han cooptado las agencias públicas. 

 

1.3.- Asociatividad. 

La asociatividad empresarial se entiende, con Rosales, 1997, como forma de colaboración entre 

empresas de distinto tamaño, para participar en una tarea conjunta y buscar la realización de 

objetivos comunes, sin perder la autonomía.  

Para efectos de esta investigación se entiende por organizaciones o asociaciones a redes, 

cámaras, comités, rutas turísticas u agrupaciones de pequeños campesinos cuya actividad 

productiva en común es la prestación de servicios turísticos. 

Entre las ventajas del trabajo asociativo se pueden enumerar las siguientes: intercambio de ideas y 

experiencias; colaboración en la identificación de problemas y posibles soluciones; mejor 

organización del trabajo; incorporación de tecnología que es inaccesible a nivel individual; mejor 

calidad y oportunidad en las tareas; aumento de los ingresos; mayor poder de negociación; 

mejores condiciones de vida y mayor actividad social, entre otras (Lombardo, 1996). En las 

organizaciones asociativas exitosas destacan algunos rasgos: la solidaridad y la cooperación 

puesta de manifiesto por los grupos de trabajo, la responsabilidad y las “ganas de hacer bien las 

cosas”; la motivación y los objetivos compartidos: si bien los integrantes de los grupos hacen 

referencia a que “estamos en esto para ganar plata”, manifiestan siempre una actitud ética, 

solidaria y de servicio, poniendo de manifiesto que hay valores que quieren respetar (Lombardo, 

1996). En definitiva, en el mundo rural, la asociatividad puede ser un factor determinante en la 

posibilidad de continuar viviendo y produciendo en el predio propio, sin necesidad de que 

miembros de la familia deban emigrar en busca de nuevas fuentes de trabajo. 
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1.4.- Turismo rural y Asociatividad. 

En la búsqueda de una mejor calidad y competitividad para la oferta turística rural, resulta 

fundamental la organización gremial y la asociatividad territorial de agricultores y campesinos 

prestadores de servicios turísticos con objetivos comunes, así como su mayor cooperación con los 

organismos públicos que intervienen en el sector.  

Las organizaciones de turismo rural adoptan la forma de redes, asociaciones turísticas, rutas, 

centrales de reserva y otras (Patri, 1999). La asociatividad presenta varias ventajas para las 

organizaciones agroturísticas. Entre ellas se pueden mencionar (Szmulewicz y Gutiérrez, 2002): 

 Permite alcanzar una escala de producción suficiente para acceder adecuadamente a los 

mercados. 

 Es una instancia para aprovechar los beneficios de colaborar en el proceso de adquisición 

de insumos necesarios para la prestación de servicios turísticos. 

 Contribuye a presionar colectivamente por la pronta solución problemas con los servicios 

públicos básicos: recolección de basuras, mantención y mejora del estado de las vías de 

acceso, disposición de energía eléctrica, medios de comunicación y conectividad digital, 

transporte público, entre otros). 

 Permite crear y fortalecer lazos de solidaridad entre los miembros de diferentes familias 

rurales y, de esta forma, enfrentar unidos las dificultades económicas, sociales y familiares. 

 Acceder con mayor facilidad a las ayudas públicas para capacitación, asistencia técnica en 

aspectos legales, contables, financieros, entre otros. La mayoría de los subsidios 

provienen del Estado nacional o regional y de instituciones no gubernamentales y se 

orientan a favorecer las organizaciones campesinas.  

 Hacer un frente común para efectuar planteamientos conjuntos frente a las autoridades 

políticas y a los organismos públicos. 

 Establecer vínculos con las fuentes financieras, ya que en el caso de los créditos y también 

en la solicitud de subsidios públicos, es poco realista una postulación de carácter 

individual. 

 Acceder a asistencia técnica para el funcionamiento de la organización. De hecho existen 

programas públicos destinados específicamente al fortalecimiento asociativo. 

 Elaborar y difundir material promocional para llegar, con ciertas posibilidades de éxito, a los 

grandes mercados emisores urbanos, es también cuestión de fondos y a una empresa 

individual o a una familia campesina se le hace muy difícil contar con los recursos 

necesarios, aunque las nuevas tecnologías estén disminuyendo esta brecha.  
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 Organizar la oferta a través de sistemas de reserva y venta de hospedaje rural y 

actividades agro y ecoturísticas que no pueden funcionar sin la necesaria asociatividad 

entre los productores.  

Según el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile (en adelante INDAP) 1999, no resulta 

aventurado afirmar que en Chile las cooperativas, los Profos (empresas asociativas), las redes y 

las asociaciones han representado el principal motor de crecimiento del turismo rural. En todos 

estos casos las organizaciones son impulsadas por los organismos públicos de turismo y los de la 

administración agraria, a veces en forma independiente y en otras ocasiones de forma coordinada. 

No obstante, las dificultades que se observan en las micro y pequeñas empresas de turismo rural 

son las mismas que se presentan en las empresas turísticas urbanas o enfocadas en otras formas 

de turismo tradicional, a lo que se agrega su condición de ruralidad. La mayoría de las empresas 

de turismo rural, en especial de agroturismo, ecoturismo, de turismo cultural étnico y los 

operadores de turismo de aventura, son micro y pequeñas empresas, de carácter familiar, con 

pocos trabajadores externos, escaso capital y casi nulo acceso a opciones de capacitación, 

recursos financieros, asistencia técnica etc. en forma individual. Según Szmulewicz y Gutiérrez 

(2002), las principales dificultades asociativas que enfrentan estas agrupaciones de turismo rural 

en general y de agroturismo en particular son: a) las peculiaridades socioculturales de la vida rural: 

el ritmo de vida del campo es distinto al de la ciudad, los elementos y prácticas y tradiciones 

socializadoras son diferentes, se mantienen y se practican; b) desconfianza entre las personas, 

miedos y prejuicios, envidias, pugnas internas, conflictos emocionales, familiares, étnicos, 

diferencias políticas entre los actores; c) malas experiencias anteriores y falta de seguridad en el 

logro de metas, derivado de la escasez de organizaciones exitosas; d) barreras a la mayor 

participación de las mujeres, que en este rubro tienen un rol protagónico, son  más activas, 

muestran mayor interés por la participación social y la realización de actividades fuera del hogar; e) 

impaciencia por ver resultados a corto plazo y rápida desilusión por la lenta y baja rentabilidad de 

los proyectos agroturísticos; f) falta de tiempo, la presión de las demandas cotidianas y de dinero 

para participar en asociaciones, así como existencia de otras asociaciones que consumen tiempo y 

que apuntan a solucionar cuestiones de gran urgencia, tales como: luz eléctrica, agua potable, 

tratamiento de desechos, caminos, etc.; g) número reducido de integrantes al comienzo del 

proceso y dificultad para alcanzar una masa crítica necesaria para asegurar la sustentabilidad de la 

organización en el tiempo; h) bajo nivel educacional de los socios, dificultades en el uso del 

lenguaje oral y escrito y carencia de tradiciones organizativas; i) dependencia generalizada de la 

intervención estatal y  ausencia de autonomía de los actores locales y j) carencia de una visión de 

empresa asociativa de largo plazo. 
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2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1.- Objetivos. 

La investigación tiene como objetivos evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades asociativas 

de los socios de redes de turismo rural en el sur de Chile y proponer orientaciones, con el fin de 

desarrollar sus habilidades asociativas y contribuir, de esta forma, al éxito y la sustentabilidad de 

sus negocios. 

 

2.2.- Universo y Muestra. 

El estudio se llevó a cabo en las regiones de Los Lagos y de Los Ríos del sur de Chile, que abarca 

el territorio comprendido entre los paralelos 39º 15` y los 43º 40´ latitud sur desde la Cordillera de 

Los Andes al Océano Pacífico.  

En esta zona se reportan un total de 24 redes de turismo rural. De estás se establecieron 4 redes 

como muestra específica del estudio (45 socios), que abarcan diferentes zonas geográficas y que 

se encuentran individualizadas en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1: Agrupaciones de turismo rural en estudio. 

Nombre de la Agrupación Región Comuna 

Red de Turismo Rural Corral - Chaihuín De Los Ríos Corral 

Sociedad de Agroturismo Las Gaviotas S.A. De Los Lagos Puerto Octay 

Comité de Turismo Rural Carretera Austral De Los Lagos Puerto Montt 

Centro Turístico y Artesanal Doña Cotty De Los Lagos Castro 

   Fuente y elaboración: propia. 

 

2.3.- Método. 

En la presente investigación, se utilizó un diseño metodológico de tipo no experimental, con un 

análisis de tipo transversal - descriptivo, utilizando diversos instrumentos para obtener la 

información y los datos necesarios, los que fueron aplicados a organizaciones turísticas y a los 

miembros que las componen, además de los agentes públicos externos que apoyan este tipo de 

asociaciones. 

Los instrumentos seleccionados para la obtención de los datos fueron los siguientes: 

a) Ficha de identificación y caracterización de organizaciones de turismo rural. Se aplicó este 

instrumento con el objeto de reconocer características generales de las organizaciones estudiadas 

en especial el estado actual (contar con estatutos y personalidad jurídica, número de integrantes de 

la organización, los productos y servicios que ofertan y el apoyo que han recibido en los últimos 3 
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años de los organismos de fomento productivo). Se aplicó este instrumento a los responsables 

directos de cada organización (Presidentes en este caso).  

b) Entrevista a informantes claves. Se aplicó una entrevista a personas cuya posición social les 

permite contar con información sobre; los programas que han contribuido al fortalecimiento de las 

habilidades asociativas, y cuales son las principales fortalezas y debilidades asociativas que se 

aprecian en las redes en estudio. Se seleccionaron 9 informantes claves que cumplen con los 

siguientes requisitos: 

 Acreditar investigaciones sobre asociatividad 

 Experiencia con organizaciones campesinas turísticas. 

 Relación institucional con el sector productivo rural 

 Experiencia en fomento de emprendimientos turísticos 

c) Talleres y Cuestionario a representantes de las organizaciones. Se realizó un taller en la sede de 

cada organización, donde se aplicó un cuestionario a los responsables directos de la organización 

turística, con el fin de averiguar sobre el funcionamiento de la organización y los procedimientos 

que se utilizan para el logro de los objetivos. 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

3.1.- Caracterización de las organizaciones turísticas. 

3.1.1.- Red de Turismo Rural Corral – Chaihuín.  

Esta red se localiza en el estuario del río Valdivia sector Corral - Chaihuin, Región de los Ríos, 

Chile.  

La organización cuenta con 14 socios formales, de los cuales 9 son mujeres y 5 hombres. Los 

miembros efectivos (las personas que trabajan en la organización) son 8. El año 1997 obtiene su 

personalidad jurídica. La directiva está compuesta además del Presidente, por Secretaria, Tesorero 

y una Directora.  

Sus principales objetivos son: incrementar el nivel de ingresos de las familias; que el turismo rural 

se transforme en una alternativa económica real para las familias integrantes y  mejorar el 

equipamiento de sus casas para ofrecer un mejor servicio a los visitantes. 

En esta red la mayoría de las familias tiene emprendimientos individuales, salvo algunos 

productores que están asociados en empresas colectivas. 

 

3.1.2.- Sociedad de Agroturismo Las Gaviotas S.A.   

Se ubica en la ribera del lago Rupanco, Región de los Lagos,  Chile. 
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La organización la componen 11 familias donde tanto el hombre jefe de familia como su señora 

participan de la organización, exceptuando aquellos que se encuentran viudos(as) o 

separados(as). Formalmente la organización cuenta con 11 miembros (7 hombres y 4 mujeres) 

mientras que el número total de personas que participan efectivamente son 19, de los cuales 9 son 

mujeres y 10 son hombres. 

En los estatutos se aprecia que sus objetivos son los siguientes: prestación de servicios de turismo 

aventura y agrícola; explotación de centros de recreación, hoteles, cabañas, restaurantes y 

similares, en predios propios o ajenos; compra, venta y comercialización de maquinaria para la 

agricultura e industria agrícola; incrementar el nivel de ingresos de las familias; mejorar el 

equipamiento colectivo para turismo, realizar capacitaciones que mejoren la calidad del servicio y 

conocer emprendimientos agroturísticos en el extranjero. 

A diferencia de otras redes esta organización corresponde a una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada y cuenta con iniciación de actividades en forma colectiva obtenida el año 2000. Su 

personalidad jurídica la adquirió en 1995. El máximo directivo de la organización es el Presidente, 

que está acompañado de Secretaria, Tesorera y Directora. 

 

3.1.3.- Comité de turismo rural Carretera Austral.  

Se localiza al inicio de la Carretera Austral, alrededores de Puerto Montt, región de Los Lagos, 

Chile. 

Los objetivos de la organización son: desarrollar actividades que permitan aumentar los ingresos 

familiares; contar con una sede para reunirse y ofrecer sus servicios gastronómicos y productos 

artesanales y capacitar a los socios en aspectos de prestación de servicios de alimentación. 

En la organización participan 18 socios, de las cuales 15 son mujeres. La agrupación cuenta 

además del Presidente, con Vicepresidente, Secretario, Tesorera y Director. Legalmente la 

organización tiene la figura de Comité de Turismo Rural. Obtuvo su personalidad jurídica el año 

1996 e inició actividades el año 1997. 

 

3.1.4.- Centro Turístico y Artesanal Doña Cotty de Canaán.  

Esta red se localiza en la Ruta 5, 19 km. al sur de Castro, Chiloé, región de Los Lagos, Chile. 

Cuenta con 19 miembros de los cuales 15 son mujeres. La agrupación además del Presidente, 

incorpora en la Directiva a Secretaria, Tesorera y Directora. 

Esta organización representa, también, una iniciativa inserta dentro del programa de "Turismo 

Rural" con financiamiento de INDAP. Se inicia a partir de la entrega de asesoría técnica ganadera 

a cargo de agentes externos a familias de la comunidad de Canaán. Sin embargo, en octubre de 

1997 se constituye con personalidad jurídica como Asociación de pequeños productores agrícolas.  
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Los objetivos que se han planteado son: aumentar los ingresos familiares; contar con una sede 

para reunirse, ofrecer servicios gastronómicos; vender sus productos artesanales y pagar los 

créditos que permitieron habilitar la sede. El plan de negocios se centra principalmente en la 

elaboración de productos artesanales y gastronómicos y en la organización de eventos (cuando 

abren la cocinería) y la participación en ferias artesanales para la venta de sus productos. 

 

3.2.- Diagnóstico Asociativo. 

3.2.1.- Factores claves en el diagnóstico de las organizaciones asociativas. 

A partir de la revisión de la literatura atingente y las propuestas del Panel de expertos consultados 

se estableció que las variables y los indicadores más relevantes para realizar un diagnóstico 

asociativo de estas organizaciones turísticas son los que se presentan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Matriz de diagnóstico asociativo. 

VARIABLES INDICADORES 

Estabilidad Mantención del número de miembros de la organización 

 

Participación 

Participación de los socios formales versus socios efectivos 

Asistencia a actividades y reuniones 

Sedes de las organizaciones 

Frecuencia de reuniones 

Cohesión 

Nivel de conocimiento mutuo 

Capacidad de apoyo del grupo 

Existencia de actividades informales 

Grado de participación y compromiso en las actividades 

Clima organizacional 

Sentido de pertenencia a la organización 

Relaciones de parentesco en las redes 

Existencia de conflictos internos y capacidad para solucionarlos  

Trabajo en equipo 

Existencia de Plan de trabajo 

Toma de decisiones participativamente 

Visión unitaria de la organización 

Logro de objetivos y cumplimiento de tareas 

Comisiones de trabajo y asignación de funciones  

 

Liderazgo 

Permanencia y rotación de dirigentes 

Estilo de liderazgo 

 

Comunicación 

Participación en las reuniones 

Equipos de comunicación disponibles 
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Vinculación con otras organizaciones   

   Fuente y elaboración: propia. 

 

Existe amplio consenso en que contar con objetivos claros y una planificación definida es una de 

las claves del éxito asociativo. Además, se destaca la relevancia otorgada al factor “unión”, 

entendido como la capacidad de superación de las diferencias individuales en pro del grupo; la 

importancia de la cohesión grupal y la comunicación como método para lograr los objetivos. A esto 

cabe agregar que el clima organizacional al interior de las empresas y de las asociaciones es 

considerado vital para el desarrollo de los emprendimientos y las agrupaciones. 

Los informantes claves destacan, como las mayores fortalezas de las redes de turismo rural, la 

disposición de los socios a escuchar, aceptar normas y críticas, su empatía con los demás, su 

capacidad de liderazgo y toma de decisiones y la capacidad de gestión cooperativa, además del 

compromiso e integración en la organización. Sin embargo, este análisis también pone énfasis en 

las debilidades de las agrupaciones, como estrategia para proponer como solucionarlas y crecer 

organizacionalmente. 

 

3.2.2.- Evaluación de la Estabilidad de los miembros de las redes de turismo rural. 

La investigación permitió evaluar la constancia de los miembros de las organizaciones de turismo 

rural desde su inicio hasta el momento de este estudio, diferenciando entre los integrantes formales 

(aquellos que conforman la organización reglamentariamente) y los efectivos (aquellos que por 

apoyar a un miembro oficial desean contribuir al desarrollo de la agrupación). Cabe señalar que de 

las cuatro organizaciones evaluadas, las redes Gaviotas de Rupanco y Doña Cotty de Chonchi 

conservan su número de integrantes formales, mientras la red de Corral – Chaihuin disminuyó su 

participación en un 63,6% y la red Carretera Austral incrementó en un 6,3% su comunidad (ver 

cuadros 3 y 4). 

 

Cuadro 3: Variación en el número de socios formales en redes de turismo rural  

del sur de Chile. 

 

Redes de turismo rural  

Número integrantes 

al inicio 

Número integrantes  

actuales 

Variación integrantes  

formales 

Red Corral - Chaihuin 22 14 - 36,4 

Red Gaviotas de Rupanco 11 11 0,0 

Red Carretera Austral  16 17 6,3 

Red Doña Cotty de Chonchi 19 19 0,0 

Total 68 61 -10,2 

   Fuente y elaboración: propia. 
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Cuadro 4: Variación en el número de socios efectivos en redes de turismo rural  

del sur de Chile. 

Redes de turismo rural Número integrantes

al inicio 

Número integrantes 

actuales 

Variación varones  

efectivos 

Red Corral - Chaihuin 22 14 -36,4 

Red Gaviotas de Rupanco 19 19 0,0 

Red Carretera Austral  16 17 6,2 

Red Doña Cotty de Chonchi 19 19 0,0 

Total 76 69 -9,3 

   Fuente y elaboración: propia. 

 

Es importante destacar a su vez las siguientes consideraciones: algunas redes conservan el 

número de integrantes, pero han cambiado las personas que la integran; otras manifiestan salidas, 

reingresos y nuevos ingresos. En el conjunto se aprecia que el número de socios formales y 

efectivos ha disminuido. 

Al desglosar la información por género obtenemos que la variación en la participación femenina 

formal desde el inicio hasta la actualidad indica que la Red Gaviotas de Rupanco es la única que 

conservó su número de integrantes femeninos, mientras que las redes Doña Cotty y Carretera 

Austral incrementaron su participación. Finalmente la Red Corral - Chaihuin disminuyó su número a 

9 de las 13 que iniciaron la organización. En conjunto el número de mujeres se mantiene constante 

(ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5: Variación en la participación femenina formal en redes de turismo rural  

del sur de Chile. 

Redes de turismo rural  

Número de 

mujeres al inicio 

Número de 

mujeres  

actuales 

Variación de mujeres  

formales 

Red Corral - Chaihuin 13 9 -30,8 

Red Gaviotas de Rupanco 4 4 0,0 

Red Carretera Austral  10 12 20,0 

Red Doña Cotty de Chonchi 13 15 15,4 

Total 40 40 0,0 

   Fuente y elaboración: propia. 
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Al apreciar los datos desde la perspectiva de la participación real (efectiva) de mujeres en las 

organizaciones, corresponde indicar que la red Gaviotas es la única que se mantiene constante. El 

resto de las redes evaluadas ha aumentado el número de mujeres en 2 casos y en 1 caso ha 

disminuido. En el total se ha mantenido el número de mujeres que efectivamente han participado 

en las agrupaciones (ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6: Variación en participación femenina efectiva en redes de turismo rural  

del sur de Chile. 

Redes de turismo rural  Número de 

mujeres al inicio 

Número de 

mujeres  actuales

Variación de mujeres  

efectivas 

Red Corral - Chaihuin 13 9 - 30,8 

Red Gaviotas de Rupanco 9 9 0,0 

Red Carretera Austral  10 12 20,0 

Red Doña Cotty de Chonchi 13 15 15,4 

Total 45 45 0,0 

    Fuente y elaboración: propia. 

 

La participación formal de los varones en cambio fluctúa, principalmente por deserciones 

producidas en su composición, salvo en la red las Gaviotas de Rupanco, donde no se producen 

variaciones (ver cuadros 7 y 8). 

 

Cuadro 7: Variación en participación masculina formal en redes de turismo rural  

del sur de Chile. 

Redes de turismo rural  Número de 

varones al inicio 

Número de 

varones  actuales

Variación varones  

formales 

Red Corral - Chaihuin 9 5 - 44,4 

Red Gaviotas de Rupanco 7 7 0,0 

Red Carretera Austral  6 5 - 16,7 

Red Doña Cotty de Chonchi 6 4 - 33,3 

Total 28 21 -22,6 

    Fuente y elaboración: propia. 

 

Cuadro 8: Variación en participación masculina efectiva en redes de turismo rural  

del sur de Chile. 
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Redes de turismo rural  Número de 

varones al inicio 

Número de 

varones  actuales 

Variación varones  

efectivos 

Red Corral - Chaihuin 9 5 - 44,4 

Red Gaviotas de Rupanco 10 10 0,0 

Red Carretera Austral  6 5 - 16,7 

Red Doña Cotty de Chonchi 6 4 - 33,7 

Total 31 24 -22,6 

    Fuente y elaboración: propia. 

 

3.2.3.- Evaluación del grado de Participación en las asociaciones.   

Entre el campesinado, en general, se aprecia que existe una baja participación efectiva de los 

asociados en la vida y desarrollo de las organizaciones cooperativas, principalmente porque el 

pequeño productor tiene una orientación pragmática y de corto plazo, que implica que su 

incorporación a una organización la realiza para solucionar un problema concreto (Maldonado y 

Rogers, 1999).  La aseveración anterior no coincide exactamente con los datos recogidos en las 

redes de agroturismo del sur de Chile. A continuación se detallan algunos aspectos investigados.  

 

a) Participación de los socios formales versus los efectivos actuales. Sólo la red las Gaviotas 

de Rupanco, muestra un incremento entre la participación efectiva y la participación formal en un 

72,7% al incorporar más miembros efectivos. Las otras redes mantienen una similitud entre socios 

efectivos y socios formales (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9: Participación efectiva y participación formal en redes de agroturismo  

del sur de Chile. 

Redes de turismo rural  Integrantes  

formales 

Participantes 

efectivos 

Variación participantes 

efectivos 

Red Corral - Chaihuin 14 14 0,0 

Red Gaviotas de Rupanco 11 19 72,7 

Red Carretera Austral  17 17 0,0 

Red Doña Cotty de Chonchi 19 19 0,0 

 Fuente y elaboración: propia. 

 

La diferenciación por género indica que al inicio predominaron las mujeres que participaron 

efectivamente en las redes Corral – Chaihuin, Carretera Austral y Doña Cotty de Chonchi. La red 

las Gaviotas de Rupanco es la única donde predominan los hombres. Comparando la distribución 
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por género de los socios formales al inicio con los socios formales actuales, se aprecia un 

incremento de un 6% en la participación de las mujeres que integran las organizaciones 

agroturísticas, debido a la disminución de integrantes varones.  

Comparando la distribución por género de los socios efectivos al inicio y los socios efectivos 

actuales, observamos un incremento de un 7% en las organizaciones agroturísticas. 

 

b) Asistencia a actividades y reuniones. Los miembros de las organizaciones son pequeños 

agricultores que habitan en diferentes sectores rurales, apartados entre ellos, lo que dificulta su 

participación en las reuniones y actividades. Algunos mencionan que como no se cuenta con una 

sede que se ubique “central”, para la realización de las reuniones, las distancias son demasiado 

extensas. Casi la totalidad de los miembros no posee movilización propia y en la mayoría de las 

zonas rurales la frecuencia de locomoción colectiva es escasa o insuficiente para asistir por el día a 

las reuniones.  A pesar de estas barreras la mitad de las organizaciones presenta una asistencia 

promedio a las reuniones superior al 80%, mientras que el resto tiene asistencia cercana al 60%. 

Los informantes claves confirman que hay un grupo de socios que no asiste a las reuniones por 

impedimentos físicos, distancia geográfica o falta de medios de transporte. Otra de las limitantes 

para lograr una mayor asistencia a reuniones es el hecho ineludible de que estas personas forman 

parte de otras agrupaciones. 

 

c)  Sede de reuniones. En relación con las sedes de las agrupaciones es necesario señalar que el 

50% de las organizaciones cuenta con sede propia. El resto utiliza otros locales comunitarios 

como: una estación médico rural, dependencias municipales y en algunos casos instalaciones de 

alguna de las empresas asociadas e incluso varias de ellas, por turno. 

 

d) Frecuencia de las reuniones. El 100% de las organizaciones de turismo rural estudiadas se 

reúnen al menos una vez al mes. Un tercio de las asociaciones señalan que incluso en ciertos 

periodos pueden ser mas frecuentes las reuniones en función de las necesidades. En baja 

temporada turística la frecuencia de las reuniones es de una vez al mes, excepto en época de 

siembra. En los tiempos de cosecha, que corresponde también con la estación turística, las 

reuniones son suspendidas por los trabajos en los predios. La fecha de las reuniones se fija al 

finalizar cada reunión. 

 

3.2.4.- Evaluación del grado de Cohesión de las redes de agroturismo.  

a) Conocimiento mutuo. De acuerdo a lo señalado por los socios de las redes de agroturismo, un 

alto porcentaje de los miembros desconocen los emprendimientos de sus pares y sus realidades 

personales y familiares. 
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b) Capacidad de apoyo mutuo. Las organizaciones reconocen la existencia de beneficios para los 

socios de las agrupaciones: enriquecimiento personal, reconocimiento familiar, principalmente para 

las mujeres; beneficios económicos al incrementar los ingresos familiares de los socios y beneficios 

sociales al generar lazos de amistad entre los socios y conocer otras personas. No obstante, los 

informantes señalan también la existencia de conflictos y de ciertas rivalidades al interior de las 

organizaciones. Los socios estiman que el nivel de apoyo mutuo supera estas diferencias y que la 

cohesión se ha ido incrementando con los años. 

 

c) Existencia de actividades informales. Las actividades informales entre los socios de redes 

son muy limitadas. Las reuniones formales mas la participación en otras organizaciones ocupa 

gran parte del tiempo disponible, por lo que resulta difícil provocar otras reuniones. En todo caso, 

actividades como las giras tecnológicas y los programas de capacitación sirven para estrechar 

lazos, según reconocen los propios socios y sus dirigentes. 

 

d) Grado de participación y compromiso en las actividades. Los actores reconocen que existe 

un alto grado de motivación por participar en las actividades programadas y que a pesar de los 

inconvenientes la participación es alta. No obstante, el compromiso con la realización de tareas se 

reconoce regular ya que los dirigentes y los informantes señalan que, en general, son las directivas 

las que más tienen que trabajar. Hay diversos factores que dificultan la cohesión: las distancias 

geográficas, los compromisos familiares, la falta de medios de comunicación, entre otros. 

En algunas redes el reglamento interno, cuando existe, se cumple en su cabalidad, principalmente 

el pago de cuotas, por lo que algunos miembros, que no pueden cumplir, se han retirado. Los 

mismos socios identifican que existe una falta de cumplimiento con los compromisos individuales 

que se adquieren, en muchas agrupaciones. 

 

3.2.5.- Evaluación del Clima organizacional  

a) Respecto al sentido de pertenencia a la organización, se aprecia una falta de compromiso de 

los socios con la visión de empresa asociativa y una falta de mayor motivación de parte de algunos 

socios. 

 

b) Relaciones de parentesco. La mayoría de las asociaciones cuentan con una porción 

importante de socios que tienen vínculos familiares entre sí: son hermanos, cuñadas, sobrinas, 

tías, madre-hija o padre-hijo. Sólo un tercio de las agrupaciones estudiadas señala que entre sus 

socios no existen lazos de parentesco; pero aún en esas agrupaciones seguramente existen lazos 

cercanos aunque no aparezcan como tales entre quienes figuran como titulares del negocio.  
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c) Existencia de conflictos internos y capacidad para solucionarlos. Según los dirigentes, en 

estas organizaciones no existen conflictos importantes entre los socios, sólo diferencias de opinión. 

Sin embargo, subsiste la idea común de que al existir relaciones comerciales entre familiares no 

directos se producen con cierta habitualidad conflictos. Esto puede ser la base de rivalidades de 

índole personal entre los socios, lo que afecta el funcionamiento de la organización. Según los 

informantes claves un factor importante de los conflictos es la rivalidad, la competencia y la 

desconfianza entre los socios.  

 

3.2.6.- Evaluación del Trabajo en equipo 

Según Rodríguez (2002), una manera eficiente de abordar el cambio en forma proactiva es 

mediante la consolidación de equipos de trabajo, pues las organizaciones cooperativas actuales no 

pueden depender sólo de algunos colaboradores con un buen desempeño. El trabajo eficaz en 

equipo es la clave no sólo de un mejor rendimiento organizacional sino también de un mejor clima 

organizacional. 

Una de las principales barreras que enfrentan las organizaciones de turismo rural para actuar 

asociativamente es su debilidad para el trabajo en equipo en el logro de los objetivos. Según los 

informantes claves la tercera debilidad en importancia es esta ausencia de capacidad efectiva en 

las técnicas de trabajo en equipo.  

 

a) Plan de trabajo. Es inusual que el plan de trabajo anual se elabore, en conjunto entre todos los 

socios y con el apoyo de los asesores y de los representantes de INDAP. En algunas redes se 

acostumbra trabajar el plan entre la directiva y el asesor(a). Sólo en una organización se elabora 

entre la gerencia e INDAP.  

Generalmente estos programas de trabajo anuales incluyen aspectos como: mejora del 

equipamiento y ampliación de la oferta turística, diseño de productos turísticos, definición de 

políticas de precios, acciones de promoción y participación en ferias, organización de eventos y 

programas de capacitación y giras para conocer otras realidades en Chile y en el extranjero. Hay 

que destacar que, cada vez más, incluyen  aspectos como fortalecimiento organizacional y mejora 

de la estructura legal de las empresas asociativas. El fortalecimiento organizacional es un ámbito 

que cada año se ha tornado más importante y al que es necesario destinar tiempo y recursos, de 

acuerdo a lo informado por los mismos actores. Además se consideran actividades para contar con 

una sede que les permita reunirse, cuestión que para todas las agrupaciones es de primera 

importancia. 
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Por otra parte, el uso de los recursos que aportan las instituciones públicas debe ser justificado con 

informes periódicos y los respectivos comprobantes de respaldo de los gastos, lo que obliga 

también a un trabajo cooperativo para la rendición de informes. 

 

b) Toma de decisiones. Los miembros de las organizaciones agroturísticas del sur de Chile, 

señalan que las principales dificultades para una eficiente toma de decisiones radican en dos 

razones principales: la primera es la falta de mayor participación del conjunto de socios en la toma 

de decisiones, lo que se traduce en que, en muchas ocasiones, es la directiva la que asume la 

responsabilidad de decidir los cursos de acción a seguir. Esto se vincula con la poca comunicación 

que existe entre los socios, así como la inasistencia de algunos socios a las reuniones. Otra causa 

es la falta de confianza de los socios, para emitir sus opiniones, la escasa preparación de algunos 

de ellos para intervenir con seguridad en la discusión de los temas, el desconocimiento de algunos 

aspectos y la dificultad para comprender la complejidad de la terminología utilizada, por lo que 

muchas veces prefieren no opinar.  

Esto es ratificado por los informantes claves quienes señalan que la segunda debilidad 

fundamental de las organizaciones de turismo rural de la zona es la falta de capacidad para la toma 

de decisiones y la resolución de problemas. Ello se inicia con una importante dificultad para definir 

los objetivos y elaborar el plan de trabajo. Algunos socios son de edad adulta y no han desarrollado 

sus conocimientos tanto en lectura como en escritura, por lo que delegan en otros la participación 

en actividades que se generan a través de la organización. 

 

c) Visión unitaria de la organización. Una explicación para esta situación de dificultad de trabajo 

en equipo es que las familias de los socios están orientadas principalmente a metas individuales, 

como por ejemplo, el mejoramiento de sus viviendas y de sus accesos, la venta de sus productos 

agropecuarios, etc.  Se plantea como hipótesis que en la base de esta dificultad se encuentra el 

hecho de que las organizaciones no se ven a sí mismas como una empresa sino más bien como 

emprendimientos individuales que se benefician de algunas acciones que la organización 

desarrolla. Precisamente a esto apuntan los informantes claves cuando señalan que un factor 

importante es la falta de visión como empresa conjunta, de los socios. 

 

d) Logro de objetivos y cumplimiento de tareas. De acuerdo al balance de los directivos de las 

agrupaciones, los objetivos que se han colocando han sido alcanzados casi en su totalidad. Año 

tras año, las familias y las redes, han ido logrando y cumpliendo sus compromisos de mejoramiento 

de sus negocios, sus hogares y de la calidad de vida de sus familias. 

Desde el punto de vista de los objetivos que se plantean (ver cuadro 10), la mayoría están 

relacionados con aspectos económicos como son generar ingresos complementarios y desarrollar 
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actividades turísticas anexas a las de cada familia y que tengan un carácter cooperativo (todas las 

redes). La capacitación aparece como un segundo objetivo prioritario. 

 

Cuadro 10: Análisis comparativo de los objetivos de las organizaciones turísticas. 

Objetivos Porcentaje (%) 

Generación de ingresos. 100,0 

Capacitación de los socios.  75,0 

Generar un espacio de encuentro. 25,0 

Desarrollar actividades anexas. 100,0 

Mejora de las viviendas y predios para ofrecer servicios de calidad. 50,0 

Fomentar el desarrollo personal y la calidad de vida. 50,0 

Comercializar los productos de forma más efectiva.  25,0 

Fortalecer el funcionamiento organizacional y la estructura legal 25,0 

 Fuente y elaboración: propia. 

 

Al realizar un análisis por tipo de objetivos propuestos, se puede establecer que aquellos objetivos 

relacionados con los aspectos económicos son los prioritarios, mientras que los objetivos 

relacionados con los aspectos sociales son considerados secundariamente y los culturales están 

presentes con una importancia menor. Es necesario enfatizar que aún las mismas redes no 

reconocen como objetivo prioritario la consolidación de las organizaciones, lo que se refleja 

también en la escasa presencia de este tipo de actividades en los planes de trabajo. 

 

Se detecta un cierto grado de disconformidad y desaliento de los socios al no cumplir las metas 

económicas que se han propuesto como organización.  Este sentir tiene relación con que, en 

general, ellos esperan logros a corto plazo, teniendo como referencia las actividades agrícolas en 

las cuales luego de la siembra viene la cosecha y la recuperación de la inversión y las utilidades. 

Pero, en el caso de las actividades agroturísticas, como es un negocio de prestación de servicios 

no es algo constante ni seguro, con recuperación de las inversiones a mediano y largo plazo, salvo 

con la venta de productos agrícolas, productos caseros y artesanías a los visitantes. Esta 

afirmación es compartida por los informantes claves quienes argumentan que un factor importante 

del desaliento es la falta de mayor efectividad en el logro de objetivos económicos. 

 

e) Comisiones de trabajo y asignación de funciones. En cuanto a la metodología de trabajo, 

ninguna organización cuenta con comités de trabajo, sólo se cuenta con una directiva que debe 

orientar el accionar de la organización resolviendo entre ellos las dificultades, además de ejecutar 

gran parte de las tareas. Esto es confirmado por los informantes claves cuando indican que un 
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factor importante de debilidad organizacional es la falta de definición de roles y responsabilidades 

en las organizaciones agroturísticas.  

 

Todas las agrupaciones tienen una importante experiencia de trabajo asociativo en la presentación 

de proyectos a instancias públicas de fomento. Esto no sólo les impulsa a trabajar unidos sino que 

constituye una obligación para obtener los recursos que necesitan para el funcionamiento de la 

empresa asociativa. 

 

3.2.6.- Evaluación del Liderazgo 

El liderazgo es entendido como el proceso de los directivos para coordinar los esfuerzos de los 

miembros de la organización resolviendo dificultades y logrando los objetivos trazados (Rodríguez, 

2002). 

Respecto a la estructura organizacional, todas las organizaciones tienen directiva, compuesta sólo 

por Presidente(a), Secretaria(o) y Tesorera(o). También todas las redes han contado, 

prácticamente durante todos sus años de funcionamiento, con gerente, asesor o consultor estable. 

La mayoría de las funciones asignadas a las organizaciones, las realiza la directiva y las decisiones 

se toman entre ellos o entre el Presidente y la asesora porque muchas veces, incluso, es difícil 

reunir a la directiva. El gerente o asesor(a) es supervisado por la directiva casi exclusivamente. En 

algunas organizaciones la directiva organiza las labores a realizar y se conforman equipos de 

trabajo donde se incorpora a todas las familias en las actividades. No obstante, en la mayor parte 

de las agrupaciones, se descansa, para la mayoría de las actividades, en la directiva y 

principalmente en la gerencia, para lograr los objetivos. 

 

a) Permanencia y rotación de líderes. Según los informantes claves la tercera barrera en 

importancia para trabajar asociativamente que enfrentan las organizaciones de turismo rural, es la 

falta de liderazgos adecuados y la escasa rotación de sus dirigentes. Las directivas son reelectas 

con mucha frecuencia. Esta afirmación es totalmente compartida por los socios de las 

organizaciones. Existe la necesidad de que los jóvenes u otros miembros adquieran la confianza 

suficiente para asumir cargos directivos en las redes. No obstante, en algunas organizaciones no 

se cuenta con gente joven para asumir responsabilidades directivas, por lo que la posibilidad de 

rotación es casi nula. Muchos de los familiares de los socios emigran a zonas urbanas, ya sea para 

continuar estudios o bien en busca de alternativas de trabajo. 

 

b) Estilo de liderazgo. En general se reconoce la presencia de un estilo de liderazgo bastante 

autoritario o paternalista de parte de los gerentes y asesores de redes. No así de parte de los 
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dirigentes propios quienes ofrecen espacios de participación, aunque como se ha señalado esta 

participación es baja derivada de las múltiples barreras existentes para su mayor aprovechamiento. 

 

3.2.7.- Evaluación del nivel de Comunicación organizacional 

El propósito de la comunicación en una organización es llevar a cabo el cambio e influir en la 

acción necesaria para su propia consolidación. La comunicación es esencial para el 

funcionamiento interno, para establecer y difundir las metas de la organización, desarrollar planes 

para su logro, entre otros aspectos.  

 

a) Participación en las reuniones. Según los mismos dirigentes de las organizaciones, en la 

mayoría de ellas existe una participación activa de los socios: todos opinan, expresan sus ideas y 

sus emociones, y logran llegar a consensuar las tareas. Sin embargo, en muchos casos, durante 

las reuniones, les cuesta concentrarse en la solución de problemas y surgen comentarios 

personales que alteran el desarrollo de la reunión. En algunas redes existe confianza entre las 

socias, tratan siempre de mejorar, de corregir sus errores sin provocar conflictos. En otros casos 

(los menos) la participación es baja, tienen miedo de opinar y de equivocarse.  Les cuesta ceder y 

llegar a consenso, están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer, no tienen 

iniciativas propias y no plantean ideas propias. No obstante, en la operación de servicios turísticos 

colectivos, la participación es aún mayor.  

 

b) Equipos de comunicación disponibles. En este aspecto los miembros de las organizaciones 

identificaron que la comunicación verbal entre ellos es escasa. Esto producto de la distancia física 

que los separa y principalmente de la falta de redes de telefonía rural (tanto equipos fijos como 

móviles) Las empresas de telecomunicaciones no priorizan las áreas rurales ya que “no son 

rentables”. Los socios hacen hincapié en que sólo se comunican cuando asisten a las reuniones. 

Concuerda con la apreciación de los miembros de las redes la opinión de los informantes claves 

que señalan que una de las principales debilidades asociativas es la falta de una comunicación 

expedita. Los informantes indican que esta falta de comunicación adecuada se expresa en la 

ausencia de una mayor disposición a escuchar y la carencia, muchas veces, de opiniones 

constructivas durante las reuniones. 

 

3.2.8.- Participación en Otras organizaciones 

Vale la pena destacar que del total de mujeres encuestadas el 82% participa además de su propia 

red de turismo rural, en otras organizaciones. Los datos reportan que el 53,3% participa en Juntas 

de Vecinos, el 28,9% realiza actividades en talleres artesanales, mientras el 24,4 participa de 
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alguna agrupación agrícola. En promedio las mujeres rurales además de participar en redes de 

turismo rural, participan en dos organizaciones adicionales (ver cuadro 11).  

 

Cuadro 11: Agrupaciones en las que participan los emprendedores en agroturismo. 

Tipo Organización Frecuencia Porcentaje 

Junta de Vecinos 24 53,3 

Agrupación agrícola 14 31,1 

Centro de Padres y apoderados 8 17,8 

Comité de Iglesia 3 6,7 

Cooperativa campesina 7 15,6 

Club deportivo 2 4,4 

Comité de salud 4 8,9 

Comité asesor INDAP 9 20,0 

Taller artesanal 13 28,9 

Centro de madres y Club adulto Mayor 6 13,3 

Agrupación pesquera 1 2,2 

Agrupación turística mayor 4 8,9 

Ninguna 3 6,7 

       Fuente y elaboración: propia. 

 

Por su parte, desde el punto de vista colectivo, la mitad de las asociaciones tiene vínculos con 

otras agrupaciones: Asociación Chilena de Turismo Rural, agencias de viajes, entre otras, mientras 

que un 50% no posee vínculos con otras organizaciones. 

 

 

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1.-Conclusiones. 

a) Se manifiesta en las organizaciones de agroturismo y turismo rural un aumento en la 

intervención femenina y una disminución en la participación de los varones. 

 

b) Los factores claves en el desarrollo organizacional, determinados para este estudio, son: 

estabilidad, participación, cohesión, clima organizacional, trabajo en equipo, liderazgo y 

comunicación.    
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c) Para el desarrollo exitoso de una organización asociativa uno de los aspectos relevantes 

es la participación activa de sus miembros en las actividades y reuniones que se desarrollan. Las 

organizaciones se reúnen como mínimo una vez al mes, suspendiéndose estas actividades en la 

temporada de verano en que se concentra la llegada de turistas y el periodo de cosecha. 

 

d) La distribución de funciones en las organizaciones es básica, existiendo en todas una 

Directiva compuesta de Presidente, Secretario y Tesorero, descargando la responsabilidad de las 

decisiones y de la gestión de la organización en la directiva. 

 

e) Los socios de organizaciones agroturísticas responden a un perfil de participantes activos 

en sus respectivas comunidades, lo que se refleja en la disposición positiva a participar de otros 

grupos, la mayoría de los cuales son organizaciones de tipo funcional o productivo agrícola. 

 

f) En la mayoría de las organizaciones, producto de la ubicación territorial, existen vínculos 

familiares entre los socios, lo que en alguna medida ha permitido un mejor funcionamiento de las 

organizaciones, principalmente por la colaboración en actividades colectivas. 

 

g) El nivel comunicacional de las organizaciones es considerado como bajo, causado 

principalmente por el nivel educacional de los socios, como también por la falta de medios físicos 

de comunicación entre ellos. Esta debilidad afecta su participación en capacitación y en los 

procesos de toma de decisiones. 

 

h) Uno de los principales logros de los socios ha sido que la mitad de las organizaciones 

cuenta con una sede para el desarrollo de sus reuniones y para la prestación de servicios de 

manera colectiva. 

 

i) Las organizaciones de turismo rural de las regiones de Los Lagos y de Los Ríos del sur de 

Chile, poseen un bajo nivel de cohesión, lo cual se observa por el escaso conocimiento entre ellos. 

Aunque la motivación por participar en agrupaciones es alta se ve sólo relacionada con los 

beneficios económicos. 

 

j) En general en las organizaciones se observa un buen clima organizacional, existen lazos 

familiares entre los socios, no existen mayores conflictos, pero se observa una falta de compromiso 

con una visión de empresa asociativa. 
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k) Una de las principales barreras que enfrentan las organizaciones turísticas para trabajar 

asociativamente es su debilidad para el trabajo en equipo en el logro de los objetivos, 

observándose una deficiencia en el diseño de planes de trabajo, en la distribución de funciones, en 

la toma de decisiones y en la inexistencia de procedimientos y técnicas de funcionamiento 

asociativo. 

 

l) Dentro de los factores claves a desarrollar para el fortalecimiento asociativo se encuentran: 

las actitudes personales (responsabilidad, motivación y amabilidad), las habilidades necesarias 

(comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones) y los conocimientos en técnicas de atención 

al cliente, turismo, gestión de empresas y dirección asociativa. 

 

4.2.-Recomendaciones 

Sin duda alguna de acuerdo con lo señalado por los mismos actores y los principales especialistas 

en el tema, la consolidación del turismo rural como nueva actividad productiva que contribuya al 

desarrollo rural, pasa necesariamente por el fortalecimiento de las agrupaciones de 

emprendedores responsables de diseñar, ofrecer y comercializar productos integrados así como de 

lograr el apoyo necesario para que campesinos y pequeños productores puedan acceder a la 

necesaria capacitación, asistencia técnica y los recursos financieros para materializar sus nuevos 

negocios.  

La mantención y el desarrollo de las redes y agrupaciones de turismo rural dependen en gran 

medida del fortalecimiento de las Habilidades Asociativas de sus socios y en particular de las 

mujeres rurales, cuyo rol en las organizaciones es cada día más fundamental.  

Algunas propuestas para acrecentar estas habilidades asociativas son las siguientes: 

 Las organizaciones turísticas tienen altas posibilidades de alcanzar sus metas; pero deben 

responder a lo que sus integrantes esperan y para ello éstos deben dar a conocer sus inquietudes 

y necesidades a sus pares. Se deben identificar claramente los objetivos que persiguen los socios 

y luego llegar a un consenso en la organización. 

 

 Interiorizar a los socios de las características reales de lo que significa trabajar 

asociativamente, con sus beneficios y sus costos, ya que, en su mayoría, los dirigentes lo 

comprenden, pero no sus bases.  

 

 Existen algunas barreras en el comportamiento de los socios que deben ser trabajadas en 

talleres grupales que les permitan reconocerlas y mejorar su desempeño en la agrupación. Entre 

éstas se encuentran: falta de capacidad para aceptar y aportar críticas constructivas, falta de 
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empatía con sus pares, desconfianza, escasa disposición a aceptar las normas, ausencia de 

lealtad hacia el grupo, etc.  

 

 Los socios deben aumentar su nivel de compromiso con las actividades generadas por la 

organización, lo que está relacionado directamente con la motivación que tengan para participar. 

Se debe incentivar la formación de comités de trabajo que generen una mayor participación tanto 

en los quehaceres de la organización como en la toma de decisiones. 

 

 Cada agrupación debe desarrollar nuevas técnicas que faciliten la participación de los 

socios en la toma de decisiones. Esto está, principalmente, bajo la responsabilidad de los 

dirigentes de las organizaciones de prestadores de servicios. 

 

 Una forma de superar la distancia y la falta de medios de comunicación que obstaculizan la 

participación en las reuniones, es adecuando su calendario a los días en que se realiza la 

prestación de servicios turísticos colectivos.  Otra alternativa es rotar los lugares de las reuniones 

entre los socios. 

 

 Se deben organizar encuentros informales que permitan a los socios y sus familias 

conocerse en otros aspectos, lo que generará lazos de confianza, entendimiento y momentos de 

esparcimiento. Así como también es fundamental recorrer las instalaciones para que todos los 

socios den a conocer los productos y servicios que ofrecen. 

 

 Es fundamental la nivelación educacional formal, impulsar la capacidad organizativa, de 

resolución de problemas, toma de decisiones, generación de capacidades de liderazgo, relaciones 

humanas, etc. Estas capacitaciones se tienen que realizar como parte de un plan que se mantenga 

por un período de tiempo acorde al nivel de aprendizaje de los emprendedores y que permita el 

empoderamiento de las técnicas aprendidas. 

 

 Los dirigentes que lleven varios periodos en sus cargos deben generar espacios para que 

otros socios asuman responsabilidades directivas y se produzca la necesaria renovación del 

liderazgo. 

 

 Producto de que los gestores desarrollan otras actividades productivas (principalmente 

agrícolas) se sugiere que el calendario anual de actividades turísticas sea fijado al inicio de cada 

año ajustándolo al ritmo anual del trabajo agrícola, para así contar con una mayor participación de 

los socios.   
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 Se sugiere la realización periódica de asambleas generales donde la directiva de cuenta de 

la gestión realizada y de sus planes de trabajo, lo que permitirá una mayor transparencia y se 

disminuirá la desconfianza o envidia que sienten los socios hacia sus representantes. 

 

 El accionar de los directivos de las organizaciones agroturísticas debe regirse por un 

constante trabajo en equipo, hacer participe a los socios tanto de las decisiones como de las 

acciones, lo que permitirá un mayor entendimiento y compromiso con la organización.  

 

 Las reuniones deben contar con un esquema establecido previamente, lo que permita 

desarrollar todos los puntos propuestos. Deben establecerse horarios adecuados para la mayoría 

de los asistentes, lo que incentivará la participación en reuniones. 

 

 Se hace necesario contar con acceso oportuno a información de los organismos públicos e 

instituciones privadas, que permita buscar recursos para financiar acciones de capacitación, 

inversiones o asesorías, necesarias para el fortalecimiento y proyección de la organización 

asociativa. 
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Presença na internet das estâncias hidrominerais de São Paulo, Brasil 

 

Cynthia Harumy Watanabe Corrêa1 
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Resumo: A internet tem beneficiado a indústria turística por meio do Comércio eletrônico e de 

websites de destinos turísticos. O objetivo do estudo é analisar a presença na internet das 

estâncias hidrominerais do Estado de São Paulo, Brasil. A pesquisa baseia-se em revisão de 

literatura e análises das páginas Web das estâncias, a partir de cinco aspectos: tipologia de 

Web, conteúdo informativo, interatividade, comercialização e idiomas. Conclui-se que não 

existe uma ação voltada à promoção dos destinos turísticos via internet, a maioria das cidades 

vincula-se a páginas de autoridades locais; apresenta-se conteúdo informativo capaz de 

atender públicos diferenciados; há pouco uso de canais de comunicação interativos; não se 

investe em comércio eletrônico; é fraca a divulgação de informação em outros idiomas. 

Palavras-chave: Páginas Web; Destinos turísticos; Marketing eletrônico; Comércio eletrônico; 

Gestão de Destinos; Estâncias hidrominerais; Brasil. 

 

Internet presence of thermal spas of the state of São Paulo, Brazil 

 

Abstract: The tourism industry has been benefited by the Internet through eCommerce and 

tourism destinations sites. The aim of this study is to analyze the presence of thermal spas of 

the state of São Paulo, Brazil, on the internet. The research is based on literature review and 

analysis of websites from the thermal spas, from five aspects: type of Web, information content, 

interactivity, marketing and languages. We conclude that there isn’t an action aimed at the 

tourism promotion by the internet; the majority of cities are linked to local government websites; 

information content is designed to attract diverse audiences; there is low use of interactive 

communication channels; websites do not invest in eCommerce; there is little disclosure of 

information in foreign languages. 

 

Keywords: Websites; Tourism destinations; eMarketing; eCommerce; Destination 

management; Thermal spas; Brazil. 
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Introdução 

A internet como mídia de fluxo intenso e com uma infoestrutura apropriada às práticas 

de eCommerce (Comércio eletrônico) e à promoção de destinos turísticos oferece vantagens 

para a indústria do turismo, sobretudo, em decorrência da característica intangível de seu 

produto. A incorporação crescente das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no 

comércio de produtos e serviços turísticos deu origem à expressão eTourism (Turismo 

eletrônico), definida por Buhalis (2003) para se referir a digitalização de todos os processos e 

cadeias de valor do turismo, visando maximizar a eficiência e a eficácia das organizações. A 

tecnologia permite que consumidores e empresas utilizem as TICs para se comunicar e 

interagir, além de aprimorar as funções de diversos negócios como eCommerce (Comércio 

eletrônico), eMarketing (Marketing eletrônico), eFinance (Finanças eletrônicas), ePlanning 

(Planejamento eletrônico) e eManagement (Gestão eletrônica). 

As TICs e a internet, portanto, são vistas como instrumentos competitivos para a 

promoção de destinos turísticos, sendo essencial a aplicação de boas práticas de eMarketing 

para consolidar a marca de uma destinação. Consequentemente, a divulgação de destinos 

apresenta-se como um dos principais objetivos de websites e portais turísticos, ao disponibilizar 

conteúdos e recursos visando satisfazer às necessidades dos turistas, a fim de que possam se 

deslocar ao destino (Díaz Luque, Guevara Plaza e Antón Clavé, 2006).   

Nesse sentido, as TICs e a internet são amplamente adotadas por organismos de 

gestão de destinos turísticos como Organizações de Marketing de Destinos (OMDs) e 

Convention and Visitors Bureaus (CVBs), tanto para promover o turismo no espaço urbano 

quanto no rural. A rede internet, por exemplo, é considerada estratégica para o eMarketing, ao 

permitir que se desenvolvam relacionamentos com os provedores de serviços turísticos, os 

intermediários do mercado e os consumidores finais (OMT, 2003). O papel da internet para a 

promoção do setor turístico em nível mundial ganha destaque quando se avalia a possibilidade 

dos próprios viajantes promoverem os destinos visitados por meio de recursos e serviços da 

segunda geração da interface gráfica da internet (World Wide Web), a Web 2.0 (O'Reilly, 2005), 

como redes sociais (Huertas, 2008). 

A busca por informação sobre viagens e turismo na rede é uma realidade e o mercado 

tende a se expandir, tanto que uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur 

(2009a), organismo vinculado ao Ministério de Turismo e responsável pela promoção turística 

internacional do país, revela que 63% dos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2009 

buscaram informação pela internet antes da viagem, e 13% consultaram o portal oficial 

brasileiro de turismo. 

O avanço da internet como promotora de destinos turísticos deve ser observado pelos 

responsáveis pela divulgação do Brasil como destino turístico internacional, país que sediará a 

Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 2014 e os Jogos Olímpicos 

em 2016. Inclusive, há uma preocupação por parte da Embratur (Brasil, 2009a) com a grande 
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conectividade que caracterizará os megaeventos no país, dada a importância da internet como 

mídia de comunicação e de promoção até então nunca vista, conforme o “Plano Aquarela 2020. 

Marketing Turístico Internacional do Brasil”. Nesse panorama, também é necessário investir na 

divulgação do Turismo Rural brasileiro via rede, uma vez que o país se encontra na quarta 

posição mundial, superado, respectivamente, por Espanha, Portugal e Argentina (Idestur, 2011: 

8), mas com perspectivas de crescimento até 2014. 

Ao acreditar no potencial da internet para divulgar destinos turísticos em nível global, 

apresenta-se uma pesquisa com o objetivo de investigar a presença na internet dos municípios 

estâncias do Estado de São Paulo, Brasil, que também será sede da Copa do Mundo da FIFA 

de 2014. Em São Paulo, há 67 municípios administrados pela Associação das Prefeituras das 

Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), que são classificados como estâncias 

balneárias, climáticas, hidrominerais e turísticas. Nesta pesquisa, será avaliada a promoção 

das estâncias hidrominerais de São Paulo na internet visando compreender a relação entre 

Turismo no Espaço Rural (TER) e TICs. O estudo baseia-se em revisão de literatura e na 

análise das páginas Web de turismo oficial dos onze municípios classificados como estâncias 

hidrominerais de São Paulo, com ênfase em cinco aspectos: tipologia de Web, conteúdo 

informativo, comunicação interativa, comercialização e idiomas. 

 

1 Relação entre Turismo e TICs 

Os autores Cooper et al. (2007) argumentam que o rápido crescimento do volume de 

viajantes em 1990 e a demanda por produtos sofisticados, especializados e qualificados, 

também têm impulsionado a necessidade de adotar as TICs no turismo. Afinal, a internet 

oferece informações transparentes e facilmente comparáveis sobre destinos, pacotes de férias, 

passagem, hospedagem, gastronomia e serviços de lazer, assim como exibe a disponibilidade 

e o valor atualizado de tarifas. 

 

Os consumidores utilizam cada vez mais sites comerciais e não comerciais 

da internet para planejamento, pesquisa, reserva, compra e acréscimo de 

seus produtos turísticos. Eles também podem obter confirmação imediata e 

rapidez nos documentos de viagem, possibilitando reservas de última hora. 

(Cooper et al., 2007: 683). 

 

O incremento das TICs e, particularmente, da internet, gera o empoderamento do novo 

turista que se torna cada vez mais versado e capaz de avaliar de modo excepcional o dinheiro 

e o tempo investidos. O turista independente está menos interessado em acompanhar a 

multidão em pacotes de excursão, os quais estão perdendo participação no mercado em 

decorrência do avanço do modelo de turismo organizado independentemente, facilitado pela 

dinâmica de empacotamento, ou seja, a possibilidade da pessoa montar seu próprio pacote de 

viagem (Buhalis e Law, 2008). 
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Vale ressaltar que a rede se fortalece como mídia promotora de interação social 

apoiada por recursos e serviços da Web 2.0, que tem o objetivo de oferecer ricas experiências 

aos usuários, facilitando os processos de edição e publicação de conteúdo para ampliar a 

colaboração e a interação, uma ação acima de tudo comunicativa que define a Web 2.0 

(O’Reilly, 2005). Além dos tradicionais websites e portais de comercialização de produtos 

turísticos, a Web 2.0 estimula a participação em mídias sociais, sendo o internauta capaz de 

criar blogs, fotologs, editar seus próprios vídeos e percorrer cenários de realidade virtual 

projetados para os interessados em temas sobre viagem e turismo. 

A Web 2.0 aparece como uma evolução natural do modelo de Web projetada por Tim 

Berners-Lee na década de 1990, a então Web 1.0, identificada pela existência de páginas com 

conteúdos estáticos, com pouca ou nenhuma forma de interação com o usuário. Portanto, a 

Web 2.0 é uma aliada para promover o turismo em nível mundial; especialmente porque agora 

qualquer pessoa pode divulgar positiva ou negativamente os produtos e serviços 

experimentados nos destinos visitados por meio de redes sociais, por exemplo. 

Buhalis e Law (2008) também admitem que grupos online, gradualmente, estão se 

consolidando como canal de influência na tomada de decisão referente ao turismo, uma vez 

que os consumidores confiam muito mais em seus pares do que em mensagens de marketing. 

A emergência da Web 2.0 e, por conseguinte, do Travel 2.0 está associada diretamente ao 

conceito de rede social que é largamente aplicado à atividade turística na atualidade. Essa 

linha de pensamento vai ao encontro das ideias de Huertas (2008: 3, tradução nossa), ao 

defender que: 

 

As opiniões e as experiências de outros consumidores são uma fonte muito 

valiosa de informação para os turistas em potencial, uma vez que ajudam a 

reduzir a sensação de risco e desconhecimento a respeito dos serviços 

turísticos [...]. As vivências e os relatos positivos de outros usuários, assim 

como o modo de descrição dessas experiências, com comentários 

emocionantes e fotografias, podem motivar e convencer muito mais que uma 

simples informação ou um folheto turístico. 

 

Já na visão de Cooper et al. (2007: 685-686), a World Wide Web apresenta uma 

infraestrutura globalmente articulada e de baixo custo para a informação multimídia, promoção 

e distribuição do turismo: “Isto tornou possível a disponibilização e o comércio de produtos sob 

medida para atender às necessidades de turistas individuais e, por isso, uniu a demanda e a 

oferta de turismo de forma flexível e interativa.” Também como assinala O’Connor (2001), os 

turistas precisam obter informações antes de partir para uma viagem, portanto, a divulgação de 

conteúdo qualificado é útil para se planejar e tomar decisões. Todo o processo de busca por 

informação gira em torno da principal característica do produto turístico: a intangibilidade, que 

elimina qualquer possibilidade dos turistas saberem exatamente o que encontrarão na viagem 



545 
 

tão esperada e programada. 

 

2 Promoção de Destinos e Análises de Websites 

De um modo geral, as OMDs e os CVBs são conhecidos como órgãos responsáveis 

pela promoção de destinos turísticos, tanto que se utiliza um dos termos dependendo dos 

autores e das áreas geográficas. Na definição de Gartrell (1994), as OMDs são organizações 

estabelecidas para promover destinos específicos entre potenciais viajantes. Já para Buhalis 

(2000), elas são entidades encarregadas de promover o turismo e de atrair turistas visando 

desenvolver a economia local e melhorar a imagem de uma área geográfica determinada, 

atuando em conjunto com os demais agentes da indústria turística. As OMD podem ser 

organismos independentes, porém, normalmente estão vinculadas a administrações públicas 

em diferentes níveis: locais, regionais ou nacionais. 

Por sua vez, a noção de CVBs refere-se a uma pequena ou média organização não 

lucrativa, que realiza uma série de atividades de informação e comunicação para facilitar o 

desenvolvimento e a promoção do turismo de certas áreas geográficas (Yuan, Gretzel, 

Fesenmaier, 2003). Sendo assim, sua principal missão é atrair visitantes à região com o 

objetivo de melhorar a economia e a imagem da zona por meio da coordenação dos 

componentes da indústria turística (Gretzel et al., 2006). A maioria dos CVBs é independente e 

não lucrativa; alguns fazem parte do governo de uma cidade ou região, ou da câmara de 

comércio, enquanto outras têm figuras legais especiais que as transformam em autoridade na 

temática (Yuan, Gretzel, Fesenmaier, 2003). Na atualidade, de acordo com Buhalis (1998; 

2000) e Gretzel et al. (2006), indiferentemente do tipo de órgão responsável pela promoção de 

destinos turísticos, todos consideram a internet o primeiro meio de comunicação para 

estabelecer contato com os turistas em potencial. 

Particularmente, no Brasil, o setor público tem atuado no marketing de destinos 

turísticos por meio de autoridades locais de caráter governamental, seja na esfera municipal, 

estadual ou federal, sendo que a divulgação internacional da imagem do país em nível federal 

é de responsabilidade da Embratur. No caso específico dos municípios estâncias no Estado de 

São Paulo, todos são representados por uma entidade privada e sem fins lucrativos, a 

Aprecesp, criada em 1985 com o objetivo de representar os interesses e trabalhar pelo 

desenvolvimento turístico das cidades estância no litoral e interior paulista. Hoje congrega 67 

estâncias que estão divididas entre: balneárias, climáticas, hidrominerais e turísticas 

(Aprecesp, 2011, online). 

Como objeto de investigação deste estudo, foram selecionadas as onze estâncias 

hidrominerais de São Paulo, de modo a observar a relação das TICs com as atividades 

turísticas em espaço rural. Vale destacar que, nesta pesquisa, adota-se a concepção de 

Turismo Rural do Ministério do Turismo, definido como “[...] o conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometida com a produção agropecuária, agregando valor 

aos produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 
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comunidade” (Idestur, 2011: 8). 

No entanto, a promoção de destinos por intermédio de autoridades governamentais 

torna-se um fator limitador à comercialização de produtos e serviços. Como advertem Cooper 

et al. (2007), as organizações de marketing do setor público raramente fecham uma venda, 

pois agem como instrumentos para atrair o consumidor ao ponto de venda, geralmente 

representado por uma empresa do setor privado. Por isso, em algumas situações torna-se 

extremamente difícil avaliar a eficácia do marketing de destino no que diz respeito ao aspecto 

comercial. O ideal é que nos destinos sejam identificados os atributos de produto que terão 

apelo a diferentes segmentos de turistas, para garantir que a campanha promocional apresente 

uma mensagem coerente (Cooper et al., 2007). 

Com relação a estudos focados em análises de websites de destinos turísticos 

brasileiros, sobressaem-se as pesquisas de Guisi (2005), Tomikawa (2009) e Farias et al. 

(2011). Guisi (2005) avaliou as configurações de sites brasileiros de turismo por meio de uma 

multiplicidade de abordagens metodológicas (estudo exploratório, descritivo e diagnóstico com 

aplicação de questionários), visando identificar características baseadas nos conceitos de 

atmosfera interna e externa, hospitalidade e turismo virtual. Já Tomikawa (2009) realizou um 

estudo descritivo para pesquisar websites de turismo oficial dos 27 Estados brasileiros, com 

ênfase em sete aspectos: encontrabilidade, recursos do website, identidade e confiabilidade, 

marketing, conteúdo, interatividade e políticas públicas. 

O trabalho de Farias et al. (2011) tinha o objetivo de analisar como o portal turístico de 

um destino poderia influenciar na avaliação de sua imagem. A investigação teve caráter 

exploratório-descritivo, a partir das análises de seis avaliadores sobre os portais turísticos de 

São Paulo (www.cidadedesaopaulo.com), Rio de Janeiro (www.rioguiaoficial.com.br) e Rio 

Grande do Sul (www.turismo.rs.gov.br). Em seguida, foi realizada uma enquete com 111 

pessoas para medir a imagem do destino antes e depois de ver os sites. São todos estudos 

pioneiros e de grande contribuição para o desenvolvimento dessa área de pesquisa no país. 

 

3 Método e Técnicas 

O presente estudo foi desenvolvido a partir das análises das páginas Web de turismo 

oficial das onze estâncias classificadas como hidrominerais no Estado de São Paulo, Brasil 

(Quadro 1). A análise enfatizou cinco características principais: tipologia de Web, conteúdo 

informativo, comunicação interativa, comercialização e idiomas (Quadro 2). O método e as 

técnicas apresentadas baseiam-se na contabilização de elementos (counting methods) 

definidos em categorias, mediante uma adaptação dos trabalhos de Díaz Luque, Guevara 

Plaza e Antón Clavé (2006) e Díaz Luque, Guevara Plaza e Caro Herrero (2004), que 

analisaram websites de destinos turísticos da Espanha. 

 

ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS WEB SITES 
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1. Águas da Prata http://www.aguasdaprata.sp.gov.br/website/index.php/turis

mo.html 

2. Águas de Lindóia http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br/site/turismo.php 

3. Águas de Santa Bárbara http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/novo_site/index.

php 

4. Águas de São Pedro http://www.aguasdesaopedro.sp.gov.br/portal/ 

5. Amparo http://www.amparo.sp.gov.br/2011/node/17 

6. Ibirá http://www.ibira.sp.gov.br/2010/Default.aspx 

7. Lindóia http://www.lindoia.sp.gov.br/portaldoturismo.asp 

8. Monte Alegre do Sul http://www.montealegredosul.sp.gov.br/ 

9. Poá http://www.poa.sp.gov.br/index.php 

10. Serra Negra http://intra.serranegra.sp.gov.br/?q=node/2 

11. Socorro http://www.socorro.sp.gov.br/default.asp 

Quadro 1: Lista de páginas Web. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na primeira categoria, tipologia de Web, avaliou-se o tipo de página Web observando 

cinco possibilidades: Web e domínio exclusivo de turismo, Web exclusiva de turismo com 

extensão de domínio da autoridade local, Web da autoridade local com espaço exclusivo para 

turismo, Web da autoridade local com informação turística esparsa e sem espaço exclusivo 

para turismo e, finalmente, Web da autoridade local sem informação turística. 

A segunda categoria de elementos referiu-se ao conteúdo informativo disponível na 

página Web, que se subdividiu em quatro aspectos com elementos a serem contabilizados: 

informação sobre condição geográfica (localização do destino por meio de um mapa / clima e 

tempo), os acessos para chegar ao destino, informação turística dos atrativos e de passeios no 

destino e, por fim, os detalhes sobre cinco atividades empresariais diretamente relacionadas ao 

turismo.  

A terceira categoria investigou os níveis de comercialização das páginas Web. Nesse 

caso, a ideia era registrar as páginas Web que ofereciam algum nível de distribuição mediante 

a implantação de sistema de reserva online para facilitar o planejamento das viagens por parte 

dos internautas. Para tanto, foram determinados seis subníveis: sem informação de 

hospedagem, com informação e contato de hospedagem, links para Web de associações de 

hotéis, links para Web de sistema de reserva, sistema de reserva externo integrado à página 

Web, porém, gerenciado por um terceiro, e sistema próprio de reserva integrado. 

A quarta categoria relacionava-se a aspectos de interatividade, ao considerar os 

recursos e serviços utilizados para estabelecer a comunicação interativa entre a OMD e o 

turista em potencial, passando por canais de comunicação tradicionais como o contato por 
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telefone até a adoção de uma série de recursos disponíveis online como: endereço eletrônico, 

formulário de contato, fórum, e redes sociais (Twitter, Facebook, Orkut), sites de 

compartilhamento (YouTube, Flickr), blog e serviços para atualizar e agregar conteúdo como 

RSS Feeds, estes últimos representantes da Web 2.0, que estimula a participação do 

internauta por meio da edição e publicação simplificada de material na internet. 

Por fim, registrou-se a existência de páginas Web em idiomas alternativos ao falado na 

região; quando foram contabilizados os principais idiomas estrangeiros oferecidos nos websites 

ou em conteúdos turísticos. 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS ELEMENTOS 

Tipo de Web  

Web e domínio exclusivo de turismo / Web 

exclusiva de turismo com extensão de domínio 

da autoridade local / Web da autoridade local 

com espaço exclusivo para turismo / Web da 

autoridade local com informação turística 

esparsa / Web da autoridade local sem 

informação turística. 

Conteúdo informativo Condição geográfica Mapa de localização / Clima e tempo. 

 

Como chegar / Acessos 

ao destino (aéreo, 

terrestre e marítimo) 

Aeroportos locais ou próximos / rodovias / portos

locais ou próximos. 

 Informação turística 

Natureza / Locais especiais para visitar / 

Monumentos e arquitetura / Museus / 

Gastronomia / Agenda cultural / História / Festas 

tradicionais / Zonas comerciais e mercados / 

Copa do Mundo de 2014 / Destinos próximos / 

Transportes no destino / Mapa do destino / 

Circuitos, trilhas e rotas turísticas / Turismo 

acessível (informação turística para deficientes) /

Turismos específicos (homossexuais, família, 

eventos e negócios etc.). 

 
Informação sobre 

empresas turísticas 

Meios de hospedagem / Restaurantes e bares / 

Guias, ônibus e trem turísticos / Agências de 

viagem / Locadoras de automóveis. 

Interatividade  

Contato telefônico da OMD / Endereço 

eletrônico / Formulário de contato online / 

Fórum/ Twitter / Facebook / Orkut / YouTube / 

Flickr / blog / RSS Feeds. 

Comercialização  
Análises dos níveis de comercialização: sem 

informação de hospedagem / com informação e 
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contato de hospedagem / links para Web de 

associações de hotéis / links para Web de 

sistema de reserva / sistema de reserva externo 

integrado (terceirizado) / sistema próprio de 

reserva integrado. 

Idiomas  

Valoração dos idiomas em que se oferecem 

versões de websites: inglês, espanhol, francês, 

italiano e outros. 

Quadro 2: Lista de categorias. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4 Análises dos Websites das Estâncias Hidrominerais 

A seguir, serão apresentados os resultados das análises referentes às cinco categorias 

e seus respectivos elementos observados neste estudo. 

 

4.1 Tipologia de Web 

 

A existência de uma página Web dedicada exclusivamente ao turismo permite que se 

reúnam todos os esforços de promoção em torno do setor. Ademais, pode facilitar o acesso aos 

potenciais turistas com a indicação de diversas informações úteis e de qualidade em um único 

meio de comunicação; de modo a destacá-las de conteúdos próprios das instituições locais, 

destinados aos cidadãos em geral. 

 

Gráfico 1: Tipologia de Web 

 

No entanto, as avaliações referentes ao tipo de página Web usado para realizar a 

promoção do turismo das estâncias hidrominerais do Estado de São Paulo, no Brasil, não 

foram muito positivas. Das onze estâncias, 72,7% dos websites estavam atrelados a páginas 
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Web da autoridade local com informação turística esparsa. 

Somente 18,2% dos websites se tratavam de páginas Web da autoridade local com 

espaço exclusivo para turismo (Amparo e Lindóia). Por outro lado, a estância de Poá (9,1%) se 

destacou negativamente por não ter um website destinado exclusivamente ao turismo, 

tampouco dedicava alguma seção sobre o setor na página Web institucional; pois a informação 

não aparecia de forma direta. 

 

4.2 Conteúdo informativo 

A segunda categoria de elementos diz respeito ao conteúdo informativo disponibilizado 

em cada website, com ênfase em quatro aspectos: condição geográfica (localização / clima e 

tempo), como chegar / acessos ao destino, informação turística dos atrativos e passeios, e 

informação sobre empresas turísticas. 

No que se refere à condição geográfica, 45,4% dos websites observados registravam a 

localização do destino turístico por meio de mapas do Estado e da região. Trata-se de um tipo 

de informação essencial ao turista, porque pode auxiliá-lo a ter uma ideia de localização em um 

país de dimensões continentais como o Brasil. Com relação aos aspectos de clima e tempo, 

81,8% das páginas Web traziam esses dados, igualmente úteis para ajudar a se preparar para 

a viagem. 

No item como chegar / acessos ao destino, que considerava a informação sobre 

aeroportos, rodovias e portos, 81,8% dos websites analisados indicavam as rotas terrestres a 

partir das principais rodovias de acesso às cidades. Por sua vez, não foi encontrada nenhuma 

informação referente a acessos aéreos (aeroportos) e marítimos (portos).  

Quanto à informação turística dos atrativos do destino, há uma diversidade de 

conteúdos relativos à natureza (área rural) e à indicação de locais especiais para visitar, com o 

mesmo índice de 90,9% de presença nos websites avaliados. As dicas de monumentos e 

arquitetura somam 63,6% dos registros, enquanto os museus foram mencionados por 45,4% 

das páginas Web. 

As atrações ligadas à gastronomia foram indicadas por 36,3% dos websites das 

estâncias hidrominerais. Por sua vez, 72,7% das páginas Web mencionavam informações 

sobre agenda cultural, história das cidades e festas tradicionais (Carnaval, festival e feira). Já 

as abordagens sobre zonas comerciais e mercados foram indicadas por 54,5% dos websites 

examinados. 

Com relação aos destinos próximos, 81,8% das páginas Web analisadas apresentavam 

dicas de lugares turísticos para se conhecer nas redondezas. Contudo, havia um baixo nível de 

informação sobre as possibilidades de transporte no destino turístico, sendo citado por um 

único website (9,1%) da estância de Amparo. De forma semelhante, foi baixo o registro do 

recurso mapa do destino, encontrado em apenas 27,2% das páginas Web (Águas de São 

Pedro, Amparo e Socorro). Já informações sobre rotas, trilhas e circuitos turísticos estavam 

presentes em 63,6% dos websites. 
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Sobre enfoques a segmentos de turismo, 81,8% dos websites enfatizavam alguma 

abordagem específica com destaque para o turismo rural / agroturismo, ecoturismo / ecológico, 

saúde, terapêutico e estético, de pesca, de lazer e esporte / aventura, turismo de eventos, de 

compras e religioso. Sendo que as estâncias de Águas de São Pedro, Lindóia e Socorro 

figuram entre as que mais oferecem opções de segmentos de turismo. Como índice negativo, 

as estâncias de Monte Alegre do Sul e de Poá não indicavam nenhuma opção de turismo 

específico, embora sejam classificadas como estâncias hidrominerais.  

No que diz respeito a informes sobre turismo acessível, que exige atenção em 

aspectos específicos de suas instalações, equipamentos e procedimentos operacionais para 

atender um público diferenciado composto por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

(Brasil, 2009b), houve um único registro de página Web enfocando a temática, que era do 

município de Socorro (9,1%). 

Com relação à informação sobre empresas turísticas, 81,8% dos websites indicavam 

meios de hospedagem e 63,6% traziam sugestões de restaurantes e bares. Por sua vez, 

27,2% mencionavam as possibilidades de passeios guiados, por meio de ônibus ou trem 

turístico. Do total de onze websites de estâncias, somente 18,1% apresentavam informações 

sobre agências de viagem e uma parcela muito reduzida de 9,1% indicava os serviços de 

locadoras de automóveis. 

 

4.3 Interatividade 

Quanto ao potencial de interatividade explorado pelos municípios classificados como 

estâncias hidrominerais de São Paulo, no Brasil, foram investigados os canais de comunicação 

interativos colocados à disposição dos turistas, desde número de telefone, endereço eletrônico, 

formulário de contato online, fórum, redes sociais, sites de compartilhamento, blog e serviços 

para atualizar e agregar conteúdo como RSS Feeds. Torna-se importante ressaltar que a 

maioria destes recursos e serviços é representante da segunda geração da interface gráfica da 

internet, chamada de Web 2.0, que incentiva a participação do internauta comum, a partir de 

processos simplificados de edição e publicação de conteúdo na rede (O'Reilly, 2005). 

Em um primeiro momento, foram avaliados os canais de comunicação de caráter 

pessoal, como contato telefônico da OMD (38,1%), endereço eletrônico (33,3%) e formulário de 

contato online (14,3%). Nesse sentido, havia uma preferência pelas formas tradicionais de 

contato como telefone e correio eletrônico. Como se pôde notar, era baixo o uso de formulário 

online para estabelecer contato com o turista em potencial, sendo adotado exclusivamente 

pelos websites das estâncias de Águas de São Pedro, Ibirá e Lindóia. 

 

4,8% 
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Gráfico 2: Interatividade 

 

Por outro lado, com relação à existência de canais de comunicação de uso coletivo, 

como fórum e blog, nenhuma das páginas Web analisadas adotava tais recursos. De igual 

modo, foi nula a presença de recursos como RSS Feeds para indicar atualizações de notícias 

sobre o setor turístico nos websites estudados. 

No que se refere à adoção de redes sociais para se comunicar com os turistas, houve o 

registro de uma única página Web que apresentava uma conta de perfil no site Twitter (4,8%), a 

estância de Lindóia. Por sua vez, quanto à utilização de sites de compartilhamento, apenas as 

cidades de Águas de São Pedro e Ibirá relacionavam vídeos postados no site YouTube (9,5%). 

Sem dúvida, trata-se de um número muito baixo de utilização de recursos e serviços que 

poderiam contribuir para a divulgação das estâncias como destinos turísticos na internet, por 

exemplo, ao retratar a diversidade das onze cidades por meio de imagens e sons, com suas 

paisagens naturais e características históricas e culturais particulares. Por outro lado, o uso de 

redes sociais, blogs e sites de compartilhamento poderia estimular a participação do internauta 

de forma a promover os destinos visitados (Buhalis e Law, 2008; Huertas, 2008). 

  

4.4 Comercialização 

Já é fato que o avanço das TICs e da internet trouxeram benefícios para as empresas e 

organismos voltados para o setor turístico, sobretudo, com a introdução das práticas de 

eCommerce e eMarketing, só para citar algumas das mudanças trazidas com o eTourism, de 

acordo com Buhalis (2003). Nesse caso, o ideal é que todo website de destino turístico possa 

oferecer a possibilidade de se reservar um meio de hospedagem, de modo a facilitar o 

planejamento de uma viagem para o internauta independente. 

Todavia, no Brasil, a responsabilidade pela promoção de destinos turísticos fica a cargo 

de órgãos públicos que não têm autorização para comercializar produtos e serviços. Trata-se 

de uma realidade que limita claramente o avanço do comércio eletrônico, como se verificou 

com as análises das páginas Web das estâncias hidrominerais. 
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Gráfico 3: Comercialização 

 

Portanto, como registrado por Cooper et al. (2007), dado o papel inexpressivo dos 

organismos públicos no âmbito comercial, como no caso das estâncias hidrominerais 

vinculadas ao governo do Estado de São Paulo, cuja estrutura não permite a comercialização 

de produtos e serviços turísticos, nenhum dos websites oferecia um sistema de reserva ou 

pagamento eletrônico por hospedagem. A maioria das páginas Web se limitava a oferecer 

informação sobre os meios de hospedagem no destino (81,8%). Por sua vez, um único website 

(9,1%) da estância de Serra Negra apenas indicava Links para associações de hotéis. Em 

contrapartida, em uma (9,1%) página Web do município de Poá não houve nenhuma sugestão 

de lugar para pernoitar na cidade. 

 

4.5 Idiomas 

A internet também impulsiona a promoção de destinos turísticos em mercados 

internacionais. Para tanto, existe a necessidade de se divulgar informações em idiomas 

estrangeiros de acordo com o público alvo de turistas que se deseja atrair. No entanto, 90,9% 

das páginas Web pesquisadas não apresentavam versões de websites em idiomas diferentes 

ao português e nem a publicação de qualquer material em outros idiomas. Somente a página 

Web da estância de Socorro (9,1%) se destacou por apresentar um website na língua inglesa. 

Consequentemente, restringe-se totalmente o alcance internacional da promoção das 

estâncias hidrominerais paulistas via internet. 

 

Conclusões  

 

Com base nas análises das páginas Web de turismo oficial das estâncias hidrominerais 

do Estado de São Paulo, no Brasil, com o objetivo de investigar a presença dessas cidades na 

internet, verificou-se que ainda não existe uma ação efetiva voltada para a Web promoção 
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desses destinos turísticos. Do total de estâncias pesquisadas, somente os municípios de Águas 

de São Pedro, Ibirá, Lindóia e Socorro apresentavam boas páginas Web. 

Vale enfatizar que das onze estâncias, 72,7% dos websites estavam atrelados a 

páginas Web da autoridade local com informação turística esparsa. Além disso, a cidade de 

Poá foi o destaque negativo por não ter um website destinado exclusivamente ao turismo, e 

nem dedicar nenhuma seção ao setor na página Web da autoridade local. Trata-se de uma 

situação delicada, ao demonstrar uma falta de visão sobre o potencial da internet para 

impulsionar o comércio de produtos e serviços turísticos por parte dos órgãos responsáveis 

pela promoção destes destinos. Por sua vez, apenas 18,2% dos websites se tratavam de 

páginas Web da autoridade local com espaço exclusivo para turismo (Amparo e Lindóia), 

embora não seja a condição ideal, toda iniciativa de divulgação é vista como positiva ao ajudar 

a promover os destinos turísticos via internet. 

De um modo geral, a avaliação sobre o conteúdo informativo pode ser concebida como 

positiva, apesar de vários aspectos precisarem ser aprimorados como a indicação de mapas 

para localizar o destino no contexto de um país com a extensão territorial do Brasil, sendo os 

mapas mencionados por 45,4% dos websites. No item como chegar / transporte no destino, 

81,8% dos websites analisados indicavam as rotas terrestres a partir das principais rodovias de 

acesso às cidades. 

Quanto à informação tanto de atrativos do destino como de empresas turísticas, há 

uma variedade de conteúdo com capacidade de atender públicos com diversos interesses. 

Também existe uma atenção especial com determinados segmentos do turismo por 81,8% dos 

websites, com enfoque ao turismo rural, ecoturismo e de saúde, de tratamentos terapêuticos a 

estéticos. Por outro lado, não foi localizado nenhum material de divulgação referente ao tema 

Copa do Mundo da FIFA de 2014, embora alguns municípios classificados como estâncias 

sejam candidatos oficiais a Centro de Treinamento para o Mundial, podendo hospedar seleções 

na condição de subsedes do megaevento esportivo de 2014. 

No que se refere aos canais de comunicação interativos ofertados, são poucas as 

possibilidades de interação com o turista em potencial, sendo predominante o uso de formas 

tradicionais de contato como telefone e correio eletrônico. A utilização de redes sociais, como 

Twitter, e sites de compartilhamento, como YouTube, é praticamente inexpressiva. Contudo, a 

problemática da interatividade se agrava à medida que se leva em consideração a deficiência 

na divulgação de material em idiomas estrangeiros, com uma única página Web da estância de 

Socorro apresentando uma versão do seu website em inglês. 

Por fim, sobre o aspecto da comercialização, constata-se que o comércio eletrônico 

não é a preocupação central das páginas Web das estâncias hidrominerais, sobretudo, ao se 

observar a limitação natural dos órgãos públicos que administram e promovem tais destinos 

turísticos. Assim, a maioria dos websites se limitava a oferecer informação sobre os meios de 

hospedagem (81,8%), e uma (9,1%) página Web não apresentou nenhuma informação sobre 

local para se hospedar na cidade (Poá). De todo modo, vale registrar que a ausência de 
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sistemas de reserva interrompe o processo de compra do turista independente, que tenderá a 

escolher um destino que facilite o planejamento online de sua viagem. Nesse sentido, para o 

Brasil se beneficiar dos megaeventos esportivos dos próximos anos, são necessários o 

investimento e a execução de projetos visando à promoção de destinos via internet para atrair 

os turistas estrangeiros. 
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Resumo 

O trabalho tem como objetivo explicitar os limites e os desafios do turismo comunitário 

considerando duas perspectivas principais: a necessidade prévia de haver uma base 

comunitária para a sustentação dos projetos e a dificuldade encontrada por técnicos e agentes 

turísticos locais em alcançar a legitimidade local para viabilizar as propostas comunitárias de 

desenvolvimento do turismo. O trabalho traz dados de pesquisas realizadas no Sul do Estado 

de Minas Gerais, no Brasil. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de se 

promover melhor a articulação dos empreendedores locais entre si e entre os demais 

segmentos da comunidade, a fim de dar legitimidade aos projetos propostos e buscar um 

melhor compartilhamento dos recursos advindos da atividade turística. 

 

Palavras-chave: Turismo Comunitário. Desenvolvimento local. Vale do Matutu. Associação de 

Moradores. Empreendedores locais. 

 

Abstract 

The article aims to present the communitarian tourism limits and challenges taking into 

consideration two perspectives: the previous need of developing a communitarian basis in order 

to support the projects and the difficulty found by technicians and local touristic agents to reach 

the local legitimacy so as to make feasible the communitarian proposes of tourism 

development. Moreover, the article brings data of the research undertaken in the Matutu Valley, 

on the south of Minas Gerais State, in Brazil. Concerning the results, it is shown the necessity 

to promote the articulation among the local actors in order to give legitimacy to the proposed 

projects and to share the resources from the touristic activities.    

 

Key-words: Communitarian Tourism; local development; Vale do Matutu; local association; 

local entrepreneurs 
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Introdução 

Diante do crescente número de trabalhos científicos na área do turismo comunitário, 

com destaque neste trabalho para a publicação intitulada “Turismo de Base Comunitária: 

diversidade de olhares e experiências brasileiras” (BARTHOLO; SANSOLO; BURSZTYN 

(Orgs.), 2009), diversos pesquisadores nos acenam para a possibilidade de se promover o 

desenvolvimento local, bem como a valorização e o incentivo às atividades comunitárias, por 

meio do turismo.  

Faz-se necessário, contudo, ponderarmos sobre o verdadeiro papel de técnicos e 

agentes locais na promoção do turismo dito comunitário, destacando principalmente a 

necessidade de haver uma base comunitária prévia para o desenvolvimento do turismo e os 

limites que os projetos locais de desenvolvimento do turismo podem apresentar no sentido de 

criar as propagadas interações e sinergias capazes de alçar uma determinada localidade aos 

rumos do desenvolvimento comunitário. Comumente observa-se a predominância dos 

interesses de um grupo de empreendedores locais que, apesar do discurso, não representam 

necessariamente os interesses da comunidade.  

Para ampliar a compreensão acerca dessa discussão trazida na primeira parte do 

trabalho, é apresentado um estudo de caso da localidade do Vale do Matutu, no município de 

Aiuruoca, na região do Sul de Minas Gerais, onde há cerca de 15 anos os rumos do turismo 

local vem sendo discutido no âmbito da Associação de Moradores e Amigos do Vale do Matutu 

– AMA Matutu. O trabalho reúne dados de pesquisas realizadas anteriormente na região, 

análise documental e trabalhos de campo realizados entre abril de 2010 e abril de 2011, 

período no qual foi aplicado o método da observação participante, tendo o pesquisador 

participado efetivamente das atividades desenvolvidas no âmbito da Associação de Moradores 

e Amigos do Vale do Matutu. 

Esperamos que o estudo possa ser útil para os pesquisadores e técnicos que atuam na 

área do turismo comunitário no sentido de aprofundar as reflexões acerca do papel do turismo 

no desenvolvimento local bem como dos limites e desafios colocados pela dinâmica 

sociocultural, política e econômica local.   

 

Contextualizando o turismo comunitário 

Quando buscamos encontrar caminhos para o desenvolvimento do turismo comunitário 

numa determinada localidade acabamos por constatar (por mais evidente que isso possa 

parecer) a necessidade de haver, a priori, um nível no mínimo razoável de organização local 

em torno dos interesses comuns que afetam a vida dos que ali vivem. Em outras palavras: para 

que possamos falar em turismo comunitário é necessário, antes de tudo, que exista a 

comunidade. Mas, afinal, o que vem a ser comunidade? 
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Entendendo comunidade como o “lugar onde seus membros podem se unir e buscar 

juntos realizar tudo que estiver ao seu alcance para o desenvolvimento local”, Carvalho (2002) 

identifica, entre as principais definições encontradas na literatura, cinco elementos necessários 

para a caracterização de um grupo de pessoas como uma comunidade:  

1- Unidade social; 

2- Área geográfica determinada; 

3- Membros com algum tipo de interesse em comum; 

4- Interatividade social constante; 

5- Consciência do ser comunitário; 

Vemos, portanto, que além de residirem em uma mesma área geográfica, torna-se 

necessário que haja entre as pessoas uma dinâmica social constante, uma interatividade que 

seja capaz de mobilizar as pessoas em torno de um interesse comum e que seja desenvolvida 

a consciência do “ser comunitário” que, de acordo com o autor, não implica apenas em 

participar, ser ativo, mas pertencer, ser parte da comunidade.  

 

Penso que qualquer definição mais completa de uma comunidade 

qualquer, não deve se restringir apenas aos seus aspectos territoriais, 

sendo de fundamental importância também a consideração dos 

diferentes aspectos psicossociais, político-econômicos e culturais 

presentes na mesma (CARVALHO, 2002: p.85). 

 

Sob essa perspectiva, o desenvolvimento comunitário acontece quando o conjunto de 

atores sociais e atividades socioeconômicas presentes convergem no sentido de satisfazer, 

além dos interesses individuais, as necessidades coletivas da comunidade. O que exige uma 

interação constante entre os sujeitos locais, uma compreensão abrangente do ambiente, 

considerando as interrelações, as interdepedências e os elos formados entre cada segmento 

da comunidade, tornando possível a busca de soluções coletivas para os diferentes problemas 

que se colocam na localidade, inclusive os problemas ambientais. 

 

Afirmar que uma comunidade segue rumo ao desenvolvimento 

comunitário, é afirmar que as pessoas que a constituem, as 

interações que promovem, a cultura que produzem, os meios 

econômicos que dispõem, e o meio ambiente do qual fazem parte, 

encontram-se em processo de desenvolvimento, o que representa um 

movimento de avançar rumo a uma melhoria da qualidade de vida 

comunitária em todos os níveis (CARVALHO, 2006: p.141). 

 

O turismo comunitário, dessa forma, não se desenvolve de outra forma senão 

acompanhando os rumos do desenvolvimento comunitário. Esse é um ponto que, novamente, 
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pode parecer demasiadamente óbvio, mas é central para refletirmos sobre o papel do agente 

turístico quando se insere na realidade local a fim de promover a localidade dentro das 

premissas do turismo comunitário.  

 Partindo desses elementos necessários à existência da comunidade percebemos que 

para haver unidade e interatividade social constante e, principalmente, a consciência do ser 

comunitário é necessário que haja também um sentimento de pertencimento dos moradores 

em relação ao local, que estejam reunidos ali elementos culturais e simbólicos que constituam 

uma identidade comunitária.  

 Essa identidade comunitária é reforçada não apenas pelos folguedos e manifestações 

culturais tradicionais, mas também pelo conhecimento acumulado localmente que permite com 

que aquela população desenvolva uma interação única com o ambiente, dele retirando os 

meios para sua subsistência e para sua reprodução social (DOMINGUES, 2007).  

 Pensando dessa forma, será que poderíamos chamar de comunidade uma localidade 

rural, situada em zona periférica de um centro urbano, na qual existe uma relação de 

dependência econômica com a cidade e cujos moradores, especialmente os mais jovens, 

almejam sair dali o mais rápido possível para buscarem melhores condições de vida junto aos 

centros econômicos conectados ao mercado e à cultura globalizada? 

 Se houvesse uma preocupação em promover o desenvolvimento comunitário nessa 

localidade, questões como associativismo, valorização cultural, assistência técnica voltada para 

o resgate de práticas tradicionais, educação comunitária, economia solidária, desenvolvimento 

de interações positivas, produtivas e criativas com o ambiente natural, acesso a serviços 

públicos, etc, deveriam ser cuidadosamente levadas em consideração pelos técnicos e agentes 

locais. 

 Refletindo sobre isso, resta-nos saber: em que momento poderíamos pensar no 

turismo comunitário para essa localidade? Teriam os agentes locais do turismo (dito 

comunitário) a capacidade (e a vontade) para fortalecer essa localidade e direcioná-la aos 

rumos do desenvolvimento comunitário? Ou teríamos antes que resolver essas questões de 

base, acima enumeradas, antes de pensarmos em um projeto de turismo comunitário para o 

local? 

   No documento intitulado “Dinâmica e Diversidade do Turismo de Base Comunitária: 

desafio para formulação de política pública”, o Ministério do Turismo (2010) aposta na primeira 

tese:  

 

Entendemos por desenvolvimento local no turismo a oportunidade de 

inserção de atores sociais e econômicos de assumirem papel ativo na 

organização da oferta de produtos e serviços em destinos turísticos. 

Nesta perspectiva, indivíduos de uma comunidade se reúnem para 

produzir de forma diferenciada; buscando alternativas de 

sobrevivência econômica na atividade turística, aliadas a outros 
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fatores como a valorização do modo de vida, da cultura e/ou a defesa 

do meio ambiente. (BRASIL, MTUR, 2010: p.11) 

  

 Definindo o turismo de base comunitária, Irving (in BARTHOLO (et al), 2009) também 

aposta na atividade como vetor do desenvolvimento local:  

 

O turismo de base comunitária, portanto, tende a ser aquele tipo de 

turismo que, em tese, favorece a coesão e o laço social e o sentido 

coletivo de vida em sociedade, e que por esta via, promove a 

qualidade de vida, o sentido de inclusão, a valorização da cultura 

local e o sentimento de pertencimento. Este tipo de turismo 

representa, portanto, a interpretação “local” do turismo, frente às 

projeções de demandas e de cenários do grupo social do destino, 

tendo como pano de fundo a dinâmica do mundo globalizado, mas 

não as imposições da globalização.( p.111) 

 

Por outro lado, no mesmo artigo, a autora reconhece como imperativo para o turismo 

comunitário que a iniciativa de desenvolvimento do turismo parta da própria comunidade: 

 

Embora frequentemente atores externos funcionem como “indutores” 

do turismo de base comunitária, se a iniciativa não tiver motivação 

endógena e expressar o desejo dos grupos sociais locais, ela 

certamente não atenderá às demandas de desenvolvimento local e 

nem contribuirá para o protagonismo social, condição essencial para 

este tipo de turismo. (IRVING in BRASIL/MTUR, 2009: p.112) 

 

 Voltamos então novamente à questão: como alcançar essa “motivação endógena”? 

Como fazer com que a iniciativa parta da comunidade se, de fato, não existe ali os elementos 

essenciais que possam caracterizá-la como tal? Sem a consciência do ser comunitário, sem a 

coesão social esperada, sem a identidade local fortalecida, como os agentes locais terão força 

e iniciativa para se reunirem e definirem os rumos do desenvolvimento local, incluindo aí a 

atividade turística? O que normalmente ocorre é que a iniciativa parte de um grupo de 

empreendedores locais ligados ao turismo quem, por si, dificilmente representarão os 

interesses da comunidade como um todo.  

 Rompe-se, dessa forma, com a perspectiva do turismo centrado no desenvolvimento 

local, o qual presume um processo endógeno de mudança, desenvolvido a partir das 

capacidades e potencialidades próprias do território e ancorado na matriz socioeconômica e 

cultural da localidade (BUARQUE, 2002).  
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 Quando os técnicos chegam numa localidade para “promover” o turismo comunitário se 

deparam comumente com uma série de outras questões locais (saúde, educação, saneamento, 

conflitos internos, êxodo rural, baixa produtividade local, etc) que precisariam ser resolvidas, ou 

pelo menos minimizadas, para viabilizar o projeto. Coloca-se em cheque então o verdadeiro 

papel desses agentes externos: para desenvolver o turismo dentro de uma proposta 

comunitária torna-se necessário fortalecer a comunidade, por outro lado, se esse 

desenvolvimento na localidade for proposto e conduzido por esses agentes externos, 

obedecendo a uma dinâmica diferente daquela que é própria da comunidade, haverá 

resistências e o projeto não gozará da legitimidade necessária para se tornar exitoso.  

 E haverá, ainda, a questão do foco que, não raro, se apresenta aos planejadores do 

turismo quando lidam com pequenas localidades: um projeto que era focado no 

desenvolvimento turístico local vai incorporando tantas variáveis (relacionadas de alguma 

forma com o turismo) que termina por exigir um redimensionamento das ações, quando não 

por torná-lo inviável diante de todas as demandas que surgem. 

Entendemos, contudo, que não devemos nos furtar a encarar o lugar turístico em toda 

sua complexidade, conforme atesta Irving (2003): 

 

Caracterizar o lugar turístico representa, portanto, (...) integrar olhares 

distintos, leituras antagônicas, percepções contraditórias, ideologias 

incompatíveis (...). Este lugar não é um lugar apenas, mas o palco de 

conflitos e o cenário de transformações; os vários lugares do mesmo 

lugar, em resposta aos vários olhares sobre o mesmo lugar (...). O 

lugar turístico é o palco da pluralidade de identidades e o cenário da 

trama complexa das relações sociais (p. 177-178). 

 

É buscando clarear essa discussão e compreender melhor o papel dos planejadores no 

desenvolvimento local que trazemos um estudo de caso sobre o desenvolvimento da gestão da 

atividade turística na comunidade do Vale do Matutu, no sul do Estado de Minas Gerais, no 

Brasil. 

 

Impasses do turismo comunitário no Vale do Matutu 

Situado no circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira (Sul de Minas) e no entorno do 

Parque Estadual da Serra do Papagaio, o Vale do Matutu é um bairro rural do município de 

Aiuruoca-MG, e está distante cerca de 17 quilômetros da sede municipal. Compõe a 

Microbacia do Ribeirão da Água Preta, cujos primeiros habitantes, acredita-se, tenham 

chegado no movimento da atividade mineradora do século XVIII e, posteriormente, da 

expansão da cultura cafeeira que se abateu na região em meados do século XIX. É importante 

lembrar que, na história mais antiga, encontramos sinais claros de que a região fora habitada 
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por tribos indígenas, do tronco Guarani, que se instalaram nas proximidades das encostas da 

Serra do Papagaio (Fundação Matutu/SEBRAE, 2005). 

A região também se insere no circuito turístico Estrada Real, situando-se ao longo da 

BR-267 que interliga o caminho velho e o caminho novo do circuito. Destaca-se que a região 

situa-se de forma mais ou menos equidistante de três dos maiores centros urbanos do país, o 

que favorece o fluxo de visitantes, especialmente nos feriados.Aiuruoca está a uma distância, 

por estrada, de 410 km da capital de Belo Horizonte (capital do Estado), 320 km da cidade do 

Rio de Janeiro e 350 km da cidade de São Paulo. Grande parte do município está encravada 

na porção norte da Serra da Mantiqueira que abrange municípios dos estados de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

 

Figura 1: Localização da Serra da Mantiqueira no Brasil, entre os estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo. Fonte: www.pisa.tur.br. 

 



 

565 

 

 

Figura 2: O Parque Estadual do Papagaio no Contexto da APA da Serra da Mantiqueira; 

 

 

A localidade, historicamente organizada em fazendas para a produção agropecuária 

(café, depois a pecuária leiteira e culturas de subsistência como milho, feijão e mandioca), 

passa por um processo de transformação a partir da década de 1970 e, principalmente, 1980 

com a chegada de moradores de origem urbana e com a criação da Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Mantiqueira que começa a impor um novo modelo de uso e ocupação de 

solo, já que as formas tradicionais de implantação de pastos e roçados, mediante o 

desmatamento e a utilização do fogo, se tornam ilegais e cada vez mais coibidas pelo poder 

público e pelos novos moradores. Estes últimos tendendo cada vez mais a valorizar as áreas 

de matas e a favorecer o processo de regeneração de antigas áreas devastadas pela cultura 

do gado (DOMINGUES, 2007). 

Ao longo das últimas décadas foi se conformando então uma nova realidade 

socioeconômica e cultural no Vale, em que moradores de origem urbana e de origem rural vêm 

buscando criar canais de diálogo que favoreçam a formação de uma identidade comunitária 

única, bem como a organização local em torno dos interesses que afetam a todos na 

localidade. 

A vocação turística do Vale do Matutu, se expressa primeiramente nos seus 

inumeráveis atrativos naturais, entre os quais destacam-se as caminhadas e as cavalgadas 

pelo alto da Serra do Papagaio, onde o visitante pode visitar mirantes a mais de 2000 metros 

de altitude, ter uma vista panorâmica das paisagens montanhosas da Serra da Mantiqueira, 

observar remanescentes primários de Mata Atlântica, andar por campos de altitude, contemplar 
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imponentes formações rochosas e ter contato com espécies florestais endêmicas, destacando-

se as bromélias e as orquídeas. Além disso, a abundância dos recursos hídricos na microbacia 

permite ao visitante desfrutar das inúmeras cachoeiras formadas ao longo de toda a extensão 

do vale. Dentre os principais atrativos naturais destacam-se o Pico do Papagaio, com altitude 

de 2100, metros, o Pico do Bandeira, o mirante do Gamarra e o alto do Canjica, situados no 

alto da serra (com altitudes de 2350m, 1750m e 2140m respectivamente), a Cabeça do Leão 

com altitude de 1600m que, juntamente com o Pico do Papagaio, compõe o portal de entrada 

do vale, e a cachoeira do fundo que pode ser avistada de vários pontos do vale.  

Existem também os atrativos socioculturais, manifestos nos ideais comunitários e nas 

propostas alternativas de vida econômica, social e espiritual que também é motivo de atração 

dos turistas para o vale.  Entre os eventos destacam-se a Semana da Primavera; a festa de 

São João em junho, tradicionalmente organizada pela escola Arcanjo Miguel em conjunto com 

a comunidade; e as festividades religiosas promovidas pelos nativos e pela comunidade da 

reserva. Entre os nativos comemora-se a Folia de Reis em janeiro, a festa de Santa Cruz em 

maio e as festas Juninas. Na comunidade da reserva também é celebrada a festa de Santos 

Reis, São João, São Miguel em Setembro e Nossa Senhora da Conceição em Dezembro. 

 

 

 

Figura 3: vista do Vale do Matutu do alto da Serra do Papagaio 

 

Até meados da década de 1990 era forte a resistência dos moradores do vale em 

promover o turismo. A comunidade não sentia-se preparada para lidar com o turismo. Não 

havia infraestrutura e não havia um planejamento do uso do solo. Essa preocupação foi 
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exposta posteriormente no documento “Planejamento e Gestão Sócio Ambiental do Matutu” 

(AMA Matutu, 2003): 

 

[...] caso não haja nenhum instrumento legal para a regulamentação 

do uso do solo e gestão integrada dos seus recursos ambientais, seu 

território será cada vez mais subdividido, intensificando a implantação 

aleatória de novas residências, pousadas e campings que acabarão 

por comprometer justamente o patrimônio ambiental e cultural que 

atraiu novos moradores e possibilitou a atividade turística na região. 

 

A partir da segunda metade da década de 1990, vendo que o turismo acontecia 

independentemente da vontade dos moradores, foi iniciado um processo de planejamento da 

atividade turística no vale. Desde o começo buscando uma discussão democrática do tema.  

Em 1995 foi criada a Associação de Moradores e Amigos do Vale Matutu – AMA 

Matutu com o objetivo de fortalecer as relações entre os moradores do vale, buscar uma forma 

de representação dos interesses dos moradores junto aos diversos níveis do poder público, 

além de desenvolver ações de conservação da natureza e desenvolvimento local sustentável. 

A AMA Matutu é sediada atualmente no Casarão Matutu, uma construção em pau-a-pique de 

1904, antiga sede da principal fazenda da região.  

 

 

Figura 3: Casarão Matutu 

 

Em 1998 a recém criada AMA Matutu reuniu representantes de diversos segmentos 

locais para discutirem o turismo no vale. Foram formados cinco grupos heterogêneos para 
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debaterem, entre outras questões: que turismo queremos para o vale? O que não queremos? 

O que queremos oferecer ao turista?  

Destacamos, a partir do resultado divulgado pela AMA Matutui, a preocupação dos 

moradores em preservar e proteger o patrimônio natural do lugar afirmando os seus valores, 

expressa no desejo de oferecer ao turista “exemplo de qualidade de vida e sustentabilidade”. O 

caráter participativo da atividade turista já é proposto aqui com o ideal de que o turismo seja 

promovido de forma integrada ao trabalho que se desenvolve no vale, e que os frutos do 

trabalho sejam socialmente distribuídos.   

Ao longo da década passada foram sendo inaugurados no vale diversos 

empreendimentos ligados à alimentação e hospedagem, com destaque para o surgimento de 

cinco pousadas, dois restaurantes, uma agência de turismo receptivo e um espaço de terapias 

denominado de “SPA”. Esses empreendedores, juntamente com os guias turísticos, se 

tornaram os maiores interessados em incrementar a demanda turística no Vale. Tendo a AMA 

Matutu estabelecido as diretrizes do tipo de turismo desejado pelos moradores, alguns 

empreendedores buscaram, através da parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequena Empresa (Sebrae), alternativas de promoção do turismo local dentro das premissas 

compartilhadas pela comunidade. Em novembro de 2009 foi aprovado junto ao Sebrae o 

repasse de R$300.000,00 para a implantação no Matutu de um projeto de economia da 

experiência. A proposta foi apresentada a um pequeno grupo de empreendedores e 

representantes de outras instituições atuantes no vale em abril de 2010.  

 

A Experiência da “economia da experiência” do Sebrae 

Os técnicos enviados de Belo Horizonte para fazerem a intermediação com a 

comunidade explicaram que tratava-se de um projeto pioneiro no Brasil que tornaria a 

localidade uma referência mundial num tipo de turismo diferenciado, baseado no 

“encantamento” do turista por meio do seu envolvimento nas mais diversas atividades rotineiras 

da comunidade, desde as atividades agropastoris, até conversas descontraídas na beira do 

fogão a lenha. Na prática tratava-se de transformar em serviços remunerados aquelas 

atividades e afazeres que faziam parte do cotidiano local.  

Durante a realização do projeto, os interessados receberiam capacitação técnica para 

atuarem como empreendedores, tendo como objetivo expresso o aumento de pelo menos 20% 

do seu faturamento anual. Foi observada certa inconsistência na exposição dos técnicos ao se 

referirem ao Matutu como um lugar perfeito para a realização do projeto, onde, segundo eles, 

não havia a degradação da cultura local nem do meio ambiente.   

Ao final da exposição, os técnicos apresentaram a contrapartida exigida da 

comunidade: 30% do total repassado pelo Sebrae. Valor que poderia ser dividido em três 

vezes. Em suma, ficaria a cargo do que se convencionou chamar de ELO- Empreendedores 

Locais Organizados a missão de reunir até o final de 2010 o montante de R$30.000,00. Esse 



 

569 

 

mesmo valor teria que ser reunido pelos empreendedores locais durante os anos de 2011 e 

2012. 

As reações dos empreendedores presentes foram das mais variadas: uma 

empreendedora nativa se mostrou desconfiada com a proposta de aumento rápido do 

faturamento e disse que não trocaria a sua tranquilidade e sossego por dinheiro nenhum do 

mundo; a representante da Associação Broto Brasilis para o Ecodesenvolvimentoii argumentou 

que essa proposta deveria ser apresentada mais amplamente já que, direta ou indiretamente, 

envolveria toda a comunidade; representantes de pousadas entendiam que se fosse um 

investimento para aumentar o fluxo em épocas de férias e feriados não valeria a pena, pois 

todos os leitos já costumavam ser totalmente ocupados nessas ocasiões.             

Foi dado um prazo de dois meses para os empreendedores se articularem e pensarem 

na proposta.  Eles foram enfáticos em dizer que o tempo era curto, que eles tinham um 

cronograma a cumprir e um compromisso já assumido com o Sebrae para tocar esse projeto 

no Matutu.  

Os técnicos do Sebrae retornaram ao Matutu no dia 17 de junho 2010 para nova 

reunião com os empreendedores locais. Somente duas pessoas que compareceram na reunião 

de abril estavam presentes. Os demais, desanimados e desconfiados da proposta, 

abandonaram o projeto. Os técnicos explicaram novamente a proposta da Economia da 

Experiência para o novo grupo que se apresentava. Somente um artesão se prontificou em 

aderir ao projeto. O clima ficou tenso e começou um debate em torno dos impactos que o 

turismo poderia trazer, o receio com a melhoria da estrada e o aumento do fluxo de visitantes. 

Outros argumentavam que a comunidade já tinha claro o tipo de turismo que queria. Uma das 

empreendedoras deixou vir à tona antigos descontentamentos, afirmando que os projetos 

desenvolvidos na localidade vinham beneficiando apenas um pequeno grupo. Outro 

participante disse que era melhor deixar o projeto para o próximo ano, dando um espaço para o 

grupo se organizar melhor. 

Os técnicos do Sebrae manifestaram preocupação, pois o projeto havia sido assinado 

em novembro de 2009 e já era para estar em andamento. Eles tentaram ser pragmáticos, 

disseram que o Sebrae trata de negócios, de melhorar o faturamento dos pequenos 

empreendimentos, mas não adiantou: o grupo não se entendeu, não houve as adesões 

esperadas e ficou claro para os técnicos que o exaltado ELO- Empreendedores Locais 

Organizados existia apenas na cabeça de dois ou três empreendedores que fizeram a 

articulação com o Sebrae, mas foram inábeis na apresentação da proposta à comunidade. 

Resultado: missão abortada e desgaste de ambos os lados.  

 

A Experiência das oficinas de turismo sustentável da Fundação Matutu 

A articulação dos empreendedores locais recebeu incentivo através do projeto 

Comunidades da Serra do Papagaio, levado a cabo entre os anos de 2007 e 2011 pela 

Fundação Matutu, com patrocínio do Ministério do Meio Ambiente, por meio do programa 
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Projetos Demonstrativos (PDA) Mata Atlântica. Uma das metas colocadas pelo projeto foi 

planejar e desenvolver no nível local ações integradas de gestão do ecoturismo no entorno do 

Parque Estadual da Serra do Papagaio. Para dar conta dessa meta, foi formada no âmbito da 

AMA Matutu uma comissão de turismo que ficou responsável por organizar duas oficinas de 

turismo sustentável no Vale do Matutu, visando à integração e qualificação das iniciativas e 

serviços turísticos na comunidade. 

Durante as reuniões da comissão de turismo, ocorridas durante o mês de setembro de 

2010, foi discutida a programação dessas oficinas e definidos cinco grupos temáticos de 

trabalho:  

- Economia Solidária/ Consumo Responsável e Produção Local; 

- Natureza e Paisagem: atrativos locais, uc’s e legislação; 

- Cultura e conhecimento local: tradição e atualidade; 

- Ecologia e Meio Ambiente: resíduos e impactos ambientais; 

- Identidade, comunicação e hospitalidade; 

A comissão de turismo da AMA Matutu definiu também o objetivo geral das oficinas: 

elaborar, a partir dos diversos estudos e dados referentes ao Matutu e à sua atividade turística, 

uma análise coletiva e uma base de informações, de construção participativa, que apóiem a 

consolidação de uma proposta da AMA Matutu para o reordenamento e o desenvolvimento do 

turismo de base local. Foram definidos também objetivos diferentes para as duas oficinas: a 

primeira seria para sociabilizar as informações e contribuir para uma base de conhecimento 

conjunto. A segunda oficina seria para o planejamento das ações integradas para o turismo de 

base local.   

A primeira oficina de turismo ocorreu no dia 23 de outubro de 2010 e reuniu cerca 30 

empreendedores e pessoas ligadas diretamente à atividade turística no Matutu, contando 

também com a presença do secretário municipal de turismo. Durante essas oficinas foi 

discutido o futuro do turismo esperado pelos participantes. A discussão foi mediada por duas 

facilitadoras externas que apresentaram os conceitos de turismo, turismo sustentável e 

ecoturismo, estimulando a construção coletiva do conceito de turismo sustentável do Vale do 

Matutu. No final do dia os participantes foram divididos dentro dos cinco grupos temáticos e 

foram elencados os temas a serem tratados por cada grupo e apresentados na segunda oficina 

de turismo sustentável que ficou marcada para o dia 30 de novembro de 2010.  
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Figura 4: integrantes da primeira oficina de turismo sustentável no Casarão Matutu 

 

Na segunda oficina foram apresentados os resultados do trabalho realizado pelos cinco 

grupos temáticos ao longo do mês de novembro. Foi dado prioridade a três frentes de trabalho 

que foram desenvolvidas no decorrer do ano de 2011: 

- Reestruturação da coopera Matutu: realização de um mapeamento de produção de e 

do consumo no vale para a adequação da oferta de produtos oferecidos na coopera à 

demanda potencial. Foi sugerida também a articulação dos empreendedores locais para a 

organização de compras coletivas;   

- Realização de benfeitorias na trilha para a cachoeira do fundo: foi feito um 

planejamento para a elaboração de placas informativas e a realização de intervenções na trilha 

mais visitada do vale com o objetivo de prevenir e minimizar os impactos gerados. 

- Incremento do centro de visitantes no Casarão Matutu: foram previstas reuniões para 

a elaboração dos painéis a serem instalados no Casarão trazendo informações e orientações 

gerais para os visitantes acerca da cultura e dos costumes locais, da fauna e flora presentes, e 

dos aspectos biogeográficos da região.  

Durante assembleias ordinárias e extraordinárias da AMA Matutu ao longo do ano de 

2011, esses três temas foram tratados e discutidos em diferentes oportunidades contribuindo 

para a participação de outros atores locais, não necessariamente ligados ao turismo, no 

planejamento e na organização da atividade turística no vale. Percebe-se, porém, que aquela 

articulação entre os empreendedores locais e a própria adesão da comunidade a projetos 

relacionados ao desenvolvimento do turismo será fruto de um trabalho mais amplo na linha da 

economia solidária, no sentido de viabilizar uma maior integração entre os diferentes atores 

locais e também um maior compartilhamento dos benefícios econômicos advindos da atividade 

turística.      
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Considerações finais 

A preocupação prévia da comunidade com o fortalecimento da identidade comunitária, com 

a criação de infra-estrutura e com o planejamento de uso e ocupação do solo, sinaliza para a 

real possibilidade de que o turismo comunitário encontre espaços para avançar no Vale do 

Matutu.  

Entretanto, a tentativa fracassada de implantar o projeto de economia da experiência com o 

Sebrae, mostra a necessidade de maior articulação com as instituições representativas locais, 

notadamente a AMA Matutu, e uma discussão prévia com o conjunto da comunidade a fim de 

avaliar a receptividade do projeto na localidade. Fica claro também a necessidade de uma 

maior articulação dos empreendedores locais entre si e com as associações comunitárias. 

Esse esforço torna-se fundamental para que os projetos de turismo na localidade gozem de 

legitimidade junto à comunidade e para que os benefícios gerados com a atividade contemplem 

não somente os empreendedores e outros agentes do turismo. 

Por outro lado, as oficinas de turismo sustentável realizadas pela Fundação Matutu em 

parceria com a AMA Matutu sinalizam para importantes avanços nesse sentido: a busca pelo 

maior envolvimento local através de uma discussão ampla, mediada pela associação de 

moradores, permitiu com que as propostas trazidas para o turismo sustentável se inserissem 

na pauta das assembleias da AMA Matutu, abrindo caminho, assim, para sua validação e 

legitimação junto à comunidade.  

Em projetos que envolvem o desenvolvimento local e que têm a comunidade como parceira 

fundamental, fica clara a importância de se adotar metodologias mais participativas que 

incluam uma discussão coletiva desde a fase de elaboração do projeto, para que não aconteça 

das pessoas serem surpreendidas repentinamente por uma agenda estranha à qual elas se 

vêem forçadas a se integrar sob pena de serem vistas como avessas ao desenvolvimento 

local. 

Permanece o desafio de delimitar o conceito de turismo comunitário, pois situá-lo no 

contexto do desenvolvimento local exige a compreensão de que este último deva estar sempre 

implicado no primeiro, com a visão de que “desenvolvimento local” passa necessariamente 

pela participação do maior número possível de atores locais nos processos de tomada de 

decisão que afetarão os rumos a serem tomados pela economia da localidade. 
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Resumo: A pesquisa caracteriza-se pelo processo censitário das propriedades que 

desenvolvem atividades turísticas no espaço rural do município de Bom Jesus, no Estado do 

Rio Grande do Sul, Brasil. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira, de caráter 

exploratório, constituiu-se no levantamento do número das propriedades rurais ali existentes; a 

segunda, na aplicação de questionário (perguntas abertas e fechadas). A investigação foi 

realizada entre os meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011. Os dados foram coletados 

junto a sete propriedades, que vislumbram no turismo a oportunidade de desenvolver 

atividades não agrícolas como forma de diversificar seus rendimentos. A renda extra e as 

belezas naturais foram alguns dos aspectos que impulsionaram a atividade turística no espaço 

rural de Bom Jesus. 

 

Palavras-Chave: Espaço Rural; Atividades agrícolas e não agrícolas; Turismo; Bom Jesus; 

Renda. 

 

The tourism in rural areas of Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Brazil 

 

ABSTRACT: The research is characterized by the census process of properties which develop 

Touristic activities in the country side of Bom Jesus Town in the State of Rio Grande do Sul, 

Brazil. The research has been divided in two parts: the first, of an exploratory character, where 

was stated the number of rural properties existed; the second, applying a survey with open and 

closed questions. The investigation was realized within the months of October 2010 and 

January 2011. The details were collected from seven different properties which aim the 

opportunity to develop non-agricultural activities in the tourism industry as means of widens 

their income. The extra profit and the natural beauty were some of the aspects that gave them 

the impulse to bring the tourism into the countryside of Bom Jesus. 

Key-words: Rural, agricultural and non agricultural activities, tourism, Bom Jesus; income. 
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1 – Introdução  

Desde o final do século XX, o espaço rural brasileiro passou a assumir novas 

funcionalidades. A dicotomia desenvolvimento – enfraquecimento, presente no espaço rural 

brasileiro tem tornado a discussão efervescente. Ao mesmo tempo em que, o setor primário 

passou por significativas mudanças desenvolvendo-se em virtude de novas tecnologias, 

insumos, alterações biogenéticas que possibilitaram maior rendimento de plantas e animais 

entre outros aspectos, a dedicação dos habitantes do espaço rural com as atividades agrícolas 

foi consideravelmente minimizada, desencadeando problemas como a redução dos 

rendimentos, a necessidade de obter outras fontes de renda e até mesmo o deslocamento 

dessas pessoas para os espaços urbanos em busca de melhores condições de vida 

desencadeando o processo de êxodo rural. 

Na intenção de elucidar essa contrastante situação, apresenta-se o Turismo no 

Espaço Rural (TER), mas não como o “Salvador da Pátria”, ou então a “Panacéia” que cura 

todos os males. O turismo deve ser percebido como complemento às rendas das atividades 

autóctones, que não podem nem devem ser deixadas de lado, caso contrário quais serão os 

atrativos turísticos dos espaços rurais?  

Com a intenção de investigar a presença e importância do turismo no espaço 

rural, o presente estudo pauta-se na coleta de dados (censo) em propriedades rurais da cidade 

de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul.  

 

[...] bem ao centro dos Campos de Cima da Serra, pertinho dos 

Aparados, encontra-se Bom Jesus. Uma terra conhecida por suas 

belezas naturais. Conhecida pela hospitalidade de seu povo, por 

valorizar a sua história através da cultura gaúcha e dos antigos 

tropeiros, pela excelente produção de maçãs e, ainda, pelo rigoroso 

frio, que cobre de branco as paisagens, atraindo turistas de todos dos 

cantos do Brasil (Prefeitura Municipal de Bom Jesus, 2011a). 

 

O universo pesquisado constitui-se de sete propriedades rurais, localizadas em 

Bom Jesus, na região dos Campos de Cima na Serra. O período de pesquisa estende-se entre 

os meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011, dividindo-se entre pesquisa bibliográfica e de 

campo, no pleno sentido da palavra. Tendo como um dos principais questionamentos a real 

contribuição econômica do turismo no espaço rural (TER) para os proprietários e suas famílias. 

Com o crescimento acelerado e desordenado dos centros urbanos, o conceito de 

rural mudou, pois este espaço “está se desenvolvendo e consolidando cada vez mais o 

interesse dos citadinos pelo contato com um espaço que outrora era visto como lugar de 

atraso, e que, agora passa a ser desejado” (Elesbão, 2010: 152). E não menos importante, o 

turismo no espaço rural pode contribuir também para a preservação dos patrimônios naturais e 
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culturais das regiões, assegurando a continuidade da atividade turística no meio, assim como 

uma alternativa para alavancar regiões estagnadas. 

 

2 – Campos de Cima da Serra e a cidade de Bom Jesus 

A região Campos de Cima da Serra, onde se encontra o município de Bom Jesus 

está localizada no Estado do Rio Grande do Sul (Figura 01). Destaca-se por algumas 

grandezas: é a região mais alta – as altitudes oscilam entre 900 metros e 1.200 metros na área 

dos Aparados da Serra, além de ser considerada uma das regiões mais frias. (Prefeitura 

Municipal de Bom Jesus, 2011a). 

Figura 01: Localização do Estado do Rio Grande do Sul 

Fonte: Wikipédia 

 

A região dos Campos de Cima da Serra está localizada no extremo nordeste 

gaúcho, junto à fronteira do Estado de Santa Catarina (Figura 02). Entre algumas 

particularidades da fisiografia regional, merecem destaque relevo suave, rios, solo basáltico, 

campos, araucárias, entre outros. Na região encontramos importantes atrativos naturais, como 

os cânions do Itaimbezinho e Fortaleza, além de cascatas e paredões rochosos. 
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Figura 2: Localização dos Campos de Cima da Serra 

Fonte: FEE (2011) 

 

Como referência para essa pesquisa, utiliza-se a divisão municipal estabelecida 

pelo Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) Campos de Cima da Serra, o qual é 

composto por dez municípios. A Tabela 1 apresenta alguns dados estatísticos da região e a 

Figura 3 apresenta a localização dos municípios integrantes. 

 

Município Área (Km²) População (2010) 

André da Rocha 324,327 1.216 

Bom Jesus 2.625,695 11.519 

Campestre da Serra 538,002 3.247 

Esmeralda 829,938 3.168 

Ipê 599,249 6.016 

Monte Alegre dos Campos 549,742 3.102 

Muitos Capões 1.197,935 2.988 

Pinhal da Serra 437,352 2.130 

São José dos Ausentes 1.176,688 3.290 

Vacaria 2.123,683 61.342 

COREDE Campos de Cima Da Serra 10.402,611 98.018 

Tabela 01: Dados estatísticos dos Municípios do COREDE Campos de Cima da Serra 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010) e FEE (2011). 

 

Os COREDE’s foram criados a partir da Lei Estadual nº 10.283, de 17 de outubro 

de 1994. Caracterizam-se por ser um fórum de discussão e decisão a respeito de políticas e 
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ações que visam o desenvolvimento de cada região do Estado. Expresso em seu 2° artigo 

consta que: 

 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm por objetivo a 

promoção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, 

através da integração dos recursos e das ações de governo na 

região, visando à melhoria da qualidade de vida da população, à 

distribuição equitativa da riqueza produzida, ao estímulo à 

permanência do homem em sua região e à preservação e 

recuperação do meio ambiente (Rio Grande do Sul, 1994). 

 

No período de criação e implantação da lei, em 1994, o Estado foi dividido em 21 

COREDEs, outros foram posteriormente implantados, como é o caso do COREDE Campos de 

Cima da Serra.  

 

A divisão regional, inicialmente composta por 21 regiões, foi alterada 

em 1998 com a criação do 22° COREDE – Metropolitano Delta do 

Jacuí, em 2003 com a criação dos COREDE’s Alto da Serra do 

Botucaraí e Jacuí Centro. Em 2006 foram criados as regiões Campos 

de Cima da Serra e Rio da Várzea. Em 10 de janeiro de 2008, através 

do Decreto 45.436, são criadas as regiões do Vale do Jaguari e 

Celeiro e o Estado passa a contar com 28 Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento (Atlas Sócio Econômico, 2011). 

 

O COREDE Campos de Cima da Serra, composto por 10 municípios abrange, 

uma extensão territorial de 10.404,611Km² possui população total de 98.018 habitantes e sua 

densidade demográfica é de 9,4 hab./Km². O PIB (per capita) alcançou R$ 16.035,00 no ano de 

2008 de acordo com os dados da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul 

(FEE, 2011). 
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Figura 3: Localização dos municípios do COREDE Campos de Cima da Serra. 

Fonte: Atlas Sócio Econômico (2011). 

 

A região Campos de Cima da Serra está distante 231 km de Porto Alegre, capital 

do Estado do Rio Grande do Sul.  

Obviamente que as características fisiográficas de Bom Jesus são muito parecidas 

com as da região, no entanto cabe destacar (IBGE, 2011; Rio Grande do Sul, 2000): 

 O bioma é caracterizado pela Mata Atlântica e seu clima é subtropical;  

 A paisagem é composta especialmente por extensos campos de 

pastagem, coxilhas e matas de araucária;  

 A fauna é diversificada, destacando-se o graxaim-do-campo, o veado-do-

campo e a seriema. Na mata, encontra se o puma, o quati e o papagaio-charão, entre outras 

espécies; 

 As altitudes na área central do município são em torno de 1.100m acima 

do nível do mar; 

 O inverno é prolongado, sendo comum à ocorrência de geadas e neve; 
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Figura 04: Paisagem de Bom Jesus 

Fonte: Magda Micheline Spindler (2010) 

 

Anteriormente a emancipação política, o município de Bom Jesus pertencia ao 

município de Vacaria. A emancipação política foi alcançada no início do século XX, por meio do 

Decreto n° 2000, de 16 de Julho de 1913. 

A região foi inicialmente ocupada pelos índios, durante o século XVII. Vacaria era 

o nome dado às grandes extensões de terra, onde os jesuítas colocavam seus rebanhos, que 

eram criados soltos e assim constituíam reservas para suas estâncias. Entre as décadas de 

1620-1630, houve uma massiva introdução de gado em território gaúcho, inicialmente na área 

que compreendia as Reduções Jesuíticas. Esses rebanhos, abandonados no pampa, 

reproduziram-se formando imensas reservas de gado xucro4. Obviamente que esses rebanhos, 

ou tropas, chamou a atenção gerando circulação de pessoas e de renda para a região, a qual 

se tornou conhecida pela sua pecuária. 

 

O vocábulo “tropa” [...] tanto pode referir-se a um grupo de pessoas 

[...] como de animais, quase sempre lhes conferindo uma conotação 

de movimento ou de atividade. [...] dela surgiu a derivada 

“tropeirismo”, significando processo econômico decorrente da 

exploração de tropas de gado. Basicamente, duas são as espécies de 

tropeirismo, conforme os tipos de tropas sob a exploração: a) as 

tropas de semoventes, quando se trata de gado-em-pé conduzido do 

                                                            
4 Gado xucro: trata-se do gado criado solto, que ainda não foi domesticado. Esses rebanhos eram criados 
ao longo de grandes extensões territoriais, como a Vacaria dos Pinhais e Vacaria do Mar. 
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centro criador ao centro consumidor ou a estações intermediárias; b) 

as tropas de cargueiros, quando os animais (mulas, burros) é que 

transportam no lombo as mercadorias (Ruchel, 2000: 39). 

 

Além da movimentação dos tropeiros na região à procura de gado, eles utilizavam 

este caminho como ligação entre Sorocaba (SP) e a Colônia do Sacramento, no Uruguai. A 

cultura dos tropeiros ainda está presente em Bom Jesus, por meio dos “Corredores de 

Tropeadas”, que são passagens margeadas por pedras, por onde os tropeiros passavam com 

suas tropas de gado, esses corredores interligavam os destinos produtores e consumidores. 

 

A marca tropeira é presença marcante no município, com forte valor 

cultural evidenciado nos muros de taipas que servem de caminho 

para as tropas de mulas que por diversos caminhos cortavam o 

território bonjesuense (Prefeitura Municipal de Bom Jesus, 2011b).  

 

Figura 05: Corredor de tropas, situado na localidade da Mangueira Nova. 

Fonte: Guilherme Peglow Klumb (2011). 

 

Atualmente uma das atrações locais, é realizar passeios a cavalo percorrendo 

exatamente esses corredores. 

 

3 – O espaço rural de Bom Jesus e o turismo. 

A população total do município é de 11.519 habitantes, sendo que 8.593 residem 

na zona urbana e 2.926 na zona rural. Desta população rural, 1.593 são homens, enquanto que 

1.333 são mulheres (IBGE, 2010). 

Antes de abordarmos a atividade turística das propriedades rurais de Bom Jesus, 

consideramos relevante tratarmos do espaço rural, o qual foi se modificando ao longo dos 
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anos. O espaço rural tinha até pouco tempo atrás, sua economia pautada no setor primário, ou 

seja, na agricultura e na pecuária. Normalmente estava longe da zona urbana e era marcado 

por restrições de toda ordem: infraestrutura precária ou inexistente, baixa densidade 

demográfica, subdesenvolvimento, e até mesmo pela pouca instrução de seus moradores. 

Essa situação por vezes causava uma depreciação valorativa do local. 

 

Hoje, pode-se afirmar que os “qualificativos” mudaram, sendo 

basicamente dois os grandes atrativos de um outro olhar: a natureza, 

principalmente em relação à sua conservação, e o rural, quanto ao 

seu modo de vida (Elesbão, 2010: 152).   

 

Contudo, “esse mundo transformou-se profundamente” (Trigo, 2010: xxi) e os 

demais setores da economia – o secundário, de transformação assim como o terciário, de 

prestação de serviços – chegaram até o espaço rural. Agroindústrias e hotéis fazenda são 

respectivamente alguns exemplos. 

Nas últimas décadas a agricultura passou por grandes mudanças desenvolvendo-

se significativamente em virtude das novas tecnologias, dos insumos, das alterações 

biogenéticas que possibilitaram maior rendimento de plantas e animais entre outros fatores. 

Entretanto os avanços especialmente na modernização e mecanização das principais 

operações de cultivo – colheita e pós-colheita – provocaram também efeitos negativos na 

população rural. O tempo de ocupação dos habitantes do espaço rural dedicado às atividades 

agrícolas foi consideravelmente minimizado, desencadeando-se uma série de problemas como 

a redução de renda, a necessidade de outras fontes de renda com a intenção de garantir a 

sobrevivência e até mesmo seu deslocamento para as zonas urbanas em busca de melhores 

condições de vida gerando o êxodo rural. Elesbão aponta alguns motivos para esse 

deslocamento:  

 

Há alguns fatores que levam uma pessoa, ou a família, a migrar. 

Motivações que, geralmente, estão ligadas à própria sobrevivência do 

individuo, mas também a toda uma valoração depreciativa do rural 

em relação cidade, que fazia com que os habitantes do campo 

também desejassem morar na cidade e passar a integrar uma nova 

realidade de progresso e “desenvolvimento” (Elesbão, 2010: 163). 

 

Concomitantemente, outras famílias optam por permanecer na propriedade rural e 

buscam por outras possibilidades de emprego e renda no espaço rural, podendo dedicar-se em 

tempo integral ou não às atividades não agrícolas e assim “prover os meios indispensáveis 

para o sustento da família” (Elesbão, 2010: 163). Para Veiga, as novas práticas econômicas 
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realizadas no espaço rural, podem ser consideradas como “um dos mais preciosos trunfos de 

desenvolvimento rural” (2002:205). 

Assim, os moradores do espaço rural que por muito tempo dependiam apenas das 

atividades agrícolas, passam a buscar estratégias para a diversificação de sua renda, 

desenvolvendo em suas propriedades rurais as atividades não agrícolas. Dessa forma, os 

proprietários e suas famílias, deixam de desempenhar apenas uma atividade econômica e 

passam a realizar a pluriatividade.  

 

[...] a pluriatividade é um fenômeno que pressupõe a combinação de 

duas ou mais atividades, sendo uma delas a agricultura (Schneider, 

2003: 10).  

 

A pluriatividade possibilita novas funções aos espaços por vezes ociosos nas 

propriedades, e ainda agregam valor aos seus produtos. As agroindústrias são um exemplo: 

além de cultivar frutas, é possível transformá-las em geléias, compotas e sucos.  

 

Num passado longínquo, o essencial era poder expedir para as 

cidades um volume crescente das mercadorias primárias [...] Mas não 

demorou para que se tornasse bem mais decisiva a transformação 

local dos bens primários antes de exportá-los para às cidades, pois 

tal agregação de valor logo passa a gerar mais renda e emprego do 

que as atividades agropecuárias (Veiga, 2002: 79-80).  

 

Assim, além de se receber “mais” pelo que é produzido nas propriedades, existe a 

possibilidade da geração de novos postos de trabalho no próprio espaço rural, o que é 

extremamente importante.  

Nesse novo espaço rural marcado pela pluriatividade, destacamos a prática do 

turismo no espaço rural (TER), reforçando a ideia de diversificação de rendimentos, como 

resultado das atividades não agrícolas. 

 

[...] concretizar a ideia fundamental de que o espaço rural não era 

mais um reduto exclusivo das atividades agrícolas e que as 

atividades de turismo e recreativas no meio rural poderiam se 

transformar numa importante fonte de renda (Silva, 2010: xxvi). 

 

Santos (2004: 31) também destaca a possibilidade de renda e possível superação 

da crise enfrentada pelas famílias rurais: “o agroturismo e o turismo rural podem se apresentar 

como alternativas de superação da crise atual enfrentada pelo setor primário”. Cabe destacar 
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que o autor apresenta duas classificações para a atividade turística no espaço rural – 

agroturismo e turismo rural – as quais serão utilizadas na posterior análise dos dados.   

Assim como no turismo, há uma problemática quanto à nomenclatura da atividade 

turística no espaço rural. As expressões são diversas, variando inclusive em decorrência do 

espaço geográfico ao qual se referem, contudo tratam genericamente de uma mesma prática: 

Turismo Rural, Agroturismo, Agriturismo, Turismo em Áreas Rurais, Turismo no Espaço Rural, 

Turismo Verde, Turismo de Granja, Turismo Rural Comunitário, Turismo Campestre, 

Agroecoturismo, entre outros (Tulik, 2003; Elesbão, 2011; Beni, 2007). O Ministério do Turismo 

(MTUR) utiliza a expressão “Turismo Rural” definindo-o como: 

 

O conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 

natural da comunidade (Brasil, 2003-07). 

 

A prática do turismo no espaço rural é bastante variável, uma vez que é possível 

realizar diferentes atividades – de lazer, esportivas, contemplativas entre outras – com 

diferentes fins de acordo com a motivação do turista, assim como explicam Martínez e 

Monzonís: “hay que considerar que al espacio rural como un espacio que ofrece multiplicidad 

de opciones al turista” (2000:11). Cabe salientar que a localização geográfica do espaço rural – 

litoral, serra, planícies, etc. – também contribuem para a diversidade desse fenômeno, uma vez 

que “os espaços rurais brasileiros são diversificados, extensos e complexos” (Trigo, 2010:xxiii).  

Beni relaciona o Turismo Rural “ao deslocamento de pessoas a espaços rurais [...] 

com ou sem pernoite para fruição dos cenários e instalações rurícolas” (2007: 471). O autor 

continua explicando que as origens do turismo rural estão:  

 

[...] consubstanciadas no desenvolvimento de uma oferta de serviços 

de lazer e hospedagem em propriedades rurais produtivas, mediante 

a introdução do turismo rural como alternativa de aumento de renda, 

de agregação de valor à terra e de meio de fixação de trabalhadores 

rurais no campo [...] Quando o turismo passa a ser então a principal 

atividade produtiva, explicita o próprio conceito de turismo rural (Beni, 

2007: 471). 

 

Compreende-se “Turismo Rural” quando a renda correspondente à atividade 

turística é superior à renda proveniente das atividades tradicionais do meio rural. Logo, como 

continua explicando Beni (2007), no “Agroturismo” a renda advinda da atividade turística é 

complementar, e a produção agropastoril é a que representa maior relevância para a 
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propriedade. Nesta pesquisa, optou-se em utilizar o termo “Turismo no Espaço Rural”, pois se 

entende que ele abarca todos os demais. 

 

4 – Metodologia 

Este artigo integra o projeto de estudo intitulado “Atividades Não-Agrícolas nas 

Propriedades Rurais do Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) da Região 

Campos de Cima da Serra”, em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Turismo da Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A esse artigo compete a 

apresentação e discussão dos dados referentes ao município de Bom Jesus.   

A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira de caráter exploratório 

constituiu-se na elaboração de uma lista contendo a relação das propriedades rurais existentes 

no município que desenvolvem a atividade turística no espaço rural. Para a reunião destes 

dados foram utilizados os web sites da Prefeitura de Bom Jesus, da Rota Turística Campos de 

Cima da Serra e da Secretaria Estadual de Turismo. Posteriormente realizou-se contato 

telefônico com as propriedades para explicar brevemente o projeto, bem como agendar uma 

visita. Na segunda etapa, os empreendimentos foram então visitados e durante esse momento 

foram realizadas as entrevistas semi estruturadas constituídas de perguntas abertas e 

fechadas com os proprietários. O registro das entrevistas foi feito por escrito e elas tiveram 

duração aproximada de duas horas. A pesquisa de caráter censitário foi realizada entre outubro 

de 2010 e janeiro de 2011 e investigou apenas as propriedades em plena atividade turística. 

 

5 – As propriedades rurais: Localização, tamanho e história 

Neste item serão apresentados os resultados advindos das entrevistas realizadas 

nas sete propriedades rurais do município de Bom Jesus, que desenvolvem atividade turística 

no espaço rural. Inicialmente serão abordadas as características das propriedades 

pesquisadas. As sete propriedades possuem extensões territoriais bastante variadas, três 

delas ou seja, 42,9% possuem menos de 101ha, as demais variam de 201 a 500ha. Apenas 

uma propriedade possui mais de 2.000ha. O Gráfico 1 demonstra a variação territorial das 

propriedades. 
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Gráfico 1: Área das Propriedades em hectares  

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011) 

 

A inserção das atividades não agrícolas, mais especificamente da atividade 

turística nas propriedades ocorreu entre os anos de 1993 a 2011. Duas propriedades, 28,6% 

iniciaram as atividades no ano 1999.  

 

Gráfico 2: Início das Atividades Turísticas 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011) 

 

A Tabela 1, por sua vez apresenta os dados correspondentes à permanência da 

propriedade na mesma família. 

 

Geração 
Bom Jesus 

Freq. Percentual 

1º Geração   

2º Geração   

3º Geração 1 14,3 

4º Geração 4 57,1 

5º Geração 1 14,3 

6º Geração   

7º Geração 1 14,3 

Total 7 100,0 

Tabela 1: Permanência da propriedade na mesma família 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011). 

 

Em 57,1% dos casos a propriedade está na família há pelo menos quatro 

gerações. Santos em pesquisa semelhante na Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul, 

explica que “isto indica um apego das famílias pelo seu patrimônio, mas ao mesmo tempo, não 

implica que as mesmas permaneçam residindo ou trabalhando no campo” (2004: 78). Uma das 

propriedades está a sete gerações no mesmo grupo familiar. Todas as propriedades 
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pesquisadas em Bom Jesus, já sofreram algum tipo de divisão. 

Todas as propriedades rurais possuem energia elétrica, o fornecimento é realizado 

pela empresa Rio Grande Energia (RGE), que atende a região norte e nordeste do Estado do 

Rio Grande do Sul. Em todas as propriedades pesquisadas a voltagem é de 200 volts. No que 

se refere ao abastecimento de água, em quatro propriedades, ou então em 57,1% dos casos o 

abastecimento acontece a partir de vertentes, enquanto que nas demais, 42,9% existem poços 

artesianos. 

 

6 – Os proprietários rurais 

Ao que se refere às características dos proprietários, como podemos observar no 

Gráfico 3, em 57,1% das propriedades são homens os proprietários. As atividades 

administrativas são executadas pelos homens em 71,4% dos casos, enquanto que as esposas, 

filhos, irmãos administram em apenas 28,6% das propriedades de Bom Jesus. 

 

 

Gráfico 3: Administração da propriedade 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011) 

 

Todos os cinco proprietários, 71,4% são casados ou possuem relação estável, os 

demais proprietários, 28,6% são viúvos. A tabela 2 apresenta a escolaridade dos proprietários. 

Há uma semelhança nos dados, 28,6% deles possuem apenas o ensino fundamental e outros 

28,6% possuem ensino médio. Apenas um proprietário, 14,3% possui ensino superior, sendo 

que sua formação é na área agrária. 

 

Escolaridade 
Bom Jesus 

Freq. Percentual 

Ens. Fundamental 2 28,6 

Ens. Médio incompleto 1 14,3 

Ensino Médio 2 28,6 

Ens. Superior incompleto 1 14,3 

Ens. Superior em Áreas Agrárias 1 14,3 
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Total 7 100,0 

Tabela 2: Escolaridade do proprietário rural. 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011) 

 

O Gráfico 4, apresenta o local de residência dos proprietário rurais. A grande 

maioria deles reside na propriedade. Os demais, 42,9% distribuem-se entre a zona urbana do 

próprio município de Bom Jesus e outras cidades brasileiras.  

 

 

Gráfico 4: Local de moradia dos proprietários 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011) 

 

A Tabela 3 faz referência à atividade profissional dos proprietários rurais. A maior 

parte deles, 71,4% é agropecuarista, os demais possuem outras ocupações. O número elevado 

de proprietários com atividades relacionadas à propriedade sugere que “grande parte deles 

sustenta-se única e exclusivamente do campo” (Santos, 2004: 71), situação muito semelhante 

à encontrada por Santos em seu estudo na Metade Sul do Estado. 

 

Atividade profissional 

do proprietário rural 

Bom Jesus 

Freq. Percentual 

Agropecuarista 5 71,4 

Aposentado 1 14,3 

Comerciante 1 14,3 

Empresário 1 14,3 

Total 7 100,0 

Tabela 3: Atividade profissional do proprietário rural 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011) 

 

Depois de caracterizar as propriedades, bem como seus proprietários trataremos 

no próximo item das atividades econômicas realizadas nas propriedades rurais de Bom Jesus. 
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7 – As atividades econômicas das propriedades rurais de Bom Jesus, RS 

O espaço rural já não é mais como em nas décadas passadas. E, “não há nada 

mais equivocado do que imaginar que o ‘espaço rural’ está reduzido à dimensão agropastoril” 

(Veiga, 2002: 87). Um novo espaço rural está sendo apresentado, com atividades não 

agrícolas que contribuem para seu crescimento e desenvolvimento.  

 

Muita gente pensa que o desenvolvimento de uma região rural 

depende essencialmente do desempenho de sua agricultura [...] Pior, 

são as paisagens tão monótonas, com solos e águas tão 

contaminados por agrotóxicos, que já não podem aproveitar uma das 

principais vantagens comparativas das zonas rurais do século 21: a 

atração de residentes temporários, aposentados, famílias em férias, 

turistas, esportistas, congressistas (Veiga, 2002: 71). 

 

Podemos perceber que, no que se tange ao desempenho agropastoril das 

propriedades pesquisadas, apenas duas propriedades cultivam milho. A prática do plantio de 

milho é favorecido pela facilidade do processo, dispensando maiores investimentos com adubo, 

sementes, defensivos, tratores, colheitadeiras, implementos etc. Além disso, o plantio pode ser 

realizado em pequenas, médias e grandes extensões de terra (Santos, 2004). 

Em relação ao maquinário, 42,9% das propriedades possui um trator apenas e 

28,6% possuem dois. Estes dados podem ser relacionados com o alto custo que estes 

maquinários possuem. Duas propriedades não possuem tratores. Nenhuma das sete 

propriedades possui colheitadeiras. A Tabela 4 apresenta a exploração agrícola nas 

propriedades rurais de Bom Jesus, sendo que quatro delas não indicou qualquer tipo de 

produção. O plantio de milho foi indicado por duas delas. Os alimentos como beterraba, feijão e 

maçã aparecem em menor proporção. Cabe destacar, que Bom Jesus produziu em 2010 cerca 

de 75 mil toneladas de maçã (IBGE, 2010), o clima da região privilegia essa cultura. 

. 

Exploração 

Agrícola 

Bom Jesus 

Freq. Percentual 

Beterraba 1 33,3 

Feijão 1 33,3 

Maçã 1 33,3 

Milho 2 66,7 

Base 3 - 

Não reposta 4 - 

Total 7 100,0 

Tabela 4: Exploração agrícola nas propriedades 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011). 
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O gráfico 5 trata do plantio de pastagens de inverno. No Estado do Rio Grande do 

Sul, o período de inverno costuma ser rigoroso, especialmente na região dos Campos de Cima 

da Serra devido às suas características fisiográficas, o que praticamente inviabiliza a 

permanente presença de pasto nativo, tornando fundamental o processo de plantio. Nenhuma 

das quatro propriedades financia o plantio de pastagens de inverno. 

 

 

Gráfico 5: Plantio de pastagens de inverno 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011). 

A pecuária também está presente nas propriedades pesquisadas, destacando-se 

a criação de bovinos de leite (5 propriedades indicaram a criação) e de corte (4 propriedades 

indicaram a criação). Essa situação remete à história da região, quando imensos rebanhos 

criavam-se a solta na Vacaria dos Pinhais. A criação de ovelhas, gado para corte e animais de 

pequeno porte como galinhas e porcos também foram mencionadas. Em relação à criação dos 

bovinos de leite, cabe destacar que essa produção se destina ao consumo interno das 

propriedades, como apresenta a Tabela 5. Nenhuma propriedade desenvolve produção de leite 

para consumo externo. 

  

Produção leiteira 
Bom Jesus 

Freq. Percentual 

1 a 5 litros/dia 3 50,0 

6 a 10 litros/dia 1 16,7 

11 a 15 litros/dia 2 33,3 

Total 6 100,0 

Não resposta 1 - 

Tabela 5: Produção de leite (interna)  

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011). 

 

No próximo item será abordado o turismo no espaço rural. Demonstraremos de 

que forma estes proprietários começaram a explorar uma atividade não agrícola e como ela se 

Vendas; 
Realizam; 
57,14%; 
57%

Vendas; 
Não 

realizam; 
42,86%; 
43%

Realizam

Não realizam



591 
 

desenrola. Segundo Santos (2010), o turismo rural veio a despertar o interesse de muitas 

famílias enquanto opção econômica para geração de renda no lugar, partindo-se do 

aproveitamento do patrimônio de recursos existentes. 

 

8 – O turismo no espaço rural (TER) de Bom Jesus. 

É pertinente observar que os proprietários rurais vêm enfrentando dificuldades 

desde a extinção dos subsídios governamentais para a agricultura e pecuária, precisando 

então buscar alternativas de renda que viabilizem sua permanência no espaço rural. O turismo 

no espaço rural (TER) pode ser compreendido como uma alternativa de renda, sem deixar 

suas atividades produtivas rurais. Além disso, as atividades no espaço rural auxiliam na 

valorização e preservação dos patrimônios naturais e culturais locais.  

  

Neste contexto, o mundo rural vem se transformando, numa tentativa 

dos agricultores (proprietários rurais) de aumentar sua renda [...] vem 

agregar valor a produção. Destaca-se, aqui, a atividade turística no 

meio rural, cujo crescimento no país tem se dado sem qualquer 

incentivo do governo, com raras ações de alguns estados e 

municípios, cujas administrações já vislumbram o turismo rural como 

uma possível alternativa para a questão rural, aproveitando a 

tendência mundial de necessidade da sociedade pós-moderna de 

consumir as coisas do campo (Castanheira, 2001: 64). 

 

 

No que se refere ao turismo no espaço rural (TER), os motivos que fizeram os 

proprietários olharem para o agro-turismo ou turismo rural como mais uma fonte de renda, 

dividem-se: o fator “dinheiro” foi apontado por 28,6% deles; as “belezas naturais” receberam a 

mesma porcentagem de indicações. Também foram citados como motivadores “fazer 

amizades”, “explorar fatia de mercado”, “conviver com pessoas diferentes” e “intenção de ter 

uma pousada” – sendo que cada uma dessas opções recebeu 14,3% de indicações. 

As belezas naturais nas propriedades foi o aspecto motivador para 85,7% dos 

proprietários se inserirem na atividade turística. A Tabela 6 apresenta outros aspectos 

motivadores e ela foi elaborada com a possibilidade de múltipla escolha por parte dos 

proprietários.   

 

Motivos - Entrada na atividade turística 
Bom Jesus 

Freq. Percentual 

Área ociosa na propriedade 1 14,3 

Aumentar rendimentos agregar valores 3 42,9 



592 
 

Beleza natural na propriedade 6 85,7 

Demanda para o turismo 2 28,6 

Diversificação da atividade econômica 3 42,9 

Maior convivência social no campo 1 14,3 

Manutenção econômica da propriedade 1 14,3 

Melhoria da qualidade de vida 3 42,9 

Preservação do patrimônio histórico da propriedade 3 42,9 

Base 7 - 

Tabela 6: Porque entrou na atividade turística 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011) 

 

A continuidades das atividades turísticas nas propriedades rurais, em 33,3% dos 

casos acontece pela renda extra proveniente da atividade não agrícola. Foram indicados ainda 

outros motivos para permanecer na atividade como a compreensão de que o êxito na atividade 

turística acontece em longo prazo, porque gostam ou porque estão tendo sucesso e ainda, a 

convivência com outras pessoas, “visto que a atividade primária o deixa muito isolado do 

convívio social” (Santos, 2004: 98). 

Os idealizadores dos projetos turísticos das propriedades rurais de Bom Jesus 

foram em 57,1% dos casos os proprietários. Os filhos idealizaram em apenas 14,3% – uma 

propriedade. Nas demais propriedades, foram parentes próximos que tiveram a ideia inicial. A 

Tabela 7 trata modalidade de atendimento nas propriedades rurais. A grande maioria, 85,7% 

delas oferece serviços de hospedagem. Em 57,1% das hospedagens, o tempo de permanência 

é de 1 a 2 pernoites.  

 

 

 

 

 

Modalidade de atendimento 
Bom Jesus 

Freq. Percentual 

Passar o dia e alimentação 1 14,3 

Passar o dia, alimentação e pernoite 6 85,7 

Total 7 100,0 

Tabela 7: Modalidade de atendimento  

Fonte: pesquisa de campo (2010-2011) 

 

Em relação ao curto tempo de permanência, Santos sugere algumas causas: “o 

turista pode utilizar o local para se hospedar no trajeto de uma viagem mais longa, ou, então, é 

possível que acreditem que não haja muito o que fazer numa fazenda” (Santos, 2004: 104). A 
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maioria das propriedades rurais, 66,7% possui de 01 a 05 unidades habitacionais (UHs), A 

disponibilidade de 06 a 10 UHs ocorrem em 16,7% das propriedades. Igualmente 16,7% das 

propriedades possuem de 21 a 40 UHs. 

A possível “falta do que fazer” numa propriedade rural pode ser questionada ao 

observarmos o Gráfico 6, pois existem variadas opções de entretenimento. As propriedades 

oferecem equipamentos e atrativos para recreação, tais como: açudes, baralhos, carretas com 

bois, lida campeira, playground rústico, trilhas ecológicas e cachoeiras. 

 

 

Gráfico 6: Equipamentos e atrativos para recreação 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2011) 

 

Destacamos ainda que em seis propriedades, 85,7% a atividade de pesca é 

autorizada, sendo normalmente realizada em açudes. Cabe destacar a caça é proibida em 

todas as propriedades.  

Relacionado aos investimentos em equipamentos para o funcionamento da 

atividade turística, o maior investimento citado pelos sete proprietários foi em infraestrutura. 

Investimentos em eletrodomésticos, equipamentos para lazer, móveis e utensílios apareceram 

em menor escala. 

No que se refere aos hóspedes, três propriedades apontaram que empresários e 

médicos são seus clientes potenciais. As propriedades são freqüentadas também por 

advogados, comerciantes, dentistas, estudantes universitários e funcionários públicos. A faixa 

etária que mais procura pelo turismo no espaço rural de Bom Jesus encontra-se entre 35 a 46 

anos. O público habitual das propriedades são os casais com filhos, reforçando o 

posicionamento anterior de variadas opções de entretenimento na propriedade. 

 

[...] justamente por oferecer várias facilidades e atrativos para as 

famílias: toda a alimentação incluída; contato com animais que as 

crianças urbanas conhecem apenas dos desenhos e livros; espaço 

para correrem e brincarem à vontade, entre outros (Santos, 2004: 

102). 
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A Tabela 8 indica a origem dos visitantes. Esta questão possibilitava múltiplas 

escolhas por parte dos proprietários. 

 

Origem dos hóspedes 
Bom Jesus 

Freq. Percentual 

Urbana Local 0 - 

Urbana Regional 1 14,3 

Urbana Estadual 5 71,4 

Urbana fora do Estado 5 71,4 

Urbana Internacional 2 28,6 

Base 7 100,0 

Tabela 8: Origem dos visitantes  

Fonte: pesquisa de campo (2010-2011) 

 

Percebe-se que o turista de origem Urbana Estadual e Urbana fora do Estado são 

os mais expressivos. Já o turista Urbano Local não tem por hábito usufruir destes 

estabelecimentos turísticos. O turista internacional é lembrado por duas propriedades. Fucks e 

Souza destacam que:  

 

A motivação que ocasiona o deslocamento do turista ao mundo rural 

está ligada ao imaginário rural dos urbanos e à busca por espaços 

com valores ecológicos, simbólicos e culturais a apreciar, bem como 

por lugares autênticos, com belas paisagens, com níveis mais baixos 

de poluição, ruídos e agitação que as cidades, no intuito de resgatar a 

nostalgia da vida próxima à natureza, a memória e as raízes 

históricas no passado, de obter novas experiências e conhecimentos 

(Fucks; Souza, 2010: 100). 

 

 

Para 83,3% dos proprietários o retorno dos hóspedes – de uma a duas vezes por 

ano – condiciona-se ao bom atendimento oferecido. O retorno acontece também com intenção 

de descansar e fugir do estresse, pelo contato com a natureza, pelos atrativos e pela 

localização. Respeito, atendimento, acolhimento, hospitalidade são adjetivos essenciais para o 

sucesso da atividade turística, em especial a realizada no espaço rural, pois a experiência 

nesse caso deve ser a mais agradável possível. 

 

Ninguém esquece uma boa acolhida, comida caseira e uma 

paisagem aconchegante. Uma casa de fazenda, vacas pastando ao 
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longe, uma caminhada entre campos e florestas ou um passeio a 

cavalo com a família são imagens de sonho para quem vive entre o 

cimento e os asfalto (Tropia, 1998: 9) 

 

Para finalizar este item, retomamos as características básicas que diferem 

agroturismo de turismo rural. Em 85,7% das propriedades, os proprietários relacionam sua 

maior fonte de renda ao setor primário e que a renda complementar é resultado das atividades 

turísticas desenvolvidas indicando, portanto a característica do Agroturismo. Enquanto que em 

14,3% das propriedades, a renda de maior relevância advém exatamente da atividade turística, 

constituindo-se como uma propriedade que desenvolve Turismo Rural.  

E ainda em relação às perspectivas dos proprietários quanto aos resultados da 

atividade turística em suas propriedades, as respostas – Satisfatórios; Bons; Financeiramente 

empatado; Excelente e lucrativa; Perspectiva de melhora e Insatisfeito – tiveram porcentagens 

iguais. Apenas um proprietário não soube indicá-los.  

 

Considerações finais 

A “Vacaria dos Pinhais” tornou-se conhecida pela movimentação de pessoas, que 

chegavam até a esta região atraídas pelos vastos rebanhos de gado e pelo que estes poderiam 

representar financeiramente a elas. Tropeiros percorriam grandes distancias comercializando 

animais e produtos em geral, misturando sua história com a do gaúcho dos Campos de Cima 

da Serra. Muito provavelmente, a esta época se remete o apreço pela terra, as grandes 

fazendas com suas incontáveis cabeças de gado são talvez os embriões das atuais 

propriedades rurais de Bom Jesus, que obviamente ao longo das gerações reduziram de 

tamanho ou até mesmo mudaram de proprietários. 

O objetivo de inventariar e identificar as potencialidades turísticas do espaço rural 

de Bom Jesus foi plenamente alcançado. Todas as setes propriedades foram visitadas, os 

proprietários entrevistados, concluindo que a atividade turística no espaço rural deste município 

é uma forma de proporcionar as famílias um complemento de renda, evitando ou retardando 

inclusive os deslocamentos populacionais para as áreas urbanas.  

Merecem serem retomados alguns resultados: 

 Os homens são a maioria no quesito proprietário, são eles que 

administram as propriedades, e o mais importante, são eles também os 

idealizadores dos projetos turísticos nas propriedades; 

 Os proprietários manifestam preocupação especial com as belezas 

naturais da região, pois foram elas as grandes incentivadoras para o 

início da atividade turística; 

 As propriedades possuem tamanhos variados, iniciaram as atividades em 

distintos períodos, as instalações atendem às diferentes exigências – 

desde o turista que deseja apenas passar o dia, ou então aquele que 
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quer pernoitar em uma barraca, e ainda aquele que não abre mão de 

relaxar em uma banheira deslumbrando-se com a paisagem típica da 

região; 

 As famílias são o público habitual nas propriedades rurais de Bom Jesus, 

as várias atividades proporcionadas neste espaço são um atrativo pra sua 

visita; 

 Em seis das sete propriedades a modalidade que prevalece é o 

Agroturismo, ou seja, o turismo é uma renda complementar as atividades 

primárias; 

 

Vários outros resultados poderiam ser reforçados aqui, no entanto, consideramos 

este último especialmente importante, pois a predominância do setor primário frente à atividade 

turística, é que viabiliza que dá continuidade ao turismo no espaço rural. As atividades do 

campo são os principais atrativos da atividade turística, em Bom Jesus, 85,7% das 

propriedades considerou essa particularidade. Entendemos que a conclusão das obras de 

asfaltamento da estrada de ligação aumentará o fluxo de turistas para a região, bem como a 

construção de hotéis e a abertura de novas pousadas e uma divulgação das Festas locais 

temáticas trará um beneficio substancial para a região. Como sugestões entendemos que 

alguns estudos,  mais aprofundados sobre a satisfação do turista sobre a região e a questão de 

geração de emprego e renda será de grande valia para a região Campos de Cima da Serra.   
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Resumen: 

La autogestión de cooperativas turísticas con una adecuada definición de su funcionamiento y 

asesoría laboral, pueden convertirse en una opción para aspirar a mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes en las comunidades rurales; esas poblaciones que no cuentan con 

servicios de salud, drenaje, con deficiente servicio de agua, entre otros. En México, la política 

turística para promover el turismo rural y el desarrollo turístico de los pueblos se da a través de 

la creación diversos programas para otorgar financiamiento a empresas sociales rurales que 

ofrezcan algún bien o servicio al turismo. En este documento se analizan los problemas de 

cooperativas para acceder a los beneficios otorgados por el gobierno y mantenerse en activo. 

 

Abstract  

The self-managed of tourism cooperatives with a proper definition of their functioning and labor 

counseling may become an option to aspire to improve the living conditions of residents in rural 

communities, those populations that do not have health services, drainage, poor water service, 

among others. In Mexico, tourism policy to promote rural tourism and tourism development of 

towns is through the creation of various programs to provide financing to rural social enterprises 

that offer any goods or services to tourism. This paper discusses the problems in cooperatives 

in order they can reach the benefits government provides them and to remain active. 

 

Palabras clave: autogestión, cooperativas, turismo, financiamiento, clase desprotegida. 
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Introducción 

El proceso de globalización tiene efectos en privilegiar la cooperación entre países, la creación 

de ventajas comparativas, mejorar el nivel de vida de la población, y la innovación tecnológica; 

enfatiza la relación centro periferia en la que los países poderosos presionan a los países 

débiles para acceder a la internacionalización del capital en las actividades que les son 

convenientes. Situación que favorece el enriquecimiento de los inversionistas transnacionales 

líderes en el ámbito mundial; sin embargo, las clases desprotegidas, en especial las de los 

países periféricos se ven impactados de manera negativa al no contar con recursos para 

integrar sus productos a la competencia del mercado regional. 

 

La visión centro - periferia de los años cincuenta se centraba principalmente en el campo de la 

producción de bienes, sin considerar al sector servicios, sin embargo, en la actualidad no 

solamente es considerado, sino que es el protagónico fundamental. Esto, es congruente con el 

sector servicios a nivel mundial, ya que en la actualidad es la principal fuente de empleo. 

 

En México, la población asciende a 103 263 388 habitantes de la que el 24% es población 

rural, esto es 14 804 043 personas (INEGI, 2005), gente que vive con alto nivel de rezago, 

principalmente en los aspectos de falta de patrimonio, baja escolaridad en el nivel básico, 

carencia de servicios de salud, falta de servicios de drenaje en sus viviendas, inadecuadas vías 

de comunicación, y en donde su subsistencia está relacionada con las actividades primarias 

como la agricultura, ganadería, caza, pesca y forestal. Es marcado el despoblamiento de 

algunas zonas rurales por la emigración de la gente joven hacia centros urbanos para obtener 

medios de subsistencia y de mejorar las condiciones de vida. 

 

Las empresas de economía social se han convertido en una respuesta real y actual a los 

graves problemas sociales de las comunidades rurales excluidas del comercio justo por causa 

del sistema económico vigente;  México es un país rico en recursos naturales y culturales que 

pueden ser susceptibles de uso turístico, potencialmente para generar empresas prestadoras 

de servicios, ya que el turismo es una actividad preponderante en la economía nacional. 

 

Sin embargo, el concepto de economía social aún no se ha generalizado, son escasas las 

experiencias en cuanto a la forma de instrumentar este tipo de empresas así como de una 

ideología sobre el cooperativismo y la autogestión. De ahí la importancia de intercambiar 

conocimientos y  estrategias para incorporar a esas clases desprotegidas a la actividad 

productiva, aprovechando el potencial turístico de manera exitosa. 
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La relación centro periferia y el turismo. 

La sociedad ha sufrido grandes transformaciones en su estructura durante los últimos siglos, la 

Revolución Industrial, marca un cambio en los sistemas económicos y sociales del siglo XIX, 

con la producción en serie y la especialización que se presentó en el trabajo, así como la 

estratificación de la sociedad. 

 

El capital y la posesión del mismo fueron los principales factores para que se dieran los 

cambios a partir de la Segunda Guerra Mundial; las sociedades fueron evolucionando en torno 

de las formas de producción y del orden social y político que lideran los países desarrollados, 

aquellos que asumen un papel hegemónico a nivel mundial.  

 

El Estado-Nación capitalista jugó un papel protagonista porque creó las condiciones adecuadas 

para privilegiar el proceso de acumulación del capital, concentrándolo en manos privadas 

(neoliberalismo). El Estado, entendido como una unidad de lo político y lo económico, es el 

motor del modo dominante en el mundo; el capitalismo, que de acuerdo a la división 

internacional del trabajo favorece a los países industrializados o desarrollados.  

 

El sistema centro-periferia comienza a estructurarse nítidamente con la Revolución Industrial. 

El centro o los países del centro (los desarrollados), son aquellos en los cuales se propagan 

primero las más avanzadas técnicas de producción. La periferia (los subdesarrollados) es, por 

el contrario, los que producen sobre la base de técnicas atrasadas, utilizan conocimientos 

tecnológicos y organizativos rezagados. Mientras que en los países del centro las nuevas 

técnicas de producción penetran rápidamente en todos los sectores del aparato productivo 

(Molina, 1991).  

 

El modelo económico neoliberal, en sentido concreto, busca asegurar la reproducción ampliada 

del gran capital de los países del centro (desarrollados). “El neoliberalismo es adoptado como 

estrategia por grupos industriales y financieros vinculados al capital extranjero operante en la 

región, y naturalmente su discurso arma permanentemente la equivalencia entre la llegada de 

capital extranjero y el “progreso” (García, 1997) trata de insertar aceleradamente la economía 

del país en la estructura del poder mundial. El modelo neoliberal entrega al capital extranjero 

más fuerte el control de las posiciones dominantes de la economía, como el petróleo a nivel 

mundial, y en el caso de México la manufactura y el turismo. Recrudeciendo la incapacidad de 

las clases desprotegidas de participar en el mercado nacional y mundial. 

 

El turismo no era considerado como una industria y por lo tanto no se podía aplicar este 

modelo, sin embargo a finales de los sesentas, se comenzó a considerar al turismo como 

industria de servicios, simultáneamente se identifica al turismo como una de las áreas que 
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podría generar un crecimiento rápido de la economía y en las divisas, y se empieza a aplicar 

este modelo (CESTUR, 1991).  

 

El neoliberalismo como lo plantea Rugarcía (1996), está orientado a beneficiar a las industrias 

más fuertes que de alguna manera establecen compromisos con el gobierno, a través de la 

implementación de estrategias que les otorguen ventajas competitivas. 

 

Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), las relaciones entre 

centro y periferia se resumen en los siguientes puntos: a) la periferia permanece retrasada por 

su incapacidad para generar, o integrar, el progreso técnico de la misma manera que lo hace el 

centro; por ello, la productividad del trabajo aumenta más lentamente en la periferia y, en 

consecuencia, los sectores productores para la exportación de materias primas, que forman la 

esencia de la periferia, progresan más lentamente que los sectores productores de 

manufacturas, que es lo característico del centro; b) en la periferia, los sectores de escasa 

productividad, como la agricultura de subsistencia, generan un continuo excedente de mano de 

obra, que presiona a la baja sobre los salarios del sector moderno, lo que, además de hacer 

que no crezca el mercado interno, disminuye los precios del sector de exportación; c) las 

diferencias de productividad y la baja de los precios explican la tendencia al aumento de las 

diferencias entre el ingreso en el centro y la periferia; d) se produce una tendencia al desarrollo 

desigual entre los polos que forman el sistema (Dubois, 2000). 

 

El perfil de México se proyecta con claridad como semiperiferia subordinada; un actor influyente 

en América Latina, pero dependiente de los procesos de centro dominantes en el escenario de 

la economía mundial y particularmente, del actor central del continente: Estados Unidos. Una 

semiperiferia con estrategias de diversificación delimitadas, sin liderazgo en su región de 

influencia tradicional, alejada de América Latina y sin proyecto de autonomía política en el 

sistema mundial (Preciado, 2008). 

 

La producción turística es uno de los negocios más importantes y de mayor crecimiento 

sostenido en los últimos 30 años, “conformándose una geografía turística donde las áreas con 

mayor nivel de renta, una moneda más fuerte y las necesidades de ocio, las convierten en 

emisoras de turistas, y los espacios con características complementarias, en receptoras”. San 

Martín (2002) indica que los tres grandes “mediterráneos turísticos” son: el Caribe, el Sudeste 

Asiático y por supuesto, el Mediterráneo. 

 

México entra en estos “mediterráneos turísticos” y a partir de los años 60’s implementó nuevas 

estrategias para lograr un mejor desarrollo en el turismo con el propósito de ser altamente 

competitivos a nivel mundial y estar a la altura de las transformaciones y beneficios que estaba 

dejando la industria del turismo, y esto ha quedado plasmado a través de los planes nacionales 
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para el sector turismo. Fue hasta el año del 1974 que al surgir FONATUR (Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo) se consolida una estrategia de gran magnitud que consistía en activar 

zonas aisladas o con poca participación en la economía por sus actividades productivas pero 

con mucho potencial turístico por sus hermosos y grandes territorios naturales vírgenes, con los 

denominados centros integralmente planeados, con el fin de aumentar la oferta turística para 

atraer al mercado y al mismo tiempo proteger y aprovechar los recursos de la localidad 

haciendo uso racional de ellos y ofrecer calidad de vida a los habitantes (Casasola, 1990). 

 

El modelo turístico de México. 

En México la inversión extranjera representa un porcentaje del PIB superior al que imperaba en 

años anteriores. Pasó de menos de 1.5% en los años sesenta y setenta del siglo XX, a casi 3% 

a finales del mismo, para disminuir ligeramente en el lustro recién transcurrido. Desde el año 

2000 la concentración con Estados Unidos es superior al 70%: un siglo de concentración, 

estabilidad y crecimiento. El 90% del turismo que llega a México proviene de Estados Unidos” 

(Castañeda y Aguilar, 2009), siendo evidente en México la invasión de empresas 

multinacionales en los destinos turísticos. 

 

México se posiciona en el sexto lugar dentro de los destinos más atractivos para la inversión 

extranjera directa con 596 proyectos turísticos y un total de 2,615 millones de dólares en el 

2010, mientras que en nuestro país la inversión pública fue 6,649 millones de pesos en el 

mismo año  para sector turístico (Guevara, 2011). La iniciativa privada se ha centrado 

principalmente a creación de instalaciones e infraestructura en destinos de playa y centros 

integralmente planificados, beneficiando el desarrollo de un modelo turístico de masas.  

 

México sigue un modelo industrial donde a través de las inversiones se está “americanizando” 

los espacios y son desplazadas y a veces hasta mutiladas las costumbres e ideas de los 

habitantes de regiones donde es implantada la industria hotelera. Estas clases desprotegidas 

son las que sufren los mayores riesgos como consecuencia de la actividad turística, es verdad 

que el turismo genera empleos, pero igualmente provoca que desaparezcan otras actividades 

productivas como la agricultura. También es importante reconocer que estas comunidades no 

se benefician del turismo como lo hacen inversionistas con sus empresas multinacionales, los 

cuales imponen los precios que los habitantes/trabajadores deben aceptar a cambio de ofrecer 

sus servicios a esta actividad (Gascón y Cañada, 2005).  

 

El modelo industrial turístico es promovido básicamente por los capitalistas quienes ven al 

turista en el papel de consumidor- espectador, se les ha creado la necesidad de consumir para 

satisfacer su status y su sentido de pertenencia; de esta manera los productos y servicios se 

diseñan pensando primero en el producto, luego en el servicio y por último en la experiencia,  
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de igual  manera ven a los prestadores de servicios como meros engranes de la maquinaria 

turística.   

 

Esta visión mecanicista trae como consecuencias que se haga un uso irracional tanto del 

recurso humano como de los recursos naturales y culturales de las localidades receptoras. 

Algunos países  empezaron a registrar disminución en el número de visitantes a causa de los 

descuidos ambientales; por los modelos urbanos carentes de la infraestructura instalaciones y 

equipamiento. Molina (2000) menciona que la industria turística por su misma naturaleza no 

puede calcular el costo de su operación, incapacidad que la transforma en máquina que 

destruye valores y significados, que crea mercancías o “productos”, ahí donde había una 

manifestación de profundo valor y significado cultural: así obtiene ganancias, capta para sí 

divisas, pero genera costos sociales, a veces irrecuperables. 

 

En las políticas del gobierno federal del país se considera el turismo como prioridad nacional 

para impulsar el desarrollo humano sustentable mediante la generación de inversiones, 

empleos y el combate a la pobreza, asegurando un desarrollo turístico integral.  El modelo 

industria turística está diseñado de forma sistematizada, lo que no le permite tener la capacidad 

de interactuar con las áreas naturales que le rodean, la identidad de la comunidad y las 

costumbres de cada región, no obstante, es a partir de la toma de conciencia del individuo 

sobre la importancia de preservar el medio ambiente natural, a raíz de los problemas de 

contaminación, del exterminio de flora y fauna, del estudio de los fenómenos desde un punto 

de vista integrador, de los cambios en el mercado mundial, y  la globalización como aparecen 

grupos opositores a este modelo industrial desordenado y depredador, dando surgimiento al 

turismo alternativo. Es este contexto, el turista se lanza a buscar nuevas formas de practicar el 

turismo en lugares donde no hubiera grandes concentraciones de personas tratando de causar 

el menor impacto en el ambiente, las decisiones del turista  cambiaron, nace un nuevo turista 

capaz de decidir qué tipo de actividad desea experimentar, un turista ambientalista.  

 

La sustentabilidad como elemento esencial en el turismo ofrece un panorama en el que se 

pueden constituir vías más eficaces para aprovechar el desarrollo integral de poblaciones 

locales. Permitiendo que se le dé un valor agregado a las comunidades y su identidad cultural, 

y a los recursos naturales y culturales mediante los segmentos del turismo alternativo. Esta 

forma de turismo brinda una opción viable para el desarrollo de algunas etnias y comunidades 

tradicionales que habitan el territorio mexicano (Bringas y González, 2004).  

 

El turismo moderno retoma esta visión y marca una estrategia mediadora basada en la 

sustentabilidad. Según la World Commission on Environment and Development, organismo 

dependiente de la ONU, el Desarrollo Sustentable significa el encontrar la forma de satisfacer 

las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
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encontrar la satisfacción de las propias (Zamorano, 2002). La forma operativa del concepto de 

la sustentabilidad recae en nueve principios rectores en los cuales se señala el compromiso de 

respetar y cuidar a la comunidad de seres vivientes, mejorar la calidad de vida humana, se 

hace un compromiso por conservar la diversidad de la tierra tratando de reducir al mínimo el 

agotamiento de los recursos renovables y no renovables, además de mantenerse dentro de la 

capacidad de carga de la tierra, también se señala que es necesario un cambio de actitud y de 

prácticas personales, considera la necesidad de facultar a las comunidades para que cuiden de 

su propio medio ambiente y proporcionar un marco nacional  y mundial  para la integración del 

desarrollo y la conservación a través de alianzas mundiales.  

 

Economía social y turismo. 

El desarrollo de un país en sus diversas dimensiones; social, económico, político, tecnológico y 

ambiental envuelve a la totalidad de las actividades y regiones,  abarcando la interacción del 

ser humano con la zona circunscrita, de ahí que incorporar a las poblaciones deprimidas y 

atrasadas se vuelve una exigencia. 

 

El concepto de exclusión social es multidimensional, sus dimensiones pertenecen a tres áreas 

de gran importancia como: recursos, relaciones sociales y derechos legales. La privación 

económica se refiere a ingresos insuficientes, inseguridad en el empleo, desempleo y falta de 

acceso a los recursos. La privación social incluye: ruptura de los lazos sociales y familiares, 

marginación social, alteración de los comportamientos sociales, falta de participación en las 

actividades sociales y políticas y deterioro de salud. La privación política se refiere a la carencia 

de poder, falta de participación en las decisiones que afectan a su vida cotidiana y ausencia de 

participación política y escasa representatividad (Del Campo, 2008), para esta investigación se 

toma el concepto de exclusión social en su dimensión económica.  

 

Las clases desprotegidas son desconocidas por los líderes que proyectan los nuevos destinos 

turísticos, y sus elementos culturales son desvalorizados y ofrecidos al turista como un 

producto más del destino (Del campo, 2008). Los centros integralmente planificados para el 

turismo, al tiempo que benefician a las transnacionales desplazan a la población en situación 

deprimida de sus tierras, costumbres, tradiciones y medios de sustento; problema que no es 

ignorado por el Estado que ha creado diversos programas federales para otorgar 

financiamiento a éstas. 

 

La economía social se basa en relaciones no salariales, solidarias e igualitarias de trabajo, a 

través de la relación social que se establece entre los trabajadores, que son los propietarios del 

capital, y por lo tanto del producto o servicio que realizan, lo cual determina que la distribución 

de los beneficios que se obtienen se efectúe según el trabajo aportado (Caracciolo, 2003). 
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Tapia (2009) señala que la economía solidaria es una forma alternativa, justa y humana, de 

hacer economía, basada en la solidaridad, el trabajo, el apoyo mutuo y en la cooperación, es 

una respuesta a los más graves problemas sociales de nuestra época, muchas veces 

generados por el sistema económico vigente. 

 

La economía social postula un nuevo tipo de desarrollo, alternativo, integral, a escala humana, 

sustentable, con énfasis en la realidad local. En la cual se utilizan y desarrollan todas las 

capacidades y todos los recursos de los trabajadores, valorizando también aquellos que no 

tienen acogida en el mercado, y que por consecuencia están discriminados y excluidos (Tapia, 

2009). 

 

Hoy en día el turismo alternativo esta prevaleciendo ya que el interés del turista ha cambiado, 

ya no solo desea permanecer en la playa y broncearse, si no un turismo que le ofrezca algo 

distinto, como lo es el turismo alternativo que no solo le ofrece al turista una nueva opción si no 

también estar en contacto con la naturaleza y vida diaria de los habitantes de una comunidad 

rural. 

 

La Secretaría de Turismo (SECTUR), para atender esta nueva tendencia y  aprovechar el 

potencial turístico de las diversas regiones del país y con el objetivo de fomentar su desarrollo 

económico y social, generar inversión, crear empleos, así como elevar el número de turistas, su 

estadía promedio y la captación de divisas define 6 programas regionales ver tabla no. 1. 

 

Tabla no. 1 Programas Regionales  

Programas 

Regionales 

 Descripción 

Programa México 

Norte 

El programa está integrado por los estados de: Baja California, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Pretende 

posicionar a los estados de la frontera norte de México como un 

destino turístico atractivo, seguro, con servicios de calidad y con clara 

identidad nacional coadyuvando a la creación de empleos, a la 

captación de divisas y al fomento del desarrollo económico y social de 

la región. 

Programa Ruta de los 

Dioses 

El programa lo integran los estados de: Oaxaca, Puebla, Tlaxcala,  

Veracruz y del Distrito Federal. Su objeto es posicionar a la región 

como un destino turístico integrado y diferenciado, con productos 

novedosos desarrollados con base en la investigación de mercado y 

técnicas de marketing que garanticen el incremento de turistas, 

divisas, inversión y empleo iguales o superiores a la media nacional. 
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Programas 

Regionales 

 Descripción 

Programa En el 

Corazón de México 

Integrado por las entidades de: Distrito Federal, Estado de México, 

Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, el programa busca la 

consolidación de destinos y productos que garanticen niveles de 

calidad y excelencia que satisfagan las motivaciones y expectativas de 

los turistas actuales. 

Centros de Playa El Programa Centros de Playa atiende prácticamente a todas las 

entidades federativas que cuentan con áreas costeras y busca 

identificar alternativas de diversificación que respondan a diferentes 

grupos de demanda y a múltiples motivaciones de viaje, cuyo interés 

se ha enfatizado en los mercados deportivo y náutico; salud; 

ecoturismo y aventura; negocios; y congresos y convenciones. 

Programa Mundo 

Maya 

El programa comprende a los estados de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y pretende impulsar el 

fortalecimiento de la región Mundo Maya, a través del desarrollo de 

nuevos productos y de la consolidación de la oferta existente, en el 

marco del desarrollo turístico sustentable, con la participación de los 

sectores público y privado e incorporando a las comunidades locales. 

Programa Tesoros 

Coloniales 

El programa lo integran los estados de: Aguascalientes, Durango, 

Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

Busca posicionar a Tesoros Coloniales como una marca corporativa 

turística, ubicándola como un multidestino para vacacionar por su gran 

variedad de atractivos. 

 

Fuente: Secretaría de Turismo (2007), “Programas y proyectos” 

 

Las comunidades rurales aprovechan este deseo de las personas por estar en contacto directo 

con su comunidad y con todos los recursos con los que cuenta para buscar un desarrollo y es 

así como surgen la economía solidaria mediante la formación de cooperativas. 

 

Según la Alianza Cooperativa Internacional, organismo máximo del Movimiento Cooperativo a 

nivel mundial, en su Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos, adoptados en 

Manchester en 1995, define: 

 

Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 
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por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas. Es decir la 

Cooperativa: "es una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente".  

 

Luna (2010) menciona que una cooperativa es una forma de organización social, la cual es 

integrada por personas físicas con base de intereses comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

De acuerdo a la definición de una cooperativa proporcionada por estos y otros autores 

podemos decir qué las cooperativas son un conjunto de personas que se reúnen de forma 

voluntaria y de esta manera buscan solucionar sus problemas económicos y alcanzar sus 

aspiraciones, esta agrupación se dirige de forma autónoma, y las  entidades  persiguen un fin 

común sin ánimo de lucro 

 

La creación de una cooperativa es una opción para que las comunidades obtengan ingresos 

económicos y para que se beneficien en otros sectores como la educación, salud, 

infraestructura, etc. Ya que mediante la creación de una cooperativa no solo se benefician los 

socios si no también su familia y la sociedad, debido a que con las actividades que esta realice 

para obtener  ingresos hará que tengan  un mejor impacto económico, ecológico, cultural y 

social en el lugar donde este establecida la cooperativa. 

 

Las cooperativas se clasifican según Luna (2010) como: 

1.- De consumidores de bienes y/o servicios 

2.- De Productores de bienes y/o servicios. 

3.- De ahorro y préstamo. 

 

Según el artículo 22 de la ley general de sociedades cooperativas, las cooperativas de 

consumidores de bienes y/o servicios son aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de 

tener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de 

producción (D.O.F 13-08-2009). 

 

De acuerdo al artículo 27 de la ley general de sociedades cooperativas, las cooperativas de 

productores son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción 

de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente 

del tipo de producción a la que estén dedicados, estas sociedades podrán almacenar, 

conservar, transportar y comercializar sus productos actuando en los términos de esta ley 

(D.O.F 13-08-2009). 
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En el artículo 33 de la ley general de sociedades cooperativas señala que las cooperativas de 

ahorro y préstamo son aquellas que tengan por concepto desarrollar actividades de ahorro y 

préstamo, se rigen por esta ley, así como por lo dispuesto por la Ley de Crédito y Ahorro 

Popular (D.O.F 13-08-2009). 

 

Programas en México para apoyar a las cooperativas turísticas. 

 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, reconoce la importancia de los servicios ambientales que prestan 

a la sociedad las áreas naturales protegidas, sus zonas de influencia y otras regiones 

prioritarias para la conservación. De esta forma, el Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible (Procodes) constituye un instrumento de la política pública que promueve 

la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante la participación directa y 

efectiva de la población local en los procesos de gestión del territorio; en el aprovechamiento 

sustentable de los recursos; la protección y restauración de los mismos y de la valoración 

económica de los servicios ambientales que éstos prestan a la sociedad, de forma tal que se 

generen oportunidades productivas alternativas y se contribuya a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes en el entorno de las áreas naturales protegidas y otras modalidades de 

conservación (CONANP, 2011). Esta dirigido a mujeres y hombres, de 18 o más años de edad, 

propietarios, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales comprendidos dentro de las 

Regiones Prioritarias, que habitan en localidades, ubicadas dentro de las Regiones Prioritarias, 

así como las sociedades y personas morales que éstos constituyan entre sí. Los apoyos son 

otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u 

otra causa que implique discriminación, a los solicitantes que atienden las convocatorias y se 

apegan a las reglas de operación. 

 

El Fondo Nacional de apoyo para empresas de Solidaridad (FONAES). 

Tiene como objetivo que las personas físicas se integren a un grupo o empresa social para 

solicitar un apoyo para abrir o ampliar un negocio, participando en un grupo o empresa social. 

Esta dirigido a la población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de 

recursos, que demuestre su capacidad organizativa, productiva, empresarial para abrir o 

ampliar un negocio (FONAES, 2011). La aportación del FONAES podrá cubrir hasta el 60% del 

monto total de la inversión necesaria para abrir o ampliar un negocio, o sea, para la generación 

del bien o servicio, siempre y cuando la aportación restante no provenga de otros programas de 

apoyo gubernamental federal, estatal o municipal. 
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Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste 

Semiárido – PRODESNOS de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

Este proyecto es un esfuerzo de colaboración a través de una estrategia de inversión 

compartida en políticas sociales y económicas, entre el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA-ONU) y el Gobierno de México, representado por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR, 2011b). En el que se consideran cincuenta y siete microcuencas ubicadas en 19 

municipios de los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila y cuyo objetivo 

general es “Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes rurales indígenas y no 

indígenas, apoyando la generación de oportunidades de desarrollo integral con procesos 

participativos y con perspectiva de género que propicien la competitividad y el desarrollo 

socioeconómico a partir del respeto, uso y manejo racional de los recursos naturales”. Busca 

Fortalecer las capacidades técnicas, operativas e instrumentales del personal y las instituciones 

para lograr una intervención coordinada y eficiente en el ámbito del Desarrollo Rural; Fortalecer 

a los beneficiarios y beneficiarias para que conozcan y apliquen técnicas y tecnologías que 

permitan el manejo, rehabilitación y conservación de los recursos naturales, que les permita su 

aprovechamiento racional; Desarrollar las capacidades microempresariales y de organización, 

que permita a los interesados identificar y operar negocios rurales y de Turismo de Naturaleza 

sustentables. 

 

ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

El Programa ProÁrbol es la política del Gobierno Federal destinada a incrementar la producción 

y productividad, así como a impulsar la conservación y restauración de los bosques, selvas y 

vegetación de zonas áridas y semiáridas de México. Bajo la gestión de Conafor, ProÁrbol 

otorga apoyos a comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y propietarios de 

terrenos forestales (CONAFOR, 2011a). Los principales objetivos de ProÁrbol son: Disminuir la 

pobreza y marginación en áreas forestales mediante el manejo y uso adecuado de sus 

recursos; Generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento respetuoso y 

sustentable de los recursos forestales; Impulsar la planeación y organización forestal, 

incrementar la producción y productividad de los recursos forestales, su conservación y 

restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los mexicanos. Por ello cuenta con apoyo para el desarrollo de proyectos o 

consolidación de empresas de turismo de naturaleza que fomenten el aprovechamiento 

sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas, así 

como la revaloración de los recursos naturales y culturales a través de la actividad turística. 

 

Metodología. 

Para este estudio se seleccionaron 6 cooperativas turísticas del municipio de Escuinapa, en el 

Sur de Sinaloa, los criterios de selección fueron: a) integradas por personas en estado de 
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exclusión de comunidades rurales; b)  servicios ofertados para turismo alternativo; c) potencial 

para participar en el mercado turístico; d) desplazamiento de actividades primarias y,) fuentes 

de financiamiento. 

 

Los instrumentos diseñados para recabar información de campo fueron  observación simple, 

encuestas y entrevistas; en el diseño de los instrumentos se consideraron las siguientes 

dimensiones: estructura organizacional de la cooperativa, integración de socios a la 

cooperativa, relaciones de equidad entre socios, patrimonio de la cooperativa, actividades 

productivas y, fuentes de financiamiento. 

 

Se  hicieron entrevistas a 30 socios de las 6 cooperativas, a autoridades municipales y se 

aplicaron encuestas a turistas que hicieron uso de los servicios. 

 

Hallazgos.  

La relación centroperiferia  entre México y los Estados Unidos de Norteamérica se manifiesta 

en las decisiones que emanan del gobierno federal para el desarrollo de los centros 

integralmente planeados. Con este tipo de disposiciones se privilegia a los inversionistas que 

poseen grandes capitales, rezagando a las clases desprotegidas de los beneficios económicos 

que las actividades turísticas pudieran generar, que se ven incapacitadas para competir con 

ellos, aún cuando los desarrollos turísticos se llevan a cabo en zonas aledañas a su lugar de 

origen. 

 

La población de Sinaloa asciende a 2,608 442 habitantes ocupando el lugar 21 a nivel nacional, 

considerándose como de bajo nivel de rezago, afectando a la población considerada como 

clase desprotegida principalmente en los aspectos de falta de patrimonio, baja escolaridad en 

el nivel básico, carencia de servicios de salud y falta de servicios de drenaje en sus viviendas. 

 

Escuinapa, municipio en el que se lleva a cabo el estudio cuenta con una población de 49 655 

habitantes, en que el grado de rezago social se considera muy bajo de acuerdo a las 

estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, ya que más de la mitad de 

la población carece de un patrimonio (57.3%) enfatizándose los principales problemas en baja 

escolaridad en el nivel básico, carencia de servicios de salud, y drenaje, preponderantemente 

en las localidades rurales. 

 

En las localidades estudiadas: Escuinapa, Isla del Bosque, Palmito del Verde, Cristo Rey y 

Teacapán, se encontró un gran potencial turístico ya que se cuenta con una importante zona 

de cuerpos de agua denominadas marismas Sinaloa, 15 esteros, 12 bahías, 2 lagunas o 

albuferas, 1 ensenada con más 200 tipos de aves entre endémicas y migratorias, además de 
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otros animales silvestres como es el caimán, jaguar, lince y venado cola blanca, entre otros y 

diversos ecosistemas; además, en aspectos culturales: diversas fiestas, leyendas, música, rica 

gastronomía regional a base de mariscos, dulces típicos, artesanías como las barcinas; 

vestigios históricos, así como actividades productivas relacionadas con la agricultura, pesca, 

tratamiento de secado de chiles. 

 

En relación a las cooperativas se encontró: 

 

Autogestión: Los socios de las cooperativas carecen de los conocimientos de administración 

necesarios para la gestión autónoma, el funcionamiento exitoso y sostenible de sus 

sociedades, por ello, cada socio procura satisfacer sus necesidades básicas a partir del trabajo 

diario, generalmente no reportan a las cooperativas los productos obtenidos, se presentan 

prácticas desleales al bajar precios para atender a los turistas. 

 

Estructura organizacional: Los representantes socios de las cooperativas señalaron que en su 

estructura organizacional se encuentra la asamblea general, el consejo de administración y la 

junta de vigilancia; no cuentan con consejos: técnico, de educación, de distribución y 

promoción  y, de recaudación y ayuda mutua. Se observó que el consejo de administración y la 

junta de vigilancia están conformados por los mismos socios lo que denota el desconocimiento 

de los principios del cooperativismo. La integración de socios se lleva a cabo por amistad y 

afinidad de intereses. La figura no. 1 es una representación esquemática de la estructura 

organizacional de estas cooperativas.   

 

Figura No. 1 Estructura organizacional de las cooperativas en Sur de Sinaloa 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Objeto social: En el objeto social de las 6 cooperativas visitadas se identifica la prestación de 

servicios turísticos, sin embargo el 70% de los socios se dedican a la escama 10% al camarón 

y el otro 10% participan en la prestación de servicios turísticos. 

 

Instalaciones y equipamiento: Se encontró que solo 1 cooperativa cuenta con instalaciones 

específicas para reunir a sus socios, el resto improvisan las asambleas en casas de los mismos 

socios. En cuanto a equipo de trabajo las 6 cooperativas cuentan con embarcaciones, motores, 

y artes de pesca. 

 

Los espacios en los que se realizan sus actividades son concesionados por el ayuntamiento del 

municipio.  

 

Se identificó que algunas cooperativas han realizado durante varios años recorridos hacia 

diversos sitios en los que hay abundancia de flora y fauna,  y que se están capacitando para 

aprender la forma en que opera un negocio dedicado a los paseos turísticos por zonas de 

marismas, y su promoción. 

 

Por lo cual se concluye que tienen como fortaleza: el conocimiento empírico del área de 

influencia; manejo de embarcaciones; la integración de medidas de seguridad que la capitanía 

de puerto les ha requerido y, sobre todo el entusiasmo por mejorar. 

 

Como debilidades se detectaron: falta de conocimiento sobre los derechos y obligaciones de 

ser parte de una cooperativa; falta de capacitación; desconocimiento de idiomas y deficiencias 

en la información sobre los recorridos; lo que los vuelve carentes de valor. Por señalar un 

ejemplo, en dos ocasiones se contrataron los servicios para realizar recorrido por las marismas 

Sinaloa y hacia la isla de pájaros; en los dos casos el socio cooperativista que atendió al grupo, 

se concentro en el manejo del motor de la lancha, no dio explicaciones sobre los sitios visitados 

y escasamente contestaba a las preguntas de los pasajeros. 

 

Respecto a las fuentes de financiamiento, señalaron que han participado en las convocatorias 

para bajar fondos que ofrecen la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 

el Fondo Nacional de apoyo para empresas de Solidaridad (FONAES), la comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), y el Fideicomiso 

Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA). CONANP ha brindado apoyos económicos que 

han sido canalizados a la adquisición de embarcaciones y la construcción de palapas o 

enramadas que sirven para prestar servicios en playas que les han sido concesionadas. Sin 

embargo una de las observaciones en todos los casos es la falta de conocimiento de los 

cooperativistas para atender convocatorias, por lo que son presa fácil de consultores que se 

aprovechan de ellos al aplicarles cobros onerosos. 
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Conclusiones 

Las oportunidades para las clases excluidas de participar en empresas productivas, es una 

tarea compleja ya que en México la política para la promoción de la inversión se enfoca en 

capitales que en su mayoría proceden de países desarrollados (centro periferia), mismos que 

imponen reglas para la competitividad de sus negocios. Esa dinámica, obstaculiza que los 

microempresarios logren los niveles de rentabilidad esperados, esa situación se acentúa 

entonces en las comunidades rurales, a pesar de que por las tendencias en el turismo son esos 

espacios apartados de los centros urbanos los que cuentan con gran riqueza natural y cultural 

para el diseño, la diversificación y diferenciación de la oferta para el turismo alternativo. 

 

Las cooperativas son una forma organizacional de la economía social que en base a sus 

principios de: membrecía abierta y voluntaria, control democrático, participación económica de 

sus miembros, autonomía e independencia, educación, entretenimiento e información, 

cooperación entre cooperativas,  y compromiso con la comunidad, tiene la finalidad de brindar 

de manera equitativa beneficios a sus socios a partir de la autogestión de la producción.  

 

Sin embargo, pareciera que estos principios se limitan a la simple repartición de utilidades de 

manera equitativa, de igual forma hay grandes vacíos en la operación de las cooperativas 

debido a que los miembros de las mismas se unen con el fin de acceder a recursos de los 

programas que ha implementado el gobierno federal, sin contar con una planeación estratégica 

que oriente sus acciones hacia el desarrollo de las cooperativas rentables y exitosas. 

Destinando los recursos a la adquisición de lanchas y la construcción de palapas. 

 

Es determinante desarrollar la capacidad individual y grupal para identificar sus intereses y 

necesidades básicas, que conlleve a una conducción autónoma y coordinación mediante la 

planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable. 

 

Por otra parte, las condiciones socioeconómicas de los socios no son favorables para lograr 

una visión empresarial, al carecer de capacitación en la dirección de negocio, el diseño de 

productos turísticos con enfoque sustentable y la prestación de servicios de calidad. Aunado a 

las disposiciones que en materia del uso de los recursos emanan de las legislaciones vigentes 

en México; en las que se establece que en las áreas naturales, las empresas deben contar con 

un plan de manejo y actividades turísticas serán de bajo impacto. 

 

Por último, existe un proyecto del gobierno federal del Centro Integralmente Planeado, que 

implica un reto para los cooperativistas de estas comunidades en el desarrollo de actividades 

turísticas con enfoque de sustentabilidad para la conservación de la flora y fauna silvestres, así 
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como en el cumplimento con los principios de las cooperativas, sin embargo, esto dará 

oportunidad de mejorar su calidad de vida.  

 

Los socios de las cooperativas objeto de estudio, participan en actividades turísticas simples, 

tienen un buen conocimiento empírico de las áreas  naturales, pero con las necesidades 

patentes de asesoría y capacitación para el desarrollo de las actividades turísticas y en el 

adecuado funcionamiento de las cooperativas. 
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Resumo: 

O presente artigo é uma análise preliminar do Turismo no Espaço Rural (TER) na Microrregião 

de Viçosa (MG), região de intensa ocupação histórica e tradicionalmente caracterizada pela 

produção cafeeira, sua principal atividade econômica. O turismo surge na região como 

possibilidade de incremento da renda familiar levando alguns proprietários a abrirem suas 

porteiras para a atividade do turismo, de forma isolada e não planejada. O objetivo do presente 

artigo é abordar a dinâmica das propriedades rurais, caracterizando os aspectos que propiciam 

a pluriatividade e o desenvolvimento do turismo, analisando as várias tipologias turísticas e 

como os produtores rurais se organizam, procurando conhecer a realidade dessas 

propriedades rurais e as percepções desses proprietários rurais sobre o turismo em suas 

propriedades.  

 

Palavras-chave: Geografia;Turismo rural; Pluriatividade; Desenvolvimento local; Propriedade 

rural familiar. 

  

Abstract: 

Tourism and pluriactivity: the challenges of economic restructuring for family farms in the 

microregion of Viçosa (Minas Gerais - Brasil).  

 

This article is a preliminary analysis of Tourism in Rural Space (TER) in the microregion of 

Viçosa (MG), a area that was densely occupied historically and traditionally characterized by 

coffee production, its main economic activity. Tourism in the region emerged as a possible way 

to increase family income which has led some proprietors to open their doors to tourism activity, 

mostly in an isolated and unplanned manner. The objective of this article is to discuss the 
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operation of the rural properties, focusing on the aspects that promote pluriactivity and the 

development of tourism, analyzing some tourist typologies and how the agricultural producers 

organize themselves, with the aim of coming to know the reality facing these rural properties 

and the perceptions of these agricultural proprietors about tourism in connection with their 

operations 

 

Keywords: Geography; Rural tourism, pluriactivity, local development, family agricultural 

property. 

 

INTRODUÇÃO. 

Ao valorizar o meio natural, o turismo torna a paisagem, sobretudo, a natural uma 

possibilidade de geração de valor econômico, que passa a atender às necessidades humanas 

da modernidade. Desse modo, os recursos naturais são incorporados, de vez, ao mercado de 

consumo, tornando-se um fenômeno da sociedade humana, experimentando, na atualidade, 

uma crescente demanda; porém, nem sempre disponível a todos os membros da sociedade. 

No percurso dessa valorização, o turismo assume variadas formas ou facetas, por 

exemplo, o turismo rural, ostentando características de atividade produtiva, devido 

principalmente à importância que as paisagens naturais adquiriram nas últimas décadas do 

século XX, e também devido às transformações sofridas pelo mundo rural, criando uma nova 

territorialização do campo brasileiro.   

Para Souza (2003), essa transformação da natureza em mercadoria, pelo turismo, na 

perspectiva de um lucro maior, tem sido feita com voracidade, comprometendo a própria 

“atratividade/mercadoria” principal, os recursos naturais, e, futuramente, inviabilizando a própria 

atividade turística.  

Conceitualmente, o TER é qualquer tipo de atividade turística inserida, 

geograficamente, nos espaços rurais, sem necessariamente envolver-se com a dinâmica da 

propriedade rural e de seu cotidiano produtivo, podendo apresentar, em alguns casos, formatos 

tipicamente urbanos. (ROQUE, 2001). 

Geograficamente localizada no sudeste do estado de Minas Gerais (Brasil), a 

Microrregião de Viçosa (Figura 1) é famosa pelas suas paisagens serranas e pelo cultivo do 

café, tendo na agricultura o seu grande desempenho econômico, caracterizado, também, pela 

pequena e média propriedade rural. 

No entanto, a região citada vem sofrendo, ao longo de décadas, com uma política 

agrícola que não possibilitou, aos proprietários, o desenvolvimento agrícola que eles 

esperavam; gerando uma situação de crise local, principalmente após os anos 90 do século 

passado, que se reflete, diretamente, em suas propriedades e, também, nas pequenas cidades 

da região, que têm na cafeicultura sua base de sustentação. 

Numa tentativa de amenizar essa crise econômica, vários proprietários vêm, aos 

poucos, abrindo suas propriedades para o turismo, visando garantir uma sobre-renda ao cultivo 
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do café e o desenvolvimento para as suas propriedades, incluindo, ainda que 

inconscientemente, uma tendência do mercado nacional e mundial, que é o turismo no espaço 

rural.  

 

Figura 1  

 

 

Consequentemente, o turismo trouxe, para a região, alguns empreendedores turísticos 

que adquiriram terras para a construção de hotéis ou pousadas rurais, usufruindo a beleza 
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cênica da região, possibilitando a valorização do hectare local e, também, um novo estímulo 

aos proprietários de antigas fazendas cafeeiras, do início do século passado. 

Os novos empreendimentos turísticos possibilitam, não só o turismo rural, mas toda 

uma tipologia turística, que acabou por proporcionar um novo rearranjo na configuração 

produtiva das fazendas e também nas suas imediações, já que são necessárias novas 

infraestruturas e mão de obra, até então inexistentes. 

Essas novas modificações, porém, não geraram o desenvolvimento esperado; o 

aparecimento de novas pessoas ou empreendedores, dispostos a investir no turismo, não 

garantiu o resultado previsto, por uma série de fatores, levando vários proprietários rurais a 

buscarem alternativas comuns de desenvolvimento, agregando-se ao denominado Circuito 

Turístico Serras de Minas (CTSM). 

 Reconhecemos que o espaço rural da Microrregião de Viçosa tem, tradicionalmente, na 

produção agrícola, sua principal atividade econômica; contudo, entre as atividades produtivas 

desenvolvidas no local, o turismo e o lazer vêm despontando como uma possibilidade de 

desenvolvimento e de inclusão social que, embora ainda incipiente, começa a chamar a 

atenção de proprietários e autoridades. 

 Os padrões de desenvolvimento local das propriedades envolvidas com o turismo vêm 

ocorrendo de forma lenta e gradual; no entanto, não constatamos que venha ocorrendo, de 

maneira significativa, uma melhoria desses padrões de desenvolvimento local das 

propriedades envolvidas.  

 Não podemos afirmar que o turismo é a principal fonte de renda das propriedades, pois 

muitas dessas propriedades ainda estão ligadas ao fator produtivo agrícola, sendo a produção 

cafeeira a grande responsável pelos rendimentos gerados no local. No entanto, 

compreendemos que a crise vivida pela cafeicultura, nos anos de 1990, acelerou a abertura 

das propriedades, para o turismo. 

Vivenciamos, no espaço rural da região de estudo, uma contínua transformação, 

provocada, principalmente, pelas crises da cafeicultura. Essas crises econômicas, 

determinadas pelo mercado externo, suscitaram várias possibilidades que se traduziram em 

iniciativas para alguns proprietários rurais diversificarem e aumentarem a renda de suas 

propriedades. A ampliação dessa renda, pelo turismo, no espaço rural, tem possibilitado uma 

transformação do campo e das pessoas envolvidas com suas práticas, resultando no 

desenvolvimento de atividades de lazer e recreação operadas capitalisticamente nas 

propriedades rurais envolvidas com o turismo. 

 Analisando o turismo e, em especial, o turismo no espaço rural, indagamos: como se 

caracterizam os novos usos das paisagens na Microrregião de Viçosa? Os aspectos naturais e 

culturais influenciam o tipo de turismo local? Como ocorrem as relações sociais e econômicas 

de quem vive do turismo? Como ficam as relações sociais de produção familiar, com o 

turismo?  
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  A partir destes questionamentos e problemáticas encaminhamos o trabalho na 

perspectiva de analisar as manifestações do turismo, no espaço rural, as suas relações com 

uma nova configuração regional, tendo como objeto de estudo sete propriedades rurais 

envolvidas com o turismo, na Microrregião de Viçosa – MG.  

Cada propriedade possui suas particularidades que as tornam objetos interessante de 

investigação. No Camping Remanso – em Araponga (MG) – predomina a cafeicultura. 

Entretanto, ainda ocorre produção leiteira e o cultivo de várias espécies agrícolas, destinados 

à subsistência familiar. O turismo, praticado inicialmente como área de camping, encontra-se 

mais estruturado, com a construção de quartos e uma pequena venda para atender às 

necessidades básicas dos campistas.  

Também em Araponga, o Camping Vale da Lua, apesar da proximidade do outro 

camping, é uma pequena propriedade, onde o turismo é a única atividade econômica do lugar, 

mas não é a fonte de renda exclusiva para o dono, que possui outra pousada, em outro 

município.  

Na Fazenda Braúna, município de Araponga, o turismo não é a atividade econômica 

familiar mais importante; na verdade, ela surgiu como um complemento à produção de cafés 

finos para exportação, onde o fluxo contínuo de visitantes e técnicos, em busca desses 

conhecimentos sobre a cafeicultura, oportunizou aos proprietários a entrada nas atividades 

turísticas, para atender a uma demanda específica de turistas.  

A única propriedade do Município de Viçosa a produzir uvas, a Fazenda Indaiá, tem 

nessa atividade agrícola e na criação de gado leiteiro, suas fontes de renda. Produz-se, no 

local, também, cana-de-açúcar, feijão e outras culturas de subsistência, mas o grande atrativo 

turístico são as videiras, cultura exótica para a região.  

No Hotel Fazenda Adega Morro Velho em Paula Cândido (MG), pode-se afirmar que o 

cultivo de café e de uva divide a atenção dos proprietários rurais. O principal atrativo é o cultivo 

de uvas e a sede da fazenda em estilo arquitetônico europeu.  

Predominando nela as atividades turísticas, principalmente o ecoturismo, o turismo de 

aventura e outras atividades esportivas ligadas ao meio ambiente, a Pousada Serra D’água em 

Araponga, apresenta uma elevada atividade turística. A propriedade apresenta algumas 

culturas agrícolas como, por exemplo, a cafeicultura; entretanto, são culturas de subsistência, 

sem finalidades comerciais.  

Por último, a  Pousada Chalé do Turvo tem na atividade turística a única fonte de renda 

da propriedade, inexistindo, em seu interior, qualquer atividade agrícola. Seus proprietários 

aboliram a produção agrícola há alguns anos para se dedicarem ao turismo local. 

Quanto à natureza do estudo, metodologicamente desenvolvemos um caráter 

qualitativo e procuramos apresentar os resultados obtidos em uma incursão exploratória do 

espaço onde se manifesta o turismo rural. Tal procedimento se justifica pela escassez de 

dados e também pela importância que o trabalho de campo assumiu, pois nos permitiu o 

conhecimento empírico das manifestações do turismo na Microrregião de Viçosa. A pesquisa 
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caracteriza-se como estudo de caso, na medida em que busca analisar as transformações 

socioeconômicas relacionadas ao espaço turístico, nas propriedades rurais da referida 

Microrregião. 

 Em decorrência desta opção metodológica, o levantamento de campo constou da 

técnica da observação in loco. Completando o levantamento de campo, foram também 

adotados, como instrumentos de pesquisa, a entrevista não estruturada, a aplicação de 

questionário e o registro da paisagem, por meio da fotografia. O trabalho empírico, assim como 

a definição dos procedimentos sobre a pesquisa de campo, abrangeu uma visão integrada dos 

componentes da paisagem, bem como da diversidade paisagística existente nas propriedades 

rurais e entorno. Neste encaminhamento, destacamos a naturalidade, ou seja, a condição 

natural da paisagem, isenta das atividades humanas, a singularidade das ações humanas e 

naturais, que dão unicidade à paisagem, a complexidade topográfica, ou o grau de 

irregularidade do terreno, objetivando identificar o significado das ações do turismo no espaço 

rural, tendo como público alvo oito proprietários rurais. 

 Esta pesquisa envolveu como sujeitos participantes, exclusivamente, os proprietários 

rurais que estão diretamente ligados às atividades turísticas e que estão inseridos dentro do 

Circuito Turístico Serra de Minas, ou que possuam atividades turísticas no espaço rural onde 

são proprietários.  

 

 

A PROPRIEDADE FAMILIAR COMO OPÇÃO TURÍSTICA. 

 

Buscando compreender que tipo de turismo ocorre nas propriedades rurais da área de 

estudo, constatamos que existem, na Microrregião de Viçosa, sete propriedades rurais 

envolvidas; porém, optamos por incluir mais uma propriedade rural, localizada no Município de 

Guaraciaba, que faz parte do Circuito Turístico Serras de Minas, devido a sua localização 

geográfica estratégica, a pequena distância da sede do Circuito Turístico Serras de Minas e, 

também, por ser área de influência de Viçosa, mesmo se encontrando em outra Microrregião. 

Portanto, como objeto de estudo deste artigo, consideramos oito propriedades rurais existentes 

na Microrregião de Viçosa. 

Ao abordamos o turismo no espaço rural, pensamos muitas vezes, também, nas 

propriedades rurais, mas não levamos em consideração o meio rural onde elas estão inseridas; 

esse meio pode ser aqui entendido como um apoio ou suporte de relações sociais específicas 

que se constroem, se reproduzem ou se redefinem sobre um mesmo espaço, onde a prática 

social e a produção dos atrativos turísticos se manifestam e os configuram como espaço 

singular de vida através de suas práticas diárias. 

O espaço ora em questão - as propriedades rurais localizadas na Microrregião de 

Viçosa - foi e é construído pelos seus habitantes em função das relações que são fundadas 

nos laços de parentesco e de vizinhança, compreendidos através de uma dinâmica social 
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interna que resulta da maior ou menor complexidade que a vida lhes impõe. Essa 

complexidade também é estruturada e inserida numa dimensão social relacionada à vida 

cotidiana, cercada pelos acontecimentos que determinam os ciclos de vida familiar como, por 

exemplo, os nascimentos, os casamentos e a morte, ou mesmo por manifestações de outras 

ordens, impregnadas de caráter social ou cultural. 

 Desse modo, esses acontecimentos tornam-se então, o que compreendemos por lugar 

e, no nosso caso, ele assume o papel de lugar da família, centrado em torno de um patrimônio 

familiar, elemento de referência e de convergência, mesmo quando a família é pluriativa e 

dividida entre os diferentes espaços onde vivem os seus membros. Muitas vezes, esses 

lugares são áreas de coletividades rurais, e são também os depositários de uma cultura cuja 

reprodução é necessária para a dinamização técnico-econômica e social, ainda que 

fragmentada, carrega, manifesta e representa um sentimento de pertencimento a esse espaço 

de vida. É o que averiguamos nas propriedades estudadas. 

 Como afirma Wanderley: 

 

“as coletividades locais assim constituídas não são isoladas, mas estão 

integradas aos espaços sociais mais amplos, sobretudo através das 

complexas relações associadas ao mercado e à vida urbana. Na verdade, 

esta dinâmica é considerada (externa) em razão de sua origem, mas, em 

várias circunstâncias ela age no interior do próprio meio rural. 

(WANDERLEY, 2000: 30)”. 

 

 Nesse sentido, concordarmos com a autora, pois entendemos que o modo de vida local 

decorre do emaranhado complexo de relações sociais que se fazem presentes no espaço rural, 

atribuindo-lhe definição, formas e conteúdos, integrando-o, também, às redes de relações que 

se estendem por espaços sociais mais amplos e que, na maioria das vezes, ultrapassam as 

fronteiras da Microrregião do estudo. 

 Analisando o modo de vida dos envolvidos com as atividades turísticas, observamos 

que esse espaço social mais amplo também se dá com as relações de parentesco e de 

vizinhança. Em algumas propriedades rurais o fator primordial para a contratação de mão de 

obra são as redes de parentescos que além de serem a base da vida social local, expressam 

seus conteúdos culturais para atender as necessidades do trabalho, da produção, do lazer e da 

vida religiosa. 

 As relações de parentesco e de amizade, que se estendem por um espaço mais amplo, 

para além do espaço local, e que frequentemente têm origem nos processos de migração, 

muito comum nesse espaço rural quase estagnado, vêm provocando o esvaziamento do meio 

rural e também de sua vida social. Na contramão desse processo, o turismo no espaço rural 

traz um novo significado, agora, carregado de expectativas e esperanças, pois promete, ainda 
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que não declarado oficialmente, assegurar a permanência do homem no meio rural, 

possibilitando a sua manutenção e de sua família no seu espaço de origem. 

 O meio rural vem assumindo, mais recentemente, na sociedade brasileira, um novo 

contorno, agora carregado de possibilidades que caracterizam o desenvolvimento local. 

Entretanto, sempre foi marcado por um processo de letargia, principalmente em áreas fora do 

contexto capitalista de produção e historicamente, marcadas por uma dissociação entre a 

apropriação de terra e a função residencial. Neste sentido, a grande propriedade contribui, 

significativamente, para essa situação, representando, assim, uma forma urbana de 

apropriação do meio rural, onde os interesses dos grandes proprietários de terra e produtores 

agrícolas, pautados numa ideologia “latifundiarista”, não lhes permitem uma visão da vida rural, 

da qual não participam, ou, se o fazem, é apenas à distância. 

 Tendo ou não um caráter produtivo, a propriedade da terra está associada a objetivos 

econômicos, que incluem desde os investimentos produtivos até a mera especulação fundiária, 

mas não se traduz, necessariamente, pelo envolvimento do proprietário e de sua família na 

vida social local, pois raramente ele habita no meio rural. Esse fato também é observado na 

Microrregião de Viçosa, pois a chegada do turismo, na região, é marcada, inicialmente pelo 

interesse em aproveitar a beleza cênica do local (Figura 2) em um investimento econômico, 

ainda que alguns proprietários rurais possuam parentescos no lugar. 

 

Figura 2 – Área rural de Microrregião de Viçosa na Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil 

 

 
Foto do Autor (2009). 
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  No processo de reordenamento econômico provocado pelo turismo, temos os 

trabalhadores agrícolas e os pequenos agricultores que, influenciados pelas formas precárias e 

insuficientes de acesso à terra, tendem a afetar o vínculo de laços com o lugar de moradia e a 

dinamização da vida social local; quando isso ocorre, eles acabam por assumir, nas 

propriedades envolvidas com o turismo, o papel de mão de obra barata nas propriedades 

envolvidas com o turismo, geralmente sem nenhuma qualificação para o posto. 

Avançando um pouco mais nessa análise, consideramos que esses trabalhadores do 

campo, ainda que de forma sumária, conseguem animar o seu lugar e sua vida social, 

inserindo-se como sujeitos do espaço vivido. Nesta perspectiva, agem cotidianamente, 

ampliam e diversificam os contatos, frequentemente estabelecidos com os pequenos 

agricultores da vizinhança, seja no retorno da lida diária, nas festividades religiosas ou culturais 

que ocorrem nas pequenas localidades urbanas, por vezes distritos rurais. Neles os 

proprietários rurais também estabelecem as suas trocas comerciais. Mas quando envolvidos 

com o turismo, esses proprietários, além de terem suas propriedades pertencentes ao lugar, de 

certo modo usam e se apropriam dessas “dinamicidades sócio-espaciais”. 

Retomando o espaço rural que se volta para o turismo como atividade alternativa, 

podemos afirmar que na área de estudo, a população é, em seu conjunto, majoritariamente, 

constituída, por pessoas que se relacionam em função da referência familiar, vinculadas às 

unidades familiares agrícolas de produção e aos laços de vizinhança. Observa-se nas 

propriedades rurais visitadas que com o desenvolvimento do turismo rural essa população 

tradicional acaba por incorporar, também, pessoa que vem deixando as cidades para se 

instalarem no meio rural especialmente aquelas que têm vivências efetivamente urbanas, 

reintegrando-se ao meio rural através de suas redes de relações familiares.  

A presença de turistas nas propriedades rurais visitadas tem se tornado marcante na 

vida rural, pois modificam profundamente a vida social local. Isso tem provocado o surgimento 

de novas ocupações, que se manifestam no recrutamento de moradores locais, afetando, 

também, o seu ritmo de vida, agora determinado pelo fluxo de pessoas externas ao lugar nos 

finais de semana, feriados prolongados e férias. É neste processo que vai se criando um fluxo 

gerador e multiplicador de novas atividades econômicas e de vida social que repercutem sobre 

o espaço do município onde ocorrem as atividades turísticas, e não apenas sobre a área rural 

diretamente ocupada por essa atividade. 

 

 

TURISMO, PLURIATIVIDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL NAS PROPRIEDADES 

RURAIS. 

 

Discutir turismo no espaço rural é uma tarefa complexa e instigante; sua realidade é o 

resultado de uma combinação histórica de várias temporalidades e lógicas sociais, de 

diferentes realidades culturais, sociais, políticas, econômicas e territoriais.  
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 Várias mudanças ocorreram na sociedade, ao longo da história, novos valores 

surgiram, principalmente após a revolução industrial, e o processo de urbanização se tornou 

cada vez mais intenso e distinto da realidade rural que desenvolvia, somente ou quase que 

exclusivamente, atividades agropecuárias. Essa realidade se modificou ao longo do tempo e, 

hoje (2011), é difícil mencionar a totalidade do rural separado do urbano. A economia passou 

por várias modificações: avanços tecnológicos, inclusive da agricultura; reestruturações 

produtivas; aumento da produção e da riqueza; entre outros.  

A expansão capitalista surtiu efeitos nos dois espaços, possibilitando trocas intensas 

entre eles, não somente econômicas, mas sociais e culturais. As diferenciações do rural e do 

urbano e a classificação do que é um e outro envolvem várias implicações, já que existem 

diferentes lugares, diferentes identidades e diferentes realidades socioculturais. O rural sofreu 

modificações nas suas próprias estruturas internas e foi influenciado por elementos urbanos 

provenientes dos constantes fluxos entre esses dois espaços, intensificados com a 

globalização, na diminuição das distâncias, no crescimento dos mecanismos de informação, na 

banalização do automóvel e em outros fatores.  

O crescimento econômico, de certa forma, favorece as regiões mais dinâmicas, mais 

centrais, mais acessíveis e equipadas, deixando à margem regiões “periféricas”, menos 

dotadas de fatores de produção, acentuando as disparidades regionais, contribuindo para o 

abandono dos recursos locais e para o êxodo, podendo gerar desertificação humana e diversos 

problemas de preservação de recursos, sejam eles materiais ou imateriais. Essas regiões, 

carentes de investimentos, na falta de perspectivas necessitam de desenvolvimento que 

ultrapasse a esfera política e a livre circulação capitalista; são necessárias estratégias de 

desenvolvimento local.  

Muitos espaços rurais envolvidos com o turismo se inserem nessa lógica. Regiões não 

centrais, de pouco desenvolvimento, cujas causas podem estar na própria estrutura física do 

local, solos pouco férteis, clima desfavorável, relevo muito acidentado, entre outras; as causas 

podem estar, também, na má acessibilidade ao lugar que dificulta as iniciativas e investimentos 

econômicos. As provocações ao não desenvolvimento, podem ser inúmeras, originadas da 

própria propriedade – como, por exemplo, na forma de administrar os rendimentos - como 

também pode partir da própria conjuntura econômica local, regional, nacional ou mundial, como 

crises econômicas relativas à produção agrícola, dentre outras. 

Nesse contexto, o desenvolvimento do espaço rural, passou a ser pensado além da 

esfera agrícola, com contribuição das novas políticas, mais atentas aos efeitos ambientais 

causados pela nova agricultura, com a difusão das culturas ecologistas, tudo isso, resultado 

das mudanças de contexto, da agressividade do capitalismo, induzindo o reconhecimento da 

multifuncionalidade desse espaço, combinando desenvolvimento econômico a conservação da 

paisagem humana e natural. 

Em muitos espaços rurais, no Brasil, o turismo vem-se desenvolvendo e seduzindo 

produtores rurais como prestadores de serviços, que abrem suas propriedades e reorganizam 
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as unidades de produção agrícola. Assim, o rural passa a ser um atrativo para os moradores 

das áreas urbanas, cada vez mais interessadas em consumir esse espaço como espaço de 

lazer, como um refúgio para o combate ao estresse, como forma de descanso e contato com a 

natureza, fazendo com que um considerável contingente de pessoas se desloque para o 

campo. Com isso, as oportunidades de desenvolvimento do turismo rural, em propriedades 

familiares, têm suscitado novas expectativas para a geração de renda, mesmo sendo elas de 

caráter suplementar. 

Considerando que certas áreas rurais necessitam desenvolver-se economicamente e 

que o turismo pode ser uma alternativa interessante de atividade não-agrícola de geração de 

renda e emprego, é preciso considerar que cada localidade tem seus valores socioculturais, 

seus ritmos, relações sociais e de produção historicamente fixados no espaço dos lugares 

tornados turísticos.  

Como o turismo resulta em fluxo de pessoas e serviços, isso significa encontro e 

desencontro; a cultura do lugar entra em contato com outras culturas, de pessoas e lugares 

distintos.  É preciso pensar o turismo com o cuidado de não fazer do espaço dos lugares uma 

simples mercadoria. Os moradores dessas áreas traçaram suas identidades, seus modos de 

vida, seus hábitos e costumes, que devem ser considerados dentro do desenvolvimento local; 

é imprescindível respeitar, considerar e preservar esses elementos, pois eles estão 

relacionados a qualidade de vida das populações locais e sua reprodução, a partir das 

características socioculturais e ambientais. 

  A chegada do turismo, nessas propriedades rurais, nem sempre promove, em seu 

interior, um amplo desenvolvimento das unidades de produção familiar, este, quando ocorre, 

tem apenas um cunho econômico, ignorando as funções naturais, sociais e culturais pelos 

quais os envolvidos passam, resultando, em geral, no sobre-trabalho da família. 

Entendemos que, aos poucos, essas propriedades rurais vão inserindo pluriatividades 

que mobilizam seus membros familiares, onde todos se desdobram para atender as 

necessidades produtivas da propriedade e, ao mesmo tempo, se preparam para receber o 

turista ou mesmo o excursionista em finais de semana ou feriados. 

A  pluriatividade é  ao mesmo tempo, uma causa e uma consequência  da agricultura 

de tempo parcial. Tempo este que foi apropriado pelas necessidades de alavancar a economia 

local. 

Nesse tópico, comungamos com as ideias conceituais de Schneider (2004), que afirma 

ser a pluriatividade um processo de diversificação que ocorre dentro e fora da propriedade 

rural, apontando um conjunto de novas atividades que tomam lugar no meio rural, permitindo 

conceituar a propriedade como uma unidade de produção e reprodução, não mais baseada, 

exclusivamente, em atividades não agrícolas. 

 Procurando compreender esse avanço da pluriatividade, nas pequenas  propriedades 

rurais,  Elesbão e Almeida (2001) argumentam que, além dos parcos recursos do crédito rural, 

que foram discriminadamente distribuídos, beneficiando médios e grandes produtores, o 
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descaso com a produção doméstica fez com que um expressivo número de pequenos 

produtores abandonasse o campo em direção às cidades, em busca de novas alternativas de 

emprego e renda. 

Segundo esses mesmos autores, 

 

[...] esse modelo de desenvolvimento da agropecuária brasileira, altamente 

excludente e que privilegiou a agricultura patronal, fez com que ocorresse uma 

grande exclusão de pequenos produtores. Como a agropecuária não 

possibilitava uma renda que permitisse a reprodução social dos agricultores, 

estes tinham duas alternativas, ou migravam para os centros urbanos, ou 

complementavam a renda fora da propriedade. A busca de uma remuneração 

complementar fez com que surgisse e crescesse no meio rural as atividades 

não agrícolas. Dados disponíveis na literatura demonstram o crescimento das 

pessoas ocupadas em atividades não agrícolas no meio rural e a redução das 

pessoas ocupadas na agropecuária. (ELESBÃO e ALMEIDA, 2001: 04). 

  

 De acordo com Schneider (2004), a tendência é que se amplie cada vez mais o número 

de propriedades rurais brasileiras com algum membro familiar envolvido em atividade não 

tipicamente agrícola ou dedicando uma parte do tempo a atividades não agrícolas, como o 

turismo, o artesanato, a prestação de serviços. 

 Levando-se em consideração que a maioria das atividades agrícolas, principalmente 

as de cultivo extensivo, são sazonais, isto possibilitaria a alguns integrantes das famílias 

envolvidas com a produção ficarem liberados integralmente ou parcialmente, para exercer 

atividades fora da propriedade, gerando uma nova forma de trabalho extra-propriedade. 

 

 [...] Essa nova forma de trabalho criam nessas propriedades rurais novos 

espaços sociais e produtivos, influenciados e condicionados pela estrutura 

organizacional das relações sociais e econômicas, alterando o ambiente rural 

através do aparecimento de novas relações de trabalho principalmente no seio 

familiar. (SCHNEIDER, 2004: 172) 

 

Mais do que nunca vislumbramos, hoje (2011), que o termo pluriatividade representa 

um processo de mudanças no meio rural brasileiro, refletindo no crescente aumento das 

denominadas atividades não agrícolas, nesse setor, e também uma nova divisão  nas relações 

de trabalho da família rural. 

  Dessa forma, a noção de pluriatividade vem sendo utilizada para descrever o processo 

de diversificação que ocorre dentro e fora da propriedade, bem como para apontar a 

emergência de um conjunto de novas atividades que tomam lugar no meio rural.  (MARAFON, 

2006). 
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 Diante do exposto, a pluriatividade se faz presente na maioria das propriedades rurais 

envolvidas com o turismo. Essa atividade não ocorre de forma diferenciada em relação às 

demais áreas rurais envolvidas com o turismo e espalhadas por esse país a fora, entretanto, a 

pluriatividade ainda não significa sinônimo de desenvolvimento local, mas essa diversificação 

de serviços, dentro da propriedade rural, ainda é uma das poucas maneiras que os 

proprietários têm de aumentar a renda de suas unidades de produção. 

Com o surgimento das atividades turísticas nessas propriedades rurais, muitas áreas 

se tornaram mais valorizadas. Dessa forma, algumas pessoas construíram ali suas segundas 

residências, ou foram construindo: restaurantes, chalés, clubes, hotéis fazenda, dentre outros. 

 A visitação dessas áreas tornou-se mais intensa, assim como as práticas de lazer, e 

muitos de seus moradores aproveitaram a valorização do lugar e as suas potencialidades 

turísticas para aumentar seus rendimentos. Assim, construíram alojamentos para pernoite, em 

locais de belas paisagens (a contemplação das paisagens propiciadas pela criação dos lagos e 

o ambiente rural é algo muito valorizado por essas pessoas que visitam o campo); os 

restaurantes associam a bela vista com a gastronomia típica e peculiar do lugar. As festas 

religiosas, o artesanato, os modos de vida das populações locais, as construções que 

apresentam  técnicas antigas de edificação  também seduzem os turistas.  

Essas atividades tidas como secundárias vão contribuindo para o desenvolvimento 

local, ao mesmo tempo em que geram algumas contradições. Muitos produtores rurais, ao 

implementarem atividades extras, não estão preparados para as consequências que o 

desenvolvimento pode lhes causar, até mesmo pela falta de planejamento turístico, como a 

degradação dos seus patrimônios, a poluição da água e do ar, o lixo em locais indevidos, o 

excesso de pessoas, a perda de privacidade, a perturbação aos vizinhos, dentre outros.    

Para o desenvolvimento local, no sentido do turismo rural, são necessários, entre 

outras medidas, reforço dos meios e recursos para o desenvolvimento, capital humano, difusão 

de informação, estímulo para a atração de investimentos, criação de serviços de apoio à 

população, coesão social, exploração de atividades novas como, por exemplo, as artes de 

ofício artesanais, infraestruturas e proteção do patrimônio natural e cultural. Em nível do 

turismo rural, para Carminda Cavaco : 

 

O desenvolvimento local assenta na revitalização e diversificação da 

economia, capaz de fixar e atrair população, de ocupar a população 

potencialmente ativa, com êxito econômico, profissional e social, de valorizar 

produções, de renovar habitações e aldeias, de assegurar melhores 

condições de vida (...) Combinam-se frequentemente propostas de 

valorização de produtos agrícolas  - como produções de qualidade 

intrínseca, natural ou pelas condições de fabrico e transformações: 

biológicos, caseiros, tradicionais, específicos, regionais e locais – com 

planos de desenvolvimento do artesanato e de atividades ligadas ao turismo 

à cultura – feiras e festas centradas em temas regionais e locais: produtos, 
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trabalhos, tradições, jogos e cantares, comeres, sabores e cheiros. 

(CAVACO, 2001: 98) 

 

Na Microrregião da Zona da Mata de Viçosa, existem várias potencialidades para que o 

lazer e o turismo se desenvolvam e promovam  um reaproveitamento das paisagens culturais e 

naturais, assim como, também, em relação ao envolvimento dos grupos sociais residentes nas 

áreas onde foram se formando as comunidades.  

As pessoas do lugar foram fixando suas culturas, aproveitando aquilo que os lugares 

tinham a oferecer, criando e recriando técnicas de produção, suas relações familiares, os 

encontros comunitários, as festas, a religiosidade, a gastronomia e o lazer. As famílias de 

produtores rurais foram-se estabelecendo nesses lugares, entendendo que os recursos 

naturais os favoreciam e, por meio do trabalho, foram satisfazendo suas necessidades 

familiares e da produção agropecuária, resultando nos seus saberes, nos seus modos de vida, 

nas suas habilidades, dentre outros. As comunidades rurais dessa região não produziram, 

apenas café, mas também suas humanidades; os lugares contam com uma vasta riqueza 

cultural. Nessa cultura estão as festas, os simbolismos, os hábitos, os costumes e as tradições. 

São várias as riquezas materiais e imateriais das comunidades rurais, mas é preciso 

considerar, como descoberta importante para o desenvolvimento dos lugares, a consciência 

patrimonial que as pessoas podem ter ou adquirir dos lugares, bem como os seus 

pertencimentos e enraizamentos. Para esse desenvolvimento local, a partir do turismo, os 

moradores devem ser preparados e estimulados para defender os seus lugares de possíveis 

explorações econômicas predatórias, principalmente aquelas que ao usarem e se apropriarem 

dos bens patrimoniais,  ameaçam as suas pertenças e identidades sócio-espaciais. 

O desenvolvimento local, para a região da Zona da Mata de Viçosa, necessitará 

conciliar desenvolvimento e conservação espacial, um turismo de base local, de forma a 

atender as peculiaridades econômicas da região e geração de emprego e renda, valorizando 

os elementos ambientais e culturais, de forma a causar o menor impacto possível e, também, 

contribuindo para a inclusão social e afirmação do lugar como espaço turístico.  

Para Cavaco (2001), o desenvolvimento alternativo nessas áreas “está em causa 

mobilizar recursos disponíveis e não utilizados, saberes-fazer e capacidade organizativa e de 

iniciativa (agentes econômicos; atores de desenvolvimento)” para criar riqueza e emprego. 

Para tal, seria necessário aproveitar atividades tradicionais e associá-las as atividades novas, 

bem como reorganizar os processos produtivos. 

 Como mencionado, a região citada apresenta uma cultura bastante rica. Nas 

propriedades rurais, as pessoas praticam suas religiões, promovem encontros por intermédio 

das festas religiosas, muitas em devoção aos santos padroeiros, desenvolvem  técnicas da 

própria produção agrícola e de atividades secundárias, como a produção de queijos, doces, 

quitandas, por exemplo, e manifestam seus simbolismos, entre tantos outros costumes. Nessa 

região encontram-se, também, belas paisagens naturais, formadas por uma topografia serrana,  
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com vegetação de matas densas, rios, cachoeiras, fauna e flora, sem contar que existem 

muitas edificações exóticas, de construção antiga. Esse espaço é uma combinação de vários 

elementos que exerce sedução turística, que encanta o turista não somente para a 

contemplação da paisagem e para o lazer, mas para uma rotina diferente da habitual, 

participando das festas, das produções agrícolas, enfim, atribuindo diversos usos a essas 

áreas. 

 Neste contexto, vários questionamentos são postos, em se tratando de 

desenvolvimento de base local relacionado ao turismo rural, mesmo sendo ele alternativo.  

Nesses lugares existem conteúdos culturais que foram-se desenvolvendo há décadas. Existe, 

ali, um espaço vivido, um cotidiano, e a intensificação do turismo resultará em fluxos de 

pessoas que poderão resultar em perdas indesejáveis. Levantam-se então, problemas 

diversos: o produtor rural, ao abrir sua propriedade para o turismo, irá se submeter a uma série 

de transformações; o encontro de culturas poderá resultar em perda de identidades, esse 

espaço passará por metamorfoses, pois não permanecerão intactas a rotina e a privacidade de 

outrora, e os desgastes ambientais irão se manifestar na medida em que os usos forem 

acontecendo, exigindo de todos conhecimentos e habilidades para enfrentá-los e contorná-los.  

Não é simples para o produtor rural, que antes se dedicava somente à produção 

agrícola e outras atividades relacionadas à rotina do campo, de repente tornar-se também, um 

empreendedor turístico ou estar, indiretamente, diante dessa possibilidade. Esses produtores e 

suas famílias terão de administrar novos rendimentos, dedicarem-se a outras atividades e 

conviverem com hábitos bastante diferentes aos seus. O estranhamento entre culturas talvez 

seja um dos grandes problemas dessa realidade, como também a degradação de seus 

patrimônios materiais e imateriais. 

O desenvolvimento local pode significar, também, problemas, e poderá destruir seu 

próprio atrativo turístico. A pressão sobre certos recursos, tidos como frágeis (cultura, recursos 

naturais, por exemplo) pode ser devastadora para as pretensões turísticas dos lugares, pois 

esses são atrativos diretamente alvos do turismo; pensando desta forma, o turismo alternativo 

pode ser mais desgastante que o próprio turismo de massa. Por isso, deve-se ter cuidado com 

as especificidades dos lugares, as diferentes situações, o perfil dos moradores e observar se o 

turismo alternativo surtirá mesmo o desenvolvimento desejado ou se não é mera tentativa de 

atenuar os problemas do turismo convencional. 

 O turismo rural alternativo, apesar de certas cautelas, pode ser uma forma interessante 

de desenvolvimento local para essas regiões, já que apresenta uma pluriatividade. Para tal, é 

necessário utilizar recursos endógenos, centrá-los nas necessidades próprias da comunidade, 

capacitar agentes, tal como os produtores rurais, criar estratégias de desenvolvimento, 

constituir parcerias, principalmente com o setor público, por exemplo, implantar infraestrutura, 

procurando sempre pensar na preservação dos patrimônios materiais e imateriais. 

  Para o desenvolvimento local em favor do turismo, não basta apenas pensar nas 

potencialidades do local e nas perspectivas futuras. O envolvimento das comunidades e grupos 
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sociais dos lugares é fundamental para que o turismo torne-se uma possibilidade de 

desenvolvimento social. Neste mesmo propósito, o planejamento e o desenvolvimento de 

estratégias são fundamentais, além de pensar nos efeitos negativos que poderão surgir.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O meio rural brasileiro vem passando por transformações profundas que contribuí para 

torná-lo uma mescla de atividades agrícolas e urbanas, inserindo-se nesse contexto as 

atividades turísticas. Na região de estudo, o turismo no espaço rural existe como uma atividade 

capaz de complementar a renda obtida pelas unidades de produção familiar agrícola. 

 Observamos ritmos desiguais, mas, sobretudo uma lentidão no desenvolvimento da 

atividade turística, provavelmente, resultado da falta de uma política pública que favoreça as 

famílias envolvidas com a pluriatividade em suas propriedades. Mesmo assim, a ausência do 

estado, não tem impedido a manifestação do turismo na região. De certo modo, as iniciativas 

particulares têm contribuído para a permanência de alguns produtores familiares rurais em 

suas áreas de origem. 

Outro aspecto a ser considerado é a criação de mecanismos que garantam uma 

produção e distribuição dos produtos elaborados nas propriedades, tais como: café, doces, 

vinhos, cachaça, ovos, leite e outros, fazendo com que esses produtos cheguem à mesa do 

consumidor, mantendo um padrão mínimo de consumo desses produtos e, consequentemente, 

garantindo a sobrevivência dessas propriedades rurais.  

O turismo na região é estimulado pelo conjunto de seus patrimônios naturais, religiosos 

e culturais que estimulam o desenvolvimento de um turismo de base local. O que falta aos 

proprietários, que agora abrem as porteiras de suas propriedades aos turistas, é uma política 

de fomentação a esse turismo e, também, parcerias que possibilitem uma maior capacitação 

dos envolvidos em atender o turista. Portanto é preciso afirmar que o turismo é uma atividade 

complexa que necessita de cursos, linhas de créditos e outros fomentos. São demandas que 

se especificam, pois o objetivo é possibilitar à região alcançar o desenvolvimento do seu 

conjunto de lugares, tendo como referencia os seus patrimônios naturais e culturais. 

Compreendemos que uma das possibilidades para esse desenvolvimento local 

encontra-se na qualificação e certificação das propriedades, que poderá ser executada pelo 

próprio Circuito Turístico Serras de Minas, podendo futuramente estabelecer uma Central 

Única de Reservas e Consultas. Nossa proposta visa dinamizar a comercialização de reservas 

e a regularização dos pagamentos às propriedades associadas, garantindo também uma maior 

qualidade nos serviços oferecidos. 

Vivenciamos, hoje (2011), uma crescente diversificação de atividades agrícolas e não 

agrícolas no meio rural brasileiro e também nas pequenas e médias propriedades da 

Microrregião de Viçosa (MG) que pode ser denominada pluriatividade. Entretanto, vale 
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destacar que vem ocorrendo uma retração do nível de ocupação e de renda no âmbito de 

atividades tradicionais da fazenda, ao mesmo tempo em que atividades não agrícolas vêm 

possibilitando, para alguns envolvidos nessas atividades, uma maior oferta de ocupações e 

postos de trabalho e consequentemente uma renda mais elevada quando comparadas com as 

obtidas nas atividades rurais tradicionais. 

A pluriatividade é também uma realidade local e vem sendo uma prática recorrente, 

sendo que sua intensificação é uma reação a queda da renda agrícola. Essa diversificação da 

produção torna-se uma das poucas alternativas a serem trilhadas pelas famílias locais, 

principalmente em propriedades rurais localizadas em áreas próximas aos pequenos e médios 

centros urbanos da região de estudo.  

 Pensar o desenvolvimento local, na região do estudo, baseado na atividade turística, 

requer uma ação de várias dimensões: ambiental, cultural, científico-tecnológica, econômica, 

político-institucional e social. Demanda buscar os diferentes aspectos de inter-relacionamento 

dos diversos atores da sociedade envolvidos na questão.  

Nesse sentido, faz-se necessária, uma profunda e significativa transformação das 

políticas oficiais de créditos rural, visando assegurar melhores condições materiais e de 

sustentabilidade do território, segundo as condições e vocações dos vários atores envolvidos, 

que implica esforços articulados entre esses atores e a sociedade como um todo, objetivando 

promover as potencialidades locais. 

 Cada propriedade possui suas características peculiares, o que as tornam, especiais 

sob o ponto de vista da análise geográfica e também  turística; e é essa diversidade que lhes 

permitiram se associar ao denominado “Circuito Turístico Serra de Minas” cuja sede se 

encontra na cidade de Viçosa. É interessante ressaltar que algumas alterações no cotidiano 

dos lugares tornados turísticos, são observáveis pelos próprios moradores, pois a visitação 

provocou e provoca uma reestruturação na dinâmica funcional das propriedades. 

 Outro aspecto, que merece também preocupação, refere-se às interferências 

paisagísticas ocorridas ou ainda pretendidas pelos proprietários. Essas interferências visam, 

principalmente, o “embelezamento” do local e a otimização das atividades, porém, acabam por 

resultar em graves alterações paisagísticas e funcionais, sendo que em alguns casos, geram 

descaracterização do ambiente original, carregando-o de forte conteúdo artificial, distanciando-

o do habitat rural desejado pela maioria dos visitantes. 

 De maneira geral, podemos afirmar que em todas as propriedades privilegiam-se os 

elementos do espaço natural como o atrativo mais importante. Porém, falta a elas, uma melhor 

ordenação de seus afazeres e um planejamento mais eficaz das tarefas ali realizadas. 

O turismo no espaço rural, quando devidamente planejado e orientado pode propiciar 

diversos benefícios, como, por exemplo, a geração de empregos e a melhoria na qualidade de 

vida das populações locais. Atingir esses benefícios de uma maneira otimizada, sem colocar 

em risco a própria existência dos patrimônios naturais e culturais, não é uma tarefa simples; é 

preciso utilizá-lo de maneira que valorize e respeite o lugar como um espaço vivido, constituído 
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cultural e historicamente pelas pessoas que nele vivem e se articulam neste processo de gerar 

renda e trabalho a partir do turismo.  

 Desse modo, o turismo, no espaço rural, deve ser concebido como uma atividade de 

pequena escala, artesanal, que deve propiciar um incremento na qualidade de vida dos 

moradores locais, tendo uma função muito importante no âmbito do desenvolvimento local. Sua 

presença tem de emergir inserida num conjunto mais amplo, não apenas o simples fenômeno 

turístico, mas, sim, pensá-lo a partir da diversidade sociocultural e ambiental dos lugares.  
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o papel das agroindústrias familiares no 

desenvolvimento do turismo rural no município de Carlos Barbosa, localizado na região serrana 

do Rio Grande do Sul. Para tanto, buscou-se um quadro teórico referente às agroindústrias  

que possuem como foco a agricultura familiar, bem como identificar os fatores que dão 

condições de eficácia ao turismo no espaço rural desta região. Metodologicamente recorreu-se 

a uma pesquisa descritiva-analítica para apresentar os dados coletados nas agroindústrias do 

Município O resultado apontou a relação satisfatória entre a Extensão Rural, o Turismo Rural e 

Agroindústria familiar rural. O incentivo do Poder Público e dos empresários no Roteiro Via do 

Leite e do Queijo são as ações diferenciadas que oportunizam aos pequenos agricultores a 

utilizar o turismo como complemento de renda nas suas atividades tradicionais. 

 

Palavras – chave: Turismo; Agroindústria; Extensão Rural; Espaço Rural; Agricultura Familiar.  

 

 

ABSTRACT: This research has the goal of analyzing the paper of family agribusiness in the 

development of rural tourism in the city of Carlos Barbosa, located in the mountain range of Rio 

Grande do Sul state. To this, we sought to provide a theoretical framework related to the 

agribusiness installed with a focus on familiar agriculture, as well as identify the factors that give 

the conditions for effectiveness rural tourism. Methodologically, the study used a descriptive-

analytical study to present the data collected in the agribusinesses of the city. The result 

showed a satisfactory relationship between the Rural Extension, the Rural Tourism and 

Agribusiness Rural family. The encouragement of the Government and businessmen in “Via do 

Leite e do Queijo” Route are the different actions that nurture small farmers to use tourism as 

an income supplement in their traditional activities. 

Key-words: Tourism, Agribusiness, Rural Extension, Rural Areas, Familiar Agriculture. 
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Introdução 

Nas palavras de Ruschmann, (1997) o turismo não deve ser encarado como uma 

prerrogativa de cidadãos privilegiados, mas constituir-se como parte integrante do estilo de vida 

para um crescente número de pessoas em todo o mundo.  

 Nesse contexto é fundamental posicionar o turismo como fenômeno não só econômico, 

mas especialmente como um fator de interface social, cultural e político, capaz de interação 

com os mais variados ambientes e comunidades. 

 Em tempos de mudanças globais e sinergias locais, o turismo tem encontrado no 

espaço rural, um promissor campo de experiências, principalmente, a partir da década de1990.  

Para Moraes e Souza (2007), isso é resultado de uma reformulação das políticas de 

desenvolvimento que contempla a questão da dissolução de fronteiras entre o rural e o urbano, 

permitindo o surgimento de uma nova racionalidade, em especial, a questão das múltiplas 

funcionalidades do meio rural, evidenciando a re-inserção de segmentos da população rural em 

novas atividades. Para Graziano da Silva e Del Grossi (2002) essas atividades podem ser: 

piscicultura; produção orgânica para mercados internacionais, produção de verduras e 

legumes, reprodução extrativas, leiloes e exposições agropecuárias, festas de rodeio, lazer e 

turismo rural.  

Nessas mudanças contemporâneas, a atividade turística no espaço rural também é 

uma oportunidade socioeconômica de bem estar social, inclusive, compondo às atividades não-

agrícolas em áreas rurais marginalizadas. Este incentivo vem aliado ao processo de retorno ao 

campo em busca de uma vida mais livre e sem exposição à contaminação de produtos 

químicos e aos ruídos e distúrbios presentes nos espaços urbanos. 

 Existe um interesse crescente de  muitos municípios do Sul do Brasil e nas famílias 

rurais em diversificar as atividades agrícolas para resolver os graves problemas econômicos 

que vem afetando  safras agrícolas dos pequenos agricultores.  

A perspectiva proposta aqui é que o turismo possa vir a contribuir positivamente na 

melhoria das condições de vida locais. Além disso, usufruindo das paisagens e potencialidades 

naturais e culturais das localidades interioranas.   

 A dimensão ambiental do rural é dada por sua inter-relação com as atividades 

agropecuárias, as áreas de preservação e com as paisagens, relacionadas diretamente com a 

produção, e esta com uma exploração responsável. Nas últimas décadas, foi instalado um 

crescente processo de urbanização, impulsionado pela industrialização, o que veio a provocar 

intensa migração do campo para a cidade, consolidando o processo denominado êxodo rural. 

Os agricultores que permanecem no campo mantêm as atividades tradicionais e 

procuram a diversificação, produzindo novas culturas, mais adequadas à agroindústria, como 

olericultura e fruticultura. O surgimento do turismo como novo produto,  caracterizará um novo 

mercado voltado para os serviços. 

 De acordo com Silva (1999) é o “Novo Rural Brasileiro”, protagonizado pela expansão 

das atividades não agrícolas: agroindústria, artesanato e turismo rural. Dentre essas pode-se 
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destacar o turismo rural, como uma atividade indutora do crescimento de ocupações não 

agrícolas no meio rural (Silva, Balsadi, Del Grossi, 1997). 

 O turismo no espaço rural constitui-se em uma atividade que une a exploração 

econômica a outras funções como a valorização do ambiente natural e da cultura local, 

formado por atividades de lazer realizadas neste ambiente. Pode englobar, entre outras, as 

modalidades do turismo ecológico, o de aventura, o cultural, o de negócios, o destinado para 

jovens, o social, o de saúde e o turismo esportivo (Campanhola e  Silva, 1999). 

 Ao incorporar aspectos relacionados ao lazer e ao turismo, o ambiente rural reconhece 

as transformações do meio rural as quais resultam do aumento do tempo livre; da ampliação e 

melhoria das estradas e dos meios de comunicação; da expansão das residências secundárias 

e dos sítios de lazer ou até mesmo a criação de condomínios fechados em áreas rurais; do 

“estresse” e do crescente custo de vida urbano decorrente do crescimento intenso e 

desordenado das cidades, entre outros fatores.  

Face a presença dessas atividades complementares ao desenvolvimento rural, novas 

modalidades de turismo foram se estabelecendo e através de suas peculiaridades, gerando 

novas denominações para as práticas de turismo. 

Nesse ínterim surgiu o agroturismo, a qual representa o deslocamento de pessoas para 

os espaços rurais, em roteiros programados ou espontâneos, com ou sem pernoites, para 

fruição dos cenários e observação, vivência e participação das atividades agropastoris (Beni, 

2003); alguns exemplos dão conta da abrangência do conceito como fazenda hotel, pesque-

pague, fazenda de caça, pousada, restaurante típico, vendas diretas do produtor, artesanato, 

industrialização caseira e outras atividades de lazer ligadas a vida cotidiana dos moradores do 

campo.  

 O Instituto Brasileiro de Turismo    (EMBRATUR, 2007) atribui ao turismo rural como 

sendo a atividade multidisciplinar que se realiza no meio ambiente, fora de área intensamente 

urbanizada, caracterizada por empresas turísticas de pequeno porte, que têm no uso da terra a 

atividade econômica predominante, voltada para práticas agrícolas e pecuárias.  

Sendo que, de acordo com estas definições, pode-se afirmar que a atividade de 

agroindústria pode ser incorporada como atividade turística, como o objeto de estudo deste 

trabalho. 

A geração de emprego pode não ser o objetivo de todo o desenvolvimento turístico, 

mas seguramente, é um dos principais resultados.  

 Segundo Ruschmann (1997), a atividade turística no meio rural deve ter como objetivo 

a sustentabilidade, que na opinião da autora implica em saber administrar os ambientes, os 

recursos e as comunidades receptoras, a fim de atender as necessidades econômicas e 

sociais, preservando a integridade cultural, ecológica e ambiental, para que possam ser 

desfrutadas pelas gerações futuras. 

Nesse sentido, as novas demandas por produtos autênticos produzidos no espaço 

agrícola passam a ser assediados por visitantes e acabam gerando novas reorganizações da 

economia local. Os produtos para a comercialização que antigamente serviam apenas para a 



  639  
 

alimentação dos residentes e trabalhadores da pequena propriedade rural passam a ser 

comercializados.  Essas dinâmicas da produção rural compõem as agroindústrias familiares, 

que através da produção diversificada, consolidam produtos alimentícios com características e 

processos adequados para evidenciar a segurança alimentar dos consumidores. 

Metodologicamente, o estudo de caso caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, de 

corte qualitativo.  

O referencial teórico é composto por pesquisas bibliográfica e documental. A 

investigação ocorreu no ano de 2007 no município de Carlos Barbosa. 

Os dados foram coletados através de um questionário de pesquisa aplicado e por 

entrevistas junto às lideranças do município e proprietários das agroindústrias, nas reuniões 

com as lideranças municipais no ano de 2007. 

No universo de 27 agroindústrias instaladas no município, efetivamente foram 

pesquisados 14 empreendimentos, visto que muitos destes alegaram falta de tempo para 

responder aos questionamentos e estão diretamente envolvidos na receptividade de visitantes.  

 Assim, o estudo tem como objetivo analisar os resultados da pesquisa sobre o papel 

das agroindústrias familiares no desenvolvimento do turismo rural no município de Carlos 

Barbosa, localizado na Serra Gaúcha. Especificamente, busca-se um quadro teórico referente 

as agroindústrias com foco na agricultura familiar, bem como identificar os fatores que dão 

condições de eficácia ao turismo no espaço rural local. 

 

Agroindústria com base na agricultura familiar 

 O conceito de agricultura familiar é relativamente recente, pelo menos no Brasil. Foi a 

partir da década de noventa, que passou a ser socialmente reconhecida e legitimada 

academicamente pelos trabalhos de pesquisadores como Abramovay (1992), Schneider 

(2003), entre outros. No Rio Grande do Sul, a partir de 1996, reconheceu a importância desta, 

através do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. Para este programa agricultura familiar é toda a atividade realizada 

no espaço rural por famílias de pequenos agricultores, tendo como base a mão-de-obra de 

membros de uma mesma família. 

Já a agroindústria, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário é o beneficiamento 

e/ou transformação de produtos agrosilvopastoris, aquicolas e extrativistas, abrangendo desde 

processos mais simples até os mais complexos, incluindo o artesanato no meio rural (Brasil, 

2007).  

 Desde os tempos mais distantes da presença do homem no campo, a agroindústria 

artesanal sempre fez parte das atividades das famílias rurais, como necessidade de 

aproveitamento da matéria-prima excedente. Da mesma forma, para prover a alimentação da 

população campesina, cujas exigências calóricas eram elevadas, em razão da força de 

trabalho exigida no campo. Assim, evitavam-se os desperdícios com a transformação do milho, 

cana-de-açúcar, leite, carne, mandioca, frutas e verduras e a alimentação ficava mais 
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diversificada e, consequentemente, mais nutritiva e durável até os períodos de entre safras de 

alguns produtos. 

 Com o passar dos tempos, a arte de transformar matérias-primas se constituiu numa 

atividade com considerável impulso na produção, estimulada pela necessidade de se criar 

novas oportunidades de ampliação da renda. Cada vez mais os processos agroindustriais, 

passaram a apresentar maior volume, o que fez com que saiam do âmbito do uso familiar, 

passando para a venda no mercado, transformando-se, assim em renda.  

             Esta atividade, já consolidada no meio rural, permite a agregação de valor aos 

produtos da propriedade, pelo processamento artesanal e fecha todo o fluxo agrícola. A 

matéria-prima que era anteriormente entregue a um baixo preço, na mão de atravessadores, 

agora passa a ser processada em unidades apropriadas de produção. Este processo torna-se 

responsável pelo aumento de trabalho e emprego, contribuindo para a fixação do homem no 

campo. Ao mesmo tempo, permite uma melhoria da qualidade de vida, devido seu grande 

alcance socioeconômico. 

Assim, a agricultura familiar gaúcha tem se constituído, em um dos atores sociais mais 

importantes dos municípios gaúchos. Um estudo elaborado pela FIPE/USP delimitou o 

tamanho das cadeias produtivas da agricultura familiar no PIB, identificando que 27% do PIB 

gaúcho é proveniente deste segmento (MIOTTO, 2006). No interior dessa contribuição das 

cadeias produtivas da agricultura familiar para a riqueza gaúcha, cerca de 30% é proveniente 

dos processos agroindustrializados. 

Praticamente em todo o Estado estão instaladas agroindústrias, sendo elas 

classificadas, em produtos de origem vegetal e animal, segundo Santos (2007). Assim, os de 

origem vegetal são doces de frutas como, geléias, compotas, doces em pastas, em barra, 

cristalizados e desidratados. São preparados a partir de frutas inteiras ou em pedaços, 

mergulhadas em calda de açúcar. São conservados em embalagens bem fechadas, de forma a 

impedir o contato com o ar, e devem passar por um aquecimento (tratamento térmico) durante 

um tempo determinado. 

 Esse tratamento extermina os microorganismos presentes garantindo a conservação 

do produto por mais tempo. Também os sucos e polpas de frutas, os vinhos, licores e 

aguardente, as massas alimentícias (pães, bolos, cucas, biscoitos típicos, macarrão, capeletti), 

conservas, além da rapadura, melado, açúcar mascavo são consideradas de origem vegetal.  

Já os produtos de origem animal são: leite e seus derivados como queijos, iogurte e 

doce de leite. Também estão incluídos a carne: os tradicionalmente fabricados são lingüiça 

suína, bovina, salaminho, defumados e filés de pescado. Além da conserva salgada de ovos. 

Vale ressaltar que ao passar para o mercado consumidor surgem novas exigências de 

controle de infra-estrutura e de fabricação que garantam a qualidade do produto ao 

consumidor, em função das normas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores, referentes à 

Segurança Alimentar. 
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As agroindústrias familiares no município de Carlos Barbosa 

 O município de Carlos Barbosa surgiu em 1855 quando chegaram os primeiros 

imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul. Em 1883, Carlos Barbosa passou a denominar-se 

Trinta e Cinco porque o primeiro núcleo, formado de uma igreja, uma escola e um cemitério 

estava localizado no lote número trinta e cinco. Em 1900 ocorre a emancipação de Garibaldi, e 

as terras hoje pertencentes a Carlos Barbosa, passam a fazer parte daquele município. Em 

1909, Carlos Barbosa, então Trinta e Cinco, recebe o nome de Santa Luiza, que permaneceu 

até 1910, quando o intendente de Garibaldi deu-lhe o nome definitivo em homenagem ao 

Governador do Estado. Assim, em 25 de setembro de 1959, Carlos Barbosa torna-se 

município. (EMATER, 2006). 

Atualmente, Carlos Barbosa está situado num dos principais acessos à região 

conhecida como Serra Gaúcha, situado  na sub-região turística da Uva e do Vinho, distando 99 

km da capital do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O município possui uma área total 

de 230,3 km2, dividida nos distritos: 1º (Sede), 2º (Arcoverde), 3º (Santo Antônio de Castro), 4º 

(Santa Luiza) e 5º (Cinco da Boa Vista).   

O fluxo significativo de visitantes, traz à discussão  a necessidade do Roteiro Via do 

Leite e do Queijo se tornar um produto turístico permanente, visto que diversas ações vem 

sendo tomadas nos últimos anos no sentido de produzir políticas públicas para o 

desenvolvimento turístico deste importante Roteiro.  

Para tanto, a pesquisa, realizada em 14 empreendimentos, teve os seguintes aspectos 

considerados: processamento Artesanal de Carne Suína, Processamento de Frutas e 

Hortaliças, Laticínios, Farináceos e Diversos, que por ora tem no turismo a possibilidade de 

divulgação e comercialização de seus produtos.  

A motivação principal para a constituição de uma agroindústria familiar é de natureza 

econômica e social. O valor agregado aos produtos, pela transformação artesanal dos 

excedentes ou de todos os produtos, pode ser muito interessante economicamente. Por outro 

lado, o aspecto mais relevante com relação a motivação social é a manutenção da integridade 

familiar por conta do envolvimento de todos na produção, inclusive das donas de casa.  

Na atualidade, o desenvolvimento econômico tem decorrido de uma mobilização 

favorável dos diferentes setores, com o intuito de construir estratégias de valorização das 

potencialidades locais. 

A agricultura familiar tem se constituído, em um destes setores importantes dos 

municípios.  Segundo, o Diagnóstico das Unidades Agroindustriais, realizado pela 

EMATER/RS-ASCAR no ano de 2006, a FIPE/USP delimitou o tamanho das cadeiras 

produtivas da agricultura familiar no PIB, identificando que 27% do PIB gaúcho são 

provenientes deste segmento. No interior, dessa contribuição das cadeiras produtivas da 

agricultura familiar para a riqueza gaúcha, cerca de 30% é proveniente dos processos de 

agroindustrialização ( Porto Alegre, 2006). 

A pequena propriedade rural tem fundamental importância na economia dos pequenos 

municípios, e a adequação da família para um desenvolvimento rural satisfatório passa pelo 
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processo de agroindustrialização, que segundo Santos (2006), compreende o processo das 

matérias-primas provenientes de exploração agrícola, pecuária, pesqueira, aqüicola, 

extrativista e florestal, abrangendo desde processos simples, como secagem, classificação, 

limpeza, até processos mais complexos que incluem operações de transformação física, 

química e biológica. 

Os produtos oriundos das pequenas propriedades tem uma grande importância na 

inserção e na ampliação de seus espaço no mercado consumidor.  Sendo assim, existe a 

necessidade de uma nova estratégia para chegar ao consumidor, valorizando a origem dos 

produtos, do processo, do respeito ao meio ambiente, constituindo e fortalecendo marcas 

locais da agricultura familiar, associadas a sua cultura e realidade. 

Neste sentido, surge o turismo capaz de fortalecer a cadeia produtiva, de gerar 

emprego e renda, bem como contribuir com a agregação de valor e a fixação do homem no 

meio rural.  A agroindustrialização e o turismo podem ser elementos chave para oportunizar 

empreendimentos multifuncionais da agricultura familiar e desenvolver processos de turismo 

nestes ambientes potenciais. 

A valorização do espaço rural pode gerar uma motivação turística para um grupo de 

pessoas, como apresenta Alves (2004:20): 

 

Pessoas cansadas da despersonificação das grandes cidades e que buscam nos 

ambientes rurais um modo de vida mais autêntico. O excesso de paisagens construídas 

das metrópoles leva a uma busca pela paisagem natural. A mesmice dos produtos 

padronizados dá lugar a uma busca de produtos com identidade própria, com vínculos 

locais. Consumidores cansados com o desencantamento das ofertas tradicionais 

buscam produtos que remetam ao lúdico, que tenham a capacidade de fazer sonhar. 

Paralelamente a ânsia pelo novo há uma nostalgia do passado. (Alves, 2004:20) 

  

Neste contexto vê-se a procura constante de turistas provindos do meio urbano em 

busca das singularidades naturais ou culturais do meio rural.  

 Por outro lado, uma análise no caso das agroindústrias familiares de vinho e 

aguardente da região da Quarta Colônia7 de Imigração Italiana no centro do Estado Rio Grande 

do Sul, aponta a existência de uma relação sinérgica positiva entre turismo rural e agroindústria 

familiar rural.  Na Quarta Colônia, situada na região Central do RS, a produção agroindustrial 

caseira faz parte do modo de vida das famílias, na história local.   

No final do século XX a implantação de agroindústrias familiares foi significativa e vem 

gerando grande número de unidades de produção em diferentes estágios tecnológicos. Na 

década de 90 inicia-se uma articulação regional em prol do turismo rural, com base na 

oportunidade de mercado, potencializando esta produção artesanal com apelo de marketing. 

Também, na região do Vale Taquari, conforme pesquisa de Jasper (2003), o 

desenvolvimento do turismo em propriedades rurais gera renda, empregos, diminui o êxodo 

rural, conserva recursos naturais, agrega valor ao produto primário, possibilita a melhoria da 
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infra-estrutura (estradas, comunicação, saneamento, etc), integra o campo com a cidade, 

valoriza as práticas rurais e melhora a auto-estima do produtor/produtora rural.  Também auxilia 

na divulgação do produto e da marca, aumenta a procura e venda dos produtos, bem como 

aumenta o valor patrimonial.  

 

Análise dos resultados da pesquisa  

Os empreendimentos visitados sinalizaram que a agroindústria tem forte ligação com o 

turismo, mostrando que o turismo rural pode servir como proposta estratégica para atingir o 

desenvolvimento, demonstrando aos agricultores que ao tornarem o local em que vivem em um 

ambiente que permita ter uma vida com qualidade, se está abrindo mais alternativas. Porém, 

mesmo todos considerando o turismo importante, apenas 86% dos empreendimentos 

participam do Roteiro Via do Leite e do Queijo (Figura 1) 

 

Figura 1: Mapa do Roteiro  

Fonte: Folder Roteiro Via do Leite e do Queijo 

 

 Durante as entrevistas os empreendedores demonstraram que necessitam de mão-de-

obra para recepção e venda e gostariam que fossem organizados permanentemente e 

ininterruptamente pela Secretaria Municipal do Turismo, pois alegam que a participação do 

empreendimento no Roteiro Via do Leite e do Queijo não é satisfatória, porém vale lembrar 

algumas opiniões dos entrevistados: “falta um empurrão, falta incentivo”. Neste contexto, o 

grupo tem a percepção de que é preciso unir esforços e  fortalecer o Roteiro já existente desde 

o ano de 1995 para  criar novas alternativas. 

 Ao tratar sobre registros de valores que o turista gasta nas propriedades, constatou-se 

que para a maioria dos produtores faltam registros, com exceção de três empreendedores que 

colocaram que arrecadam em média R$ 25,00 por visitante, outro R$ 150,00 por ônibus e outro 

R$ 3,00 por visitante. 

 Quando questionados sobre quem orientou o empreendedor sobre turismo, quatro 

responderam que foi a Secretaria Municipal do Turismo e Escritório Municipal da EMATER/RS-
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ASCAR, e os demais não responderam.  Percebe-se então a importância da vontade do poder 

público em trabalhar o turismo, como também Jasper (2003) já constatou. 

 Em relação ao aumento de renda familiar gerado pelo turismo, apenas três 

responderam que sim. Já os demais não souberam responder. Vale ressaltar que isto é 

aceitável já que ainda não possuem um acompanhamento e controle. Porém, relataram outros 

benefícios como a motivação que o turista deixa e a satisfação pessoal de fazer o trabalho com 

os visitantes. 

 Além disso, é importante mostrar que diversos autores apontam que as agroindústrias 

apresentam grande potencial na promoção do desenvolvimento regional, mas vem 

encontrando dificuldades de consolidação (Vieira, 1998; Raupp, 2005).   

Para Prezotto (2000) a agroindústria familiar se torna mais evidente quando articulada 

com outras iniciativas próprias de cada local ou de cada região como, por exemplo, projetos em 

turismo rural, fortalecendo laços familiares, retomando valores e cultura trazida pelos 

imigrantes e a injeção de recursos financeiros pelo turismo. 

 Assim, pode-se dizer que a criação de várias agroindústrias familiares em Carlos 

Barbosa viabilizou o turismo, cada um agregando valor a sua propriedade, de acordo com 

características peculiares e que a atividade pode ainda ser intensificada, pois há interesse dos 

empreendedores.  

 Também os autores Silveira; Diesel e Lerner (2006) apresentam que interessa ao 

turista, a busca pelo meio rural, pois é um produto diferenciado, onde a produção artesanal e a 

visita à unidade de produção são fatores decisivos. Além disso, algumas propriedades rurais 

servem de cenário para o desenvolvimento de diversas atividades, como lazer, demonstrações 

tecnológicas, de produção e comercialização de produtos agropecuários, mesmo in natura. 

Diante do exposto, aparece com grande força no meio rural o turismo e os processos 

de agroindustrialização, visto que, com o passar dos anos, a necessidade de redução de 

custos e de ganhos de escala induziu a um processo de modernização da  agricultura, que 

resultou em forte interesse em processar as matérias-primas provenientes de exploração 

agrícola, pecuária, pesqueira, aquícola, extrativista e florestal. 

 

Dificuldades observadas na relação do Turismo com a Agroindústria 

Algumas dificuldades devem ser lembradas como a sobrecarga que o turismo leva a 

ambientes de recursos naturais e ao meio rural, acúmulo de dejetos, somados ao impacto 

cultural que pode ser causado pelos visitantes sobre as comunidades. 

Porém no caso de Carlos Barbosa outra dificuldade foi observada, como o  acesso de 

pessoas estranhas às áreas de produção, visto que deve ser restrito, sendo que as visitas 

devem ser ajustadas aos procedimentos de Boas Práticas de Fabricação e demais normas da 

agroindústria. Neste sentido Santos e Cerqueira (2007:100) recomendam “evitar a entrada de 

visitantes ou outras pessoas estranhas à linha de processamento.” 

Além disso, a pesquisa mostra a falta de equipe de atendimento e de infra-estrutura 

adequada. Neste sentido a pesquisa evidenciou que a falta de mão-de-obra se salienta como o 
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principal problema enfrentado sinalizando que a necessidade de planejamento para os futuros 

empreendimentos de turismo nas propriedades. Também relataram a falta de conservação das 

estradas e o difícil acesso para ônibus, fato que a Prefeitura pode colaborar. Como também 

levantaram a necessidade de maior incentivo por parte da Secretaria Municipal do Turismo e a 

continuidade dos trabalhos iniciados.  

Vale destacar, que para Moletta (2004), o turista deve encontrar no campo: sossego, 

paz, tranqüilidade e integração com um meio ambiente pouco alterado, autenticidade e 

identidade, sem esquecer que a essência do turismo rural é o clima de informalidade e de 

absoluta familiaridade. Dessa forma, é importante que a equipe de trabalho da propriedade 

deve estar intimamente ligada às lidas da rotina do campo. 

Outra dificuldade é a falta de dados, como controle de visitantes. Assim, em relação 

aos visitantes consta que todas as propriedades recebem visitas, apesar de somente 50% 

fazerem controle numérico de pessoas que visitam. Assim, pode-se observar que todos os 

visitantes estão na região serrana, e buscam um produto agropecuário diferenciado e fica claro 

que os visitantes buscam os produtos processados nas referidas agroindústrias.  

Já em relação à origem dos visitantes, 11 empreendimentos (79%) fazem 

levantamento, sendo oriundos da Serra, da grande Porto Alegre e outros de fora do Estado.  

Por outro lado, faz-se necessário valorizar que o período de maior fluxo (93%) se dá no 

período de inverno, período da realização do Festiqueijo. O turismo praticamente existe apenas 

neste período, fato negativo que foi observado. 

A primeira Festa do Leite foi realizada no ano de 1976, passando no ano seguinte a 

Festival de Queijos e devido a presença de produtos de outros países passou a se denominar 

Festival Internacional do Queijo. 

O atual formato para o Festiqueijo, realizado durante três finais de semana 

consecutivos está consolidado por possuir orçamento e gestão própria, visto que o público 

visitante busca qualidade e liberdade total ao consumir queijo, polenta, frango, picles, 

salsichão, pastel de queijo e bebidas diversas, como vinhos, sucos, água e espumantes.  

As agroindústrias existentes no município de Carlos Barbosa foram instaladas e 

consolidadas tendo como o principal objetivo processar a matéria-prima existente na 

propriedade rural de forma integrada e com ganhos reais aos produtores. Após investiram no 

turismo para a renda.  

Para Moletta (2004) algumas atividades educativas são necessárias: a) organizar a 

comunidade circunvizinha para oferecer produtos alimentícios aos visitantes; b) motivar e 

sensibilizar a comunidade em geral para a importância do turismo no desenvolvimento da 

região; c) capacitar e orientar todos os envolvidos em produzir e oferecer um produto com 

qualidade e d) oferecer cursos voltados para o atendimento de visitantes.  

A autora salienta que um desenvolvimento equilibrado é fundamental para o sucesso 

do empreendimento sugerindo diversas ações como: tratamento do lixo, proteção de 

mananciais de água, cuidados com os animais de estimação. Portanto, estas questões devem 

ser observadas no desenvolvimento do Turismo Rural em Carlos Barbosa. 
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Contribuição da Extensão Rural através da EMATER/RS-ASCAR para a Agroindústria e o 

Turismo 

 A Assistência Técnica e Extensão Rural que atua no município de Carlos Barbosa, 

sempre buscou alternativas que possam resolver os inúmeros entraves enfrentados pelos 

produtores.  Sendo que, 46% da expansão das agroindústrias tem relação direta de incentivos 

e convites realizados pela EMATER/RS-ASCAR, ao mesmo tempo em que 32% vem através 

do Poder Público e o Roteiro Via do Leite e do Queijo, bem como por iniciativa própria, porém 

com menor participação. Desde modo fica clara a influência da Extensão Rural, seja através de 

incentivos e motivações como em atividades diretas aos empreendimentos. 

Quando questionados diretamente sobre a orientação da EMATER/RS-ASCAR, 50% 

responderam que recebem orientação direta, 32% com o apoio do Poder Público Municipal e 

9% dos empreendimentos agroindustriais de Carlos Barbosa estão recebendo orientação de 

Assistência Técnica Particular e de outros modos. 

É importante ressaltar que a atividade foi aprimorada e implementada de fato, através 

do interesse da Extensão Rural e Assistência Técnica em dinamizar ações entrelaçadas de 

atividades agrícolas e não agrícolas. 

A formação e a capacitação profissional dos envolvidos nas agroindústrias  ocorre   em 

Cursos e palestras (33%), acompanhamentos técnicos (29%)  e excursões (38%) ministrados 

pela equipe da EMATER/RS-ASCAR, bem como na capacitação no Centro de Treinamento de 

Fazenda Souza (Caxias do Sul), visitas e demonstrações.   

A equipe do escritório municipal foi sempre lembrada, nos diferentes questionamentos, 

pois colabora na estruturação e organização das atividades, na capacitação das pessoas para 

o processo produtivo, técnicas de manejo e informações diversas sobre novos produtos na 

agroindústria ou culturas. Bem como no final da década de 90, começou o trabalho de 

viabilização do turismo como uma alternativa viável à agricultura familiar. Isto  não   ocorre   

apenas   em   Carlos Barbosa mas também a nível de estado, pois  a  EMATER está integrada 

em políticas para o crescimento efetivo da agricultura familiar, sendo prioritário presença da 

cadeia produtiva do leite, a agroindústria familiar, a fruticultura e o turismo rural. 

 Na ótica da EMATER/RS-ASCAR, pôde-se constatar que o Turismo Rural apresenta 

várias  interfaces   ambientais,   sociais,  econômicos   e   culturais,   as  quais  já vem sendo 

implementadas pela Extensão Rural, através das ações sociais como as apresentadas a 

seguir:  

a) o saneamento (ambiental e básico), a higiene em geral (alimentos, dos manipuladores dos 

utensílios, do ambiente), a melhoria dos arredores (jardins e quintais) e das casas, das 

agroindústrias, dos quiosques, etc.; 

 b) a segurança alimentar através da transformação artesanal (comercialização, feiras, 

gastronomia, etc); resgate cultural de hábitos alimentares e origens; higiene alimentar, 

manipulação, preparação, conservação, armazenagem e transporte;  
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c) a promoção da saúde, através do controle de vetores e zoonoses, higiene pessoal e 

prevenção de doenças infecto-contagiosas;  

d) o artesanato com a qualificação da mão-de-obra, organização da produção/comercialização 

e resgate do artesanato com matéria prima da produção da agricultura familiar; e,  

e) a prestação de serviços com a certificação dos serviços de turismo rural; uso dos Centros de 

Treinamento para turismo de hospitalidade e o agenciamento dos produtos turísticos para 

agricultura  familiar. 

  

Considerações finais 

Neste trabalho notou-se que todos os agentes envolvidos estão preocupados com a 

busca de alternativas para incrementar a renda dos agricultores familiares da região.  

 A pesquisa comprovou a fundamental importância das instituições ligadas ao meio 

rural e ao turismo, sempre citadas por incentivar e reconhecer a agroindústria familiar e o 

turismo rural como alternativa viável e descentralizada, sendo capaz de trazer renda e 

dignidade para espaços diversificados, com fomento das economias municipais e regionais. 

Ressalta-se a necessidade de aprimorar e implementar diversas atividades, através do 

interesse político dos Prefeitos, fazendo-se necessário colocar e manter no seu quadro de 

funcionários, profissionais do turismo. 

Devido ao exposto, propõe-se que haja maior atenção do poder público com relação à 

conscientização da população no que diz respeito à atividade turística em todos os setores da 

comunidade. 

 Como segunda proposição, caberiam algumas iniciativas, também ao poder público, 

como criação de um projeto paisagístico, revitalização do entorno das propriedades, melhoria 

das estradas e acessos, criação de sinalização padrão ao Roteiro Via do Leite e do Queijo, 

capacitação de recursos humanos para a condução local dos visitantes, com muita atenção em 

tornar este Roteiro já existente, como um roteiro permanente, e não apenas durante o evento 

Festiqueijo. Ainda como recomendação ao poder público, propõe-se estimular investimentos da 

iniciativa privada, com a implantação de um novo Roteiro Turístico na região. 

 À iniciativa privada, recomenda-se, uma flexibilidade para o horário de atendimento aos 

domingos. Além disso, propõe-se a formação de uma Cooperativa de Agroindústrias Familiares 

do município de Carlos Barbosa, com o intuito de ter um local permanente para a venda dos 

seus produtos, agregando à venda de artesanato e souvenirs da cidade e através desta 

Cooperativa, propõe-se a cobrança de acesso para visitação em todas as propriedades, visto 

que muitas não comercializam seus produtos e em função das visitas param seus serviços 

para bem atender os visitantes. 

 Com isso espera-se aumentar a possibilidade de geração de alternativas a partir dos 

recursos locais, da potencialização de esforços e da busca do desenvolvimento rural com 

iniciativas conjuntas entre instituições e produtores, o fortalecimento do Roteiro Via do Leite e 

do Queijo, bem como a criação de uma cooperativa para a comercialização conjunta, 

aproveitando a vinda do turista ao município através do passeio Maria Fumaça.  
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 Reforçando Moletta (2004), o turismo rural vem crescendo muito nos últimos anos, pois 

uma parcela significativa da população urbana tem se conscientizado que o contato com a 

natureza e com a vida simples, autêntica e peculiar do campo viabiliza a recuperação de 

energias indispensáveis para o ser humano enfrentar o dia-a-dia. Sendo assim, o meio rural de 

do município de Carlos Barbosa, precisa estar preparado para esse fluxo de turistas que vem 

aumentando a cada ano, cujos benefícios para o produtor e a comunidade são inúmeros, 

desde que saibam explorar esta atividade de forma sustentável. 

Deste modo, as atividades de extensão rural também são de fundamental importância 

para o desenvolvimento destas duas atividades – agroindústria e turismo rural. Observou-se 

que o trabalho da EMATER/RS-ASCAR é indispensável para o desenvolvimento do turismo, 

pois são medidas prévias que constroem a base de um produto turístico qualificado, como 

saneamento básico, da habitação, paisagismo, água potável, esgotos e resíduos domésticos, 

educação ambiental, manejo sustentável, higiene e saúde, agroindústria, artesanato, 

segurança alimentar.  

Sendo assim, faz-se necessário uma equipe de apoio para propor ações concretas com 

vista ao desenvolvimento do turismo no espaço rural. Visto que no estudo de caso aqui 

retratado mostrou que a agroindústria foi a propulsora do turismo no município de Carlos 

Barbosa, pois a participação dos empreendimentos de agricultura familiar é que tem atraído os 

turistas, com seu modo de vida saudável e produtivo, em harmonia com a natureza, vem 

agregar à atividade turística nas áreas rurais, valores necessários como a proteção e 

conservação da identidade da população local, gerando aquecimento da economia e favorece 

desenvolvimento equilibrado ao município. 
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RESUMO: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de abordagem etnográfica, 

realizada de 2006 -2010 com o objetivo de conhecer as matrizes socioculturais das 

comunidades rurais do município de Biguaçu / SC / Brasil. O trabalho resgata a memória 

cultural, considerando a possibilidade de identificar espaços e atividades no meio rural com o 

propósito de avaliar se existe algum potencial para uma atividade turística comunitária na 

região. Como resultados, apresentamos um diagnóstico sociocultural da situação atual, o grau 

de implicação desta realidade no cotidiano dos atores sociais envolvidos e uma avaliação das 

vantagens ou não de um roteiro rural com serviços e produtos de natureza turística, sociais e 
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ambientais que sejam economicamente sustentáveis e favoreçam a permanência dos nativos 

na comunidade. 

 

Palavras-chave: Turismo Rural; Matriz Sociocultural, Memória Cultural; Biguaçu – SC – Brasil. 

 

Sociocultural Matrix and Touristic Potential in Biguaçu – Santa Catarina – Brazil: an 

ethnographic survey participatory  

 

ABSTRACT: 

This paper presents the results of an ethnographic study, realized in 2006 - 2010, in order to 

know the sociocultural matrices of rural communities in the city of Biguaçu / SC / Brazil. The 

work in the rescue of the cultural memory, considering the possibility of identifying areas and 

activities in rural areas in order to assess whether there is any potential for community tourism 

in the region. As a result, we present a sociocultural diagnosis of the current situation, the 

degree of involvement in the daily reality of the social actors involved and an evaluation of the 

benefits or otherwise of a rural route with services and products of touristic, social and 

environmental nature, factors that are economically sustainable and conducive to the 

permanence of the native population in the community. 

 

Key – words: Rural Tourism, Sociocultural Matrix, Cultural Memory, Biguaçu - SC - Brazil. 

 

 

Introdução 

O tema escolhido para a proposta que resultou nesta comunicação científica emergiu 

da trajetória de estudos e vivências de nosso grupo de pesquisa construídas ao longo de 

pesquisas, aulas e visitas técnicas a municípios rurais de Santa Catarina / Brasil, inseridos nos 

programas governamentais turísticos.  

Importante ressaltar que estes municípios catarinenses com os quais a equipe de 

pesquisadores do Mestrado em Turismo e Hotelaria da UNIVALI se envolveu, associaram suas 

atividades agrícolas as atividades turísticas, adotando inclusive discursos e práticas eco 

ambientais tais como um modelo de agricultura familiar orgânica orientado para o 

desenvolvimento humano sustentável enquanto uma alternativa inclusiva, solidária e 

responsável perante os modelos convencionais de cultivo de outras comunidades rurais 

brasileiras. 

O turismo muitas vezes nasce associado a estas experiências entre agricultores 

familiares, permeado de reflexões sobre o tipo de crescimento e desenvolvimento que a 

população deseja e quais valores são importantes, éticos e sustentáveis. Embora, em alguns 

municípios as discussões dessa natureza ainda sejam insipientes, há um desejo de que o 

processo de organização de atividades (como as relacionadas ao turismo) seja participativo e 
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capaz de resgatar e promover o patrimônio cultural e natural das localidades em que ocorrem, 

bem como de melhorar as condições de vida das famílias considerando diversas perspectivas, 

da econômica a educacional.  

Sob este olhar, considera-se importante refletir sobre esta temática visto que o 

desenvolvimento do patrimônio e da cultura de um povo não existe apenas nos grandes 

centros urbanos, assim como não se deve olhar o espaço rural apenas em função da produção 

de alimentos. Deve-se considerar que no espaço rural, em função das possibilidades de 

preservação e conservação de biomas ambientais, é importante trabalhar pela preservação das 

águas, das matas nativas e das histórias que determinaram ao longo dos anos as matrizes 

culturais, educacionais e ambientais de construção dos espaços rurais e urbanos. 

Este pensar sobre o urbano com origem no rural não é algo novo. Assim como, a 

reflexão e a convicção de que iniciativas como a agricultura orgânica familiar, o associativismo 

e a formação de redes entre comunidades rurais e urbanas, são imprescindíveis na busca de 

caminhos direcionados ao ideal de um desenvolvimento sustentável e participativo. Entre as 

diferentes modalidades de turismoI desenvolvidas no meio rural, o estado brasileiro de Santa 

Catarina apresenta em alguns de seus municípios uma forte participação associativa dos 

agricultores, com a adoção de propostas de atividades turísticas associadas à produção 

agropecuária, em que se evita a competição de mercado entre os donos dos pequenos 

empreendimentos turísticos pela formação de redes de parcerias de produtos e serviços (Silva 

e Cyrillo, 2004).  

As atividades turísticas com estas características são raras, entretanto, o turismo rural 

consegue agregar valor a produtos e serviços, incluindo os agricultores familiares enquanto 

empreendedores sociais. Partindo-se do pressuposto que o desenvolvimento local é 

necessário, mas ao mesmo tempo, sabendo-se que este desenvolvimento, através do turismo, 

pode deflagrar processos que promoverão transformações sociais graves e irreversíveis, 

considera-se imprescindível a reflexão destes aspectos no município de Biguaçu, região que 

fica a 50 km de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Isto porque este município 

deseja se inserir nas propostas de Turismo Rural que hoje o poder público incentiva, mas, sua 

população desconhece se está preparada e se seus atrativos socioculturais são significativos e 

potencialmente turísticos.  

Biguaçu se insere nesta realidade de transformações ocorridas no meio rural ao longo 

das últimas décadas do século XX, notadamente nas duas últimas sofreu profundas mudanças 

de natureza econômica, tecnológica e ecológica. Canário (2000) lembra que o isolamento das 

áreas rurais, com as perdas demográficas, a ausência de perspectivas de emprego e a não 

oferta de serviços públicos, são fatores estreitamente associados a processos de perda de 

identidade, de descrença, fatalismo e baixa autoestima das populações que residem, e 

resistem, nesses espaços. Portanto, não é tarefa fácil à inversão da tendência de colapso que 

lhes afeta. Tal inversão exige a identificação e a promoção de recursos endógenos, com a 

necessária iniciativa e participação dos atores locais. Por outro lado, a diversificação dos 



654 
 

processos econômicos e sociais também conduziu a uma maior heterogeneidade do uso da 

terra e da ocupação do espaço, com a emergência de novas funções sócio-econômicas rurais 

associadas a serviços de turismo, lazer, recreação, educação e cultura, proteção ambiental e a 

produção artesanal e industrial (agroindústrias) do que se produz no campo. Depreende-se do 

exposto que aliar crescimento econômico, eqüidade social, preservação do patrimônio natural e 

das identidades culturais, é hoje um dos maiores desafios postos para os estados e municípios 

na busca da sustentabilidade e da qualidade de vida (Arbache, 2003). 

É no interior dessa discussão que a pesquisa que resultou neste artigo se inseriu, com 

os objetivos de 1) Identificar a memória cultural e educacional das comunidades 

caracterizadas; 2) Analisar se a visibilidade do legado e identidades culturais pode favorecer a 

vitalização das comunidades rurais de Biguaçu; 3) Apontar / descrever se a matrizes 

socioculturais de Biguaçu em sua área rural são fontes potenciais de serviços e produtos de 

natureza turística. 

 

Percurso metodológico 

Esta pesquisa foi qualitativa com caráter etnográfico e uso da história oral. A pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo de relações e inter-relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(Minayo, 1994). 

Pretendeu-se, desse modo, a partir de um enfoque qualitativo, apreender a realidade 

sociocultural de três comunidades rurais do município de Biguaçu – SC / Brasil no conjunto de 

suas relações sociais. Relações essas que foram profundamente abaladas nas últimas 

décadas, intensificadas pelo processo de mudanças decorrentes da globalização e seu impacto 

sobre a constituição da identidade, tanto individual quanto coletiva.  

De modo a sistematizar a coleta de dados e sua análise, as estratégias utilizadas para 

conhecer as matrizes socioculturais em Biguaçu compreenderam: ‘Coleta Documental e 

Bibliográfica’ – da história de Biguaçu e das comunidades selecionada para o estudo: São 

Mateus (SMT), São Marcos (SMC) e Canudos (CAB), além da revisão bibliográfica em textos 

pertinentes ao tema da pesquisa; ‘Seleção de Informantes’ – com os seguintes critérios para 

escolha dos informantes: participação na Associação de Desenvolvimento das Microbacias 

(ADM) de São Mateus; ser nativo (nascido em uma das três vilas) e / ou morar na região nos 

últimos 10 anos (salvo exceções relativas à participação ativa nas decisões das comunidades, 

mesmo que resida a menos de 10 anos em uma das três vilas, ou ainda, que seja nativo, mas, 

nos últimos anos more na sede do município); e aceitar participar da pesquisa; ‘Trabalho de 

Campo’ com visitas sistemáticas a comunidade para observação do território e dos espaços de 

sociabilidade e realização das ‘Entrevistas’ e ‘Observação Participante’ do contexto local. 
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Para análise destes dados considerou-se o modelo de análise do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), proposto por Lefèvre e Lefèvre (2005)II, cuja técnica preconiza o uso de figuras 

metodológicas que após selecionadas das entrevistas, são agrupadas e analisadas revelando 

os discursos mais predominantes das falas de informantes. 

 

Biguaçu: lócus da pesquisa 

Biguaçu é um município brasileiro localizado no estado de Santa Catarina, integrante 

da Região Metropolitana da capital (Florianópolis) distante 17 km da mesma, atravessado pela 

BR-101, sua principal via de acesso. Ocupa um território de 325 km², cuja maior parte é 

constituída por espaços rurais distribuídos entre 28 comunidades. Sua população está 

estimada em 55.000 mil habitantes, com apenas 10% destes morando no meio rural. Distante 

20 km do perímetro urbano estão várias pequenas comunidades, entre elas as de São Marcos 

(SMC), São Mateus (SMT) e Canudos (CAN) – lócus desta proposta (IBGE, 2011). 

 

             Figura 01: Ilustração dos Estados Brasileiros 

             Fonte: Google Imagens (2011) 

 

 

 Limites  

      O município tem os seguintes limites: ao Norte: com os municípios de Canelinha e 

Tijucas; ao Sul: com o município de São José; a Leste: com o município de Governador Celso 

Ramos e o Oceano Atlântico; a Oeste: com os municípios de Antônio Carlos e São João 
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Batista. O principal acesso ao município é através da BR 101, que o corta em uma grande 

extensão. Os transportes utilizados para o acesso são os carros próprios, táxis e ônibus de 

linha e de turismo. Do lado direito (de quem vem de Florianópolis) estão os acessos para as 

vias que fazem parte do setor urbano, e do lado esquerdo de quem vem de Curitiba, estão os 

acessos às áreas rurais que se inicia próximo aos acessos de Governador Celso Ramos. 

Quando bem próximo da sede do município, após São Miguel, encontram-se placas indicando 

o acesso a Sorocaba e Três Riachos, são 20 quilômetros de estrada (uma parte asfaltada e 

outra de terra) a partir deste ponto até as comunidades em que se desenvolveu a primeira 

etapa de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Ilustração dos Limites do Município 

Fonte: Google Imagens (2011) 

 

Nestas comunidades, os espaços são constituídos por pequenos proprietários rurais 

que aos poucos vêm se desfazendo de suas terras (principalmente as áreas localizadas nos 

morros e nos lugares em que não se faz mais o plantio de subsistência), vendidas a pessoas 

que constroem segundas residências para descanso nos fins de semana, para organização de 

espaços de lazer e recreação e moradia permanente quando aposentados. Numa primeira 



657 
 

análise, a venda das terras se dá principalmente para realizar melhorias nas moradias (ou 

construir novas residências), para pagamento de dívidas e compra de lotes no perímetro 

urbano para os filhos que moram fora de Três Riachos em função dos estudos e do trabalho 

(Cardoso, 2006).  

A agricultura familiar, característica marcante dessas vilas, já não representa mais a 

principal fonte de renda familiar dos moradores locais. As mulheres e os jovens trabalham e 

estudam nas “cidades vizinhas”, as mães desses jovens trabalham como faxineiras e 

domésticas nas casas do perímetro urbano de Biguaçu e seus pais permanecem plantando e 

colhendo o que é possível, nas áreas baixas (fora dos morros) das vilas. Todo o trabalho 

agrícola é realizado manualmente com o auxílio de carros de boi, sendo comum o cultivo da 

mandioca para a produção da farinha, o cultivo do milho, feijão, hortaliças e leguminosas. Além 

destes pequenos agricultores, existem algumas famílias que moram nos terrenos de várzea e 

as utilizam para o cultivo do arroz e a criação de Búfalos ou Bois. Afora essa descrição 

socioespacial das vilas, é possível vislumbrar que o espaço é agradável, com casas bem 

cuidadas e jardins floridos em uma paisagem composta de campos e encostas, atraindo 

durante todo o ano alguns visitantes adeptos de caminhadas em contato com a natureza e 

motoqueiros que utilizam as trilhas da região para subir as encostas dos morros nos fins de 

semana ou em competições regionais e nacionais (Cardoso, 2006; Faria, 2008).  

A partir deste quadro e refletindo sobre esta realidade, os agricultores organizaram em 

2005 uma associação com sede em São Mateus – sua denominação formal ficou como 

‘Associação de Desenvolvimento de São Mateus (ADM)’ – nesta se faz a reflexão sobre a 

situação local, suas necessidades, problemas e a busca de soluções para o que vislumbram 

como uma possível “morte” social das vilas de São Marcos, São Mateus e Canudos. Algumas 

parcerias foram firmadas entre a Prefeitura Municipal, a Universidade Federal de Santa 

Catarina (Mestrado em Educação)III, a UNIVALI (Mestrado em Turismo e Hotelaria) e a 

Associação de Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral (AGRECO).  

Dentre as muitas possibilidades discutidas entre os associados e as várias ações que 

iniciaram após as parcerias, originou-se uma discussão acerca da recuperação da memória 

cultural e dos ambientes naturais (depredados em função do desmatamento e da implantação 

de agroindústrias). Este resgate, junto com outras possibilidades, tem como finalidade servir de 

apoio ao desenvolvimento do turismo rural na região, no sentido de auxiliar na diversificação 

das fontes de renda das famílias e, assim, evitar o êxodo dos mais jovens. 

É importante ressaltar que na região em que se fez este estudo há uma variedade de 

possibilidades de resgates étnico-culturais, uma vez que, embora seja predominante a 

presença de descendentes de açorianos e alemães, também há relatos da presença de 

descendentes de italianos, mulheres de origem africana e de uma família de espanhóis. 

Conforme o relato de alguns moradores locais, esta família espanhola pode ter sido a 

responsável pelo nome inicial dado a comunidade de São Mateus, quando outrora se chamou 
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‘Espanha’.  Os dados a seguirIV apontam quais as memórias socioculturais que aparecem mais 

nos discursos dos informantes 

 

Memória cultural e educacional: os atores sociais e seus discursos 

Os (as) informantes foram escolhidos (as) por etapas num total de 90 atores sociais, 

nascidos (as) ou morando a mais de 10 anos em uma das três comunidades (SMT, SMC, 

CAN), embora nem todas ainda residam no local. Outras características dos (as) informantes: 

participantes da coordenação executiva da ADM; membros da pastoral religiosa; mulheres 

(donas de casa e profissionais autônomas) que residem na localidade, embora atuem fora dela; 

mulheres que já moraram na localidade, mas, hoje moram na sede (centro) do município; 

agricultores ativos e idosos aposentados. Nos quadros a seguir apresenta-se o perfil geral dos 

(as) informantes com uma apresentação sumária de suas atividades cotidianas.  

 

 

 

 

 

INFORMANTES PERFIL

 

 

72 Mulheres 

 Participantes ADM; 

 Donas de casa; 

   Nativas de Três Riachos residentes na sede do Município; 

 Descendentes de alemães; 

 Descendentes de açorianos; 

 Ex-agricultoras que trabalham na região metropolitana da grande 

Florianópolis; 

 Participantes do Grupo de Mulheres (do Crivo); 

 Moradoras há mais de 10 anos na região; 

 

 

18 Homens 

 Agricultores ativos; 

 Participantes e/ou simpatizantes da ADM de São Mateus; 

 Alfabetizados até o 4º ano primário; 

 Descendentes de açorianos; 

 Nativos da região ou de pais nascidos em uma das três vilas - São 

Mateus, São Marcos, Canudos; 

Moradores há mais de 10 anos na região. 

 Quadro 01 - Perfil dos (as) Informantes 

 Fonte: Entrevistas / Observações de Campo 

 

 

INFORMANTES ATIVIDADES COTIDIANAS OU EXERCIDAS NO PASSADO 
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Mulheres 

 

 Participação semanal no grupo de crivo e crochê; 

 Participação nas atividades da igreja e da organização das festas 

locais;  

 Organização e administração da casa (+) trabalho de faxineira na 

região metropolitana de Florianópolis; 

 Responsável pelas festas familiares e preparação de pratos “especiais” 

em eventos como casamentos, batizados e visitas da família (filhos que 

moram fora) e amigos; 

 Cuidadora dos netos para as filhas e filhos que trabalham nos 

municípios vizinhos; 

 Donas de casa e ex-professoras aposentadas que fundaram as escolas 

locais; 

 Agentes de Saúde. 

 

 

 

Homens 

 

 Cultivo e venda dos produtos da terra: banana, aipim, mandioca brava, 

cana, feijão, milho e hortaliças; 

 Participação ativa na vida religiosa (organização de atos e festas 

religiosas); 

 Participação ativa na vida social e política; 

 Participa de atividades de lazer com outros homens: futebol e 

conversas de bar e bailes (principalmente entre os solteiros); 

 Responsável pelos negócios da família: venda de bois, terras, produtos 

agropastoris, máquinas agrícolas etc. 

              Quadro 02 - Atividades Cotidianas dos (as) Informantes 

              Fonte: Entrevistas / Observações de Campo 

 

Falar dessas pessoas é de certa forma descrever as três comunidades: São Mateus, 

São Marcos e Canudos, o que não é fácil. Não existem mapas oficiais da localidadeV e nas 

conversas com os moradores somente os mais velhos, ou aqueles mais “conversadores”, 

conseguiam repassar informações com mais exatidão. No estatuto do Conselho Municipal de 

Biguaçu foram definidas treze (13) regiões, sendo que na região dois (R2) denominada de Três 

Riachos fazem parte as comunidades de: Encruzilhada, Limeira, Guiomar, Canudos, São 

Marcos, São Mateus.  

A estrada geral que leva a região de Três Riachos tem início após a saída da via 

principal de acesso (BR 101), que corta o município. As construções ribeirinhas são edificadas 

sobre bases elevadas para evitar problemas nos dias que o rio transborda. Nos morros as 

residências são geralmente simples, a maior parte de alvenaria, com perceptível falta de 

saneamento básico adequado o que é preocupante, e os aspectos estéticos e paisagísticos 

não são atrativos. Seguindo adiante pela mesma estrada chega-se a igreja presbiteriana, 

exatamente no ponto da estrada onde ocorre a bifurcação do caminho – o lado esquerdo leva à 

comunidade de São Marcos (outrora chamada de comunidade do Morro das Laranjeiras, 

topônimo atualmente usado pela ‘Escola Estadual Isolada’ local). O lado direito leva a uma 

nova bifurcação com acesso à comunidade de São Mateus (que, em outros tempos, foi 
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chamada de Espanha Central) e seguindo em frente estamos em Canudos (comunidade que 

segundo os moradores locais tem esse nome por ter uma estrada no formato de um ‘canudo’).          

Estas informações são muito confusas na cabeça das pessoas, principalmente 

daquelas que não são as mais antigas das três comunidades, ou não tiveram acesso, ao longo 

de suas vidas de informações sobre a história local transmitida pelas pessoas mais velhas. Isso 

significa dizer que somente entre os mais velhos é que existem laços mais estreitos com a 

história local, já entre os mais jovens, existem apenas alguns vestígios da história oficial do 

município como um todo, as quais não se sentem partícipes.  

Segundo histórico fornecido pela biblioteca pública de Biguaçu a população do 

município veio de Açores, inicialmente para São Miguel e depois seguiram em direção ao 

interior junto com seus escravos. Em 1816 apareceram os primeiros moradores do distrito 

conhecido como Três Riachos (nesta região é que hoje ficam as comunidades de SMT, SMC e 

CAN), sendo seus povoadores Manoel Couto e Narciso Pereira (açorianos), que vieram para a 

região com seus escravos. O segundo núcleo povoador a chegar à localidade de Três Riachos 

foi de alemães provenientes da colônia de São Pedro de Alcântara e não de Antônio Carlos 

como afirmam os informantes. Cabe ressaltar que o atual município de Antônio Carlos, até 

1930, era conhecido formalmente como um distrito de Biguaçu denominado de ‘Louro’. Apenas 

recentemente, em 1963, Antônio Carlos alcançou sua independência política e administrativa 

de Biguaçu. Não há registros na biblioteca acerca deste grupo de mulheres negras.  

No quadro abaixo alguns depoimentos quanto às datas festivas, motivos de reunião do 

grupo, encontros comemorativos e atividades de lazer e recreação: 

Expressões Chaves Ideias Centrais  

 A gente sempre viveu para o trabalho; 

 Nosso trabalho era de segunda a 

sábado, não havia muito como ser 

diferente; 

 O trabalho era mais importante; 

 Comecei a ir para a roça desde os sete 

anos, era proibido ficar sem dar conta 

dos ‘fazeres’; 

 Tinha os casamentos, os batizados, as 

festas dos santos, “nas antiga era como 

hoizi, tudo iguale” (dialeto local) 

 Tem as festas do santo da comunidade 
VI;; 

 Aqui as mulheres se divertem reunindo 

a mãe, as irmãs e as cunhadas para 

conversar aos domingos e preparar o 

almoço da família; 

 Os homens vão ao bar, ao futebol ou 

IC 01- O trabalho sempre foi mais importante 

do que divertir-se, seja pela falta de opção, 

necessidade, cansaço do trabalho ou pelas 

regras da família; 

 

IC 02 – Outrora (hoje não é muito diferente) o 

divertimento consistia na ida aos casamentos, 

batizados e as festas dos santos católicos que 

dão nome as comunidades (exceto CAN); 

 

IC 03 - As mulheres divertem-se em 

reuniões/encontros com as outras mulheres da 

família: mãe, irmãs e noras; 

 

IC 04 - Os homens se divertem no bar, no 

futebol ou em idas à cidade. 
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saem para a ‘cidadeVII; 

                   Quadro 03 - Atividades de Lazer e Recreação 

                   Fonte: Entrevistas/Observação de Campo 

Como em outras comunidades tradicionais predominantemente católicas, agrícolas e 

de organização social patriarcal escravocrata, a idéia da diversão está associada a uma vida 

de pecados, ócio e preguiça. Com a chegada dos alemães à região, este quadro não foi 

alterado, inclusive se acentuou uma vez que os migrantes alemães que chegavam são 

considerados até mais disciplinados do que os luso-açorianos. A descrição e os relatos sobre 

esses alemães, falam de que os mesmos eram capazes inclusive de trabalhar em regiões 

íngremes sem o uso da mão de obra escrava, e tementes a Deus, cabendo à diversão apenas 

nos momentos destinados aos agradecimentos espirituais e a oficialização da união de um 

casal e o nascimento de seus filhos. Acrescentamos a estes ritos religiosos, as comemorações 

da páscoa, da crisma, da redenção de nosso senhor e as comemorações relacionadas com a 

natividadeVIII. Somente alguns informantes tinham conhecimento a respeito da origem das 

escolas locais e das primeiras professoras. No entanto, alguns agricultores mencionaram o fato 

da escola de SMT ter sido considerada, na década de 1980, um modelo para implantação de 

horta orgânica nas escolas do município, com o envolvimento dos alunos, pais e comunidade.  

Alguns moradores mais antigos sabem confeccionar com casca de bambu ou cipó, 

cestos, balaios e tipitisIX, que são (ou eram, no caso do tipiti) peças usadas nos engenhos para 

fazer farinha de mandioca. As peças dos artesanatos confeccionadas pelas mulheres provêm 

do trabalho com agulha e linha e não costumam ser vendidas, pois o objetivo é a preparação 

dos enxovais de crisma, de noiva, de batizados da família ou para oferecer como presentes a 

outras mulheres mais próximas.   

Sobre o resgate das habilidades artesanais, a professora Terezinha Maria Cardoso, do 

curso de Pedagogia e do Mestrado em Educação da UFSC, com auxílio da EPAGRI e da 

Prefeitura Municipal de Biguaçú, ajudou na organização de um grupo voltado para este fim 

integrado por vinte senhoras e mais duas professoras que se encontram todas as segundas-
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feiras no período da tarde para fazer crochê, tricô e crivo. Esses encontros servem para 

ensinar essas habilidades, para manter e valorizar a tradição, para proporcionar renda com a 

venda das peças, mas também é um momento em que as participantes, se encontram para 

conversar, divertir-se, “livrar-se dos maridos” e falar do passado. 

Neste grupo, assim como nos grupos da igreja para organização dos ritos religiosos, ou 

das festas, as mulheres são o ponto forte para a organização de grupos de trabalho na 

comunidade. Porém, muito mais do que trabalho estas mulheres através de suas falas, 

resgatam costumes, crenças e valores, através das histórias que contam sobre suas vidas, as 

de seus antepassados e as correlações entre presente e passado. Em sua maioria, estas 

mulheres (como os homens também) foram trabalhadoras desde a mais tenra idade. Em 

conversas informais, muitas relatam que estudaram no máximo até os nove anos de idade e 

que saiam da escola para casa e desta iam para a roça levar a refeição dos que lá 

trabalhavam. Após os dez anos, elas próprias, além de auxiliar a mãe em casa, já não iam 

mais a escola, e pelo menos em um dos horários (manhã ou tarde) trabalhavam na lavoura. 

As brincadeiras somente ocorriam aos domingos após a missa. Como lazer poucas 

oportunidades fora dos ritos e festas religiosas na comunidade ou em lugarejos próximos. Em 

meio a todo este cotidiano de trabalho as histórias das famílias, as trocas culinárias, as trocas 

terapêuticas e os favores, ocorriam muito entre as mulheres, embora alguns homens sejam 

apontados como importantes neste processo. 

As mulheres dessas três comunidades estudadas participam ativamente do sustento e 

da família buscando sempre oferecer proteção física, emocional, espiritual e financeira. A 

proteção física está representada nos cuidados alimentares, de higiene, das idas ao médico 

(marcar as consultas e acompanhar os filhos e/ou maridos ao consultório médico), preparar 

remédios caseiros, cuidar das roupas e da casa, ainda que estejam cansadas em função das 

atividades externas (faxina em escolas e em casas de família no centro urbano; preparação e 

venda de bolos, cuscuz, tapioca; vendedora de roupas, cosméticos etc).  

A proteção emocional e espiritual se dá através do zelo com a participação nas 

atividades da igreja: missas, auxílio na catequese, preparo de refeições nas festas da 

comunidade, campanhas e mobilizações em prol de pessoas mais carentes que precisam de 

ajuda na comunidade, entre outras possibilidades. Essas iniciativas representam exemplos 

para os filhos e a mãe passa a ser uma referência de devoção, solidariedade e apoio. 

 Com relação à proteção financeira, é a mãe e / ou avó, às vezes são as únicas 

pessoas da família com carteira assinada e direito a aposentadoria pelo INSS. Ela é o membro 

da família com dinheiro ‘fixo’ e quem garante o pagamento das despesas (luz, impostos, 

‘prestação’ de eletrodomésticos, inclusive podendo fazer empréstimos em bancos se 

necessário), e é a pessoa que supre as necessidades de compra do que não é produzido na 

terra da família.  

Quanto à gastronomia e os alimentos, nessas comunidades, assim como ocorre no 

município de Santa Rosa de Lima / SC (Silva, 2007), as comidas estão relacionadas a 
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determinadas ocasiões, há aquelas que são servidas no dia-a-dia, outras em festas, em 

encontros especiais de trabalho coletivo, as comemorativas em eventos sociais, entre outras 

possibilidades. Existem as mulheres que são especializadas em doces, outras são 

especializadas em elaborar pratos como galinha caipira, massas, molhos caseiros, carnes de 

porco e maioneses. Aqui percebemos o toque gastronômico que une a alimentação açoriana à 

alemã com alguns vestígios da culinária italiana. Nos dias de festas unem-se os vizinhos nas 

preparações de pratos coletivos em que o churrasco assado pelos homens é servido com 

galinha com recheio de farofa, purê de aipim, macarrão, arroz e batatas fritas. Também é 

comum a preparação do ‘café da colônia’ servido no final da tarde em dias festivos ou para 

receber amigos e familiares.  

Ainda considerando as memórias e tradições locais, nestas localidades tipicamente 

católicas, são os santos padroeiros e as manifestações judaico-cristãs que são festejadas. 

Como festas “fortes” têm a festa Natalina, os Reis e a Páscoa. Como festas pagãs, ensejos 

para a reunião coletiva, eles celebram casamentos e batizados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Manifestações socioculturais 
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Fonte: Dados de Pesquisa / Trabalho de Campo 

As manifestações citadas são matrizes socioculturais açorianas e demarcam a 

descendência considerada predominante. Contudo, nos alimentos servidos em todas as 

manifestações aparecem os de origem alemã, assim como nas danças e músicas percebemos 

a presença negra e indígena na região. De uma forma geral, talvez pela pouca escolaridade 

das pessoas, ou por que a sobrevivência difícil não permitiu, as pessoas foram esquecendo 

suas matrizes socioculturais. 

A entrada das crianças no trabalho se constituía em uma estratégia de sobrevivência 

para esta sociedade rural tradicional de subsistência. Como afirmava Durham (1973), no 

clássico estudo que realizou sobre as comunidades rurais: crianças, mulheres, homens jovens 

e velhos, eram força de trabalho neste sistema econômico de subsistência que no Brasil 

sempre ficou à margem das comunidades latifundiárias. 

Estes atores sociais tinham na escola um canal de ascensão social restrito, mesmo 

para os jovens. Desta forma, o que fazia um agricultor se situar como de “bem de vida”, era a 

venda de sua produção e a compra de bens de consumo, que nos dias atuais está associado a 

morar nas terras planas e ter uma casa de alvenaria. Se o filho ou filha conseguiu estudar, 

terminar o segundo grau e chegar à universidade, algo que no passado era raríssimo, este 

agricultor pode dizer que “venceu”. E ter vencido no passado ou atualmente facilita o acesso à 

outras oportunidades em centros urbanos mais desenvolvidos como na capital Florianópolis, 

por exemplo. Na percepção de jovens e velhos significa novas oportunidades de emprego com 

renda maior e com isto a possibilidade de poder comprar utilidades domésticas que são 

comuns aos moradores dos grandes centros urbanos (televisão, aparelho de som, móveis 

grandes, rádio, geladeira, freezer, microondas) e “ter mais conforto” em suas casas. 

As mulheres nestas três comunidades têm um papel decisivo e fundamental. Quando 

não atuam na própria comunidade junto aos seus maridos nos comércios locais, trabalham 

como faxineiras, em escolas ou atividades administrativas em escritórios localizados na sede 

do município ou em cidades que fazem parte da região metropolitana de Florianópolis. Os 

homens mais jovens atuam como motoristas, operários da construção civil, açougueiros, 

atendentes em supermercados e outros empreendimentos. Contudo, é importante ressaltar, 

que o trabalho agrícola ainda é o setor em que todas as famílias se inserem via chefe de 

família.  

Os modelos acima apresentados não devem ser vistos de forma “engessada” ou com 

um único olhar. Sabemos que na literatura sobre regiões ou territórios agrícolas em 

desenvolvimento, tem sido expressiva os relatos acerca da presença feminina em todas as 

etapas de organização e administração econômica familiar. É esta mulher do pequeno 

agricultor familiar, ou aquelas mulheres e suas famílias, que muitas vezes garantem a 

recuperação da economia e da história local (Uller, 2005; Cazella, 2006; Slapnicka, 2008; 

Faria, 2008), e são as mulheres de SMT, SMC e CAN quem mais vislumbram a possibilidade 

da criação de oportunidades relacionadas ao turismo na região.  
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Visibilidade cultural para o turismo? 

Talvez por se encontrar tão próxima a Florianópolis, capital com grandes atrativos 

constantemente reverenciados pela mídia e visitantes, Biguaçu fica como que na periferia dos 

eventos e das citações na mídia como espaço turístico. Algo absolutamente injusto, se 

pensarmos que na sua sede, assim como nas áreas litorâneas e rurais, existe uma população 

bastante receptiva e acolhedora com uma história arquitetônica, folclórica, gastronômica, 

religiosa e cultural muito significativa. A paisagem do município estende-se por uma superfície 

de 326 Km², numa altitude de três metros acima do nível do mar, o clima é subtropical, em uma 

região de colonização predominantemente açoriana.  

O município conta com atrativos naturais e edificados ao longo das áreas centrais 

(urbanas), litorâneas e rurais. Sendo que os localizados no litoral, diga-se de passagem, estão 

em simbiose com as áreas rurais: 

 

 Complexo Arquitetônico Luso-Açoriano de São Miguel: fazem parte do 

complexo a Igreja de São Miguel, fundada em 23 de janeiro de 1751, com sinos 

doados pelo imperador Dom Pedro II por ocasião de sua visita a Santa Catarina 

em 1845; o Museu Etnográfico Casa dos Açores, construção do século XIX que 

pertencia ao fazendeiro e senhor de escravos João Ramalho da Silva Pereira. 

Esta construção hoje abriga o museu com diversas exposições e uma área livre 

com árvores frutíferas, poços para captação de água mostrando inclusive o local 

em que as escravas lavavam roupas, também faz parte deste acervo o antigo 

aqueduto, que até a metade do século passado ainda era usado para o 

abastecimento de água potável dos barcos e navios que aportavam na região; 

 

 Patrimônios Arquitetônicos na Sede: no centro de Biguaçu é possível 

encontrar outros patrimônios, como por exemplo, o casarão Born, localizada na 

Praça Nereu Ramos, que pertenceu ao primeiro prefeito quando da transferência 

da sede do município de São Miguel para a região atual. Também nesta praça 

existem dois casarões açorianos que hoje são sede dos bancos que atendem a 

comunidade, além da Igreja Matriz São João Evangelista; 

 

 Outros Locais de Interesse Turístico: na zona rural destacam-se as localidades 

de Santa Catarina no caminho para Antônio Carlos (município vizinho onde 

predominam as famílias descendentes de alemães, elas trabalham com o cultivo 

de arroz e grama); em Sorocaba, uma zona com sítios (segunda residência) e 

algumas comunidades de descendentes de italianos, oriundos principalmente do 

vale do Rio Tijucas; em Três Riachos, em meio às comunidades de 

descendentes de açorianos, alemães e africanos, predomina a agricultura de 
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subsistência, a localidade conta com rios, cachoeiras e trilhas na mata atlântica; 

no interior, na divisa com os municípios de Tijucas, São João Batista e Antônio 

Carlos, encontra-se a maior cachoeira da região, conhecida como Cachoeira do 

Amâncio, local com diversas quedas d’água, corredeiras e tanques naturais 

próprios para banho; 

Os atrativos turísticos de Biguaçu e mais especificamente das comunidades de SMT, 

SMC e CAN vão além destes que acabamos de apresentar, entretanto, o planejamento da 

atividade turística fica aquém da necessidade ou do desejado para um município que pretende 

desenvolver-se turisticamente, seja com relação ao uso sustentável de seus recursos naturais, 

seja pelo desconhecimento e falta de informação sobre como se beneficiar do significativo 

patrimônio cultural que lhe foi legado pelos diferentes grupos étnicos que lá se instalaram. 

Além dos açorianos e alemães, grupos historicamente mais reconhecidos, também existem 

grupos das descendências italiana, holandesa, libanesa, além, é claro, dos índios Guaranis 

(Mbyas), cuja reserva fica na região rural com um local para a visitação pública que oferece 

informações da chegada dos mesmos a região e os conflitos com os primeiros brancos, suas 

dificuldades e problemas enfrentados atualmente, além de servir para venda de produtos do 

artesanato tradicional. 

 

Considerações finais 

 

Ao se concluir o relato das entrevistas realizadas, das observações e da leitura de 

muitos documentos, constata-se que a memória cultural das comunidades pesquisadas em 

Biguaçu se perde em meio aos relatos orais, alguns muito confusos porque muito pouco se fala 

sobre os temas tratados. A passagem do tempo e o envelhecimento de quem retêm as 

informações porque as viveu não permite associar datas e nomes de algumas pessoas a fatos 

históricos, que inclusive não reconhece como tal, pois, por uma série de fatores e 

circunstâncias, não considera importante a história vivida por seus familiares.  

As considerações acima respondem parte de nossos questionamentos, os resultados 

demonstram que o trabalho de recuperação da memória sociocultural apenas se iniciou e que 

ainda levará certo tempo para se concretizar. Muito ainda têm-se para estudar tanto no que se 

refere à recuperação da memória local quanto a um estudo das potencialidades turísticas para 

a região, aqui representadas por três comunidades rurais, com poucas famílias, muitas 

pessoas idosas ainda residindo nas mesmas e pouquíssimos jovens. As possibilidades são 

diversas, e acreditamos que nossa principal contribuição se refere ao levantamento destas 

problemáticas e a sugestão de seu aprofundamento em estudos futuros.  

O objetivo geral proposto que era de resgatar as matrizes de conhecimentos locais dos 

processos socioculturais foi alcançado. As limitações neste estudo ocorreram em relação à 

metodologia e a logística. Estas limitações relacionadas à metodologia foram identificadas 

durante o trabalho de campo. Na proposta inicial esperava-se entrevistar um número mais 
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abrangente de moradores, contudo, durante as entrevistas percebeu-se o início da saturação 

dos dados pela repetição das informações, daí porque das mais de duzentas pessoas 

contatadas, apenas noventa entrevistas foram consideradas suficientes para o mapeamento e 

nem todas participando de todas as etapas do estudo. 

Sobre o turismo que respostas podemos oferecer à comunidade nesse momento? 

Embora o advento do turismo nas três comunidades seja visto de forma positiva pelos 

informantes, estes ainda não conseguem ver seus atrativos como chamativos para potenciais 

visitas de turistas. Entretanto, estes imaginam ser o turismo um grande dinamizador social e 

este qualificativo é visto com simpatia. Segundo reflexões e análises realizadas pela equipe de 

pesquisa, os alicerces nos quais a atividade turística deverá estar apoiada são de natureza 

cultural e natural. Os recursos culturais envolverão a gastronomia, as edificações, o patrimônio 

agrícola (carros de boi, ferramentas de trabalho, engenhos de farinha, cultivos), as tradições 

festivas, entre outros recursos. Os de natureza natural são os rios com suas cachoeiras, os 

morros e acidentes geográficos bons para caminhadas, os pequenos animais como 

jaguatiricas, tucanos e outros pássaros, além da Mata Atlântica com sua diversidade de 

árvores nativas, algumas em risco de extinção se permanecer o desmatamento e o uso de 

suas madeiras para fazer o carvão. 

O correto aproveitamento desses recursos é condição essencial para o 

desenvolvimento sustentável do turismo, mas, por si só, não garante o sucesso do turismo na 

região. Estratégias de empoderamento da comunidade, entre outras iniciativas são 

importantes, tais como a participação da população em todo o processo de planejamento do 

turismo rural na região. 

Para Faria (2008), considerando as necessidades locais, a modalidade de turismo rural 

desenvolvida na região, deverá assumir um modelo de desenvolvimento alternativo segundo 

preceitos do etnodesenvolvimentoX. Considerando outras experiências no estado de Santa 

Catarina acreditamos que um Turismo de Base Comunitária nos moldes do Agroturismo 

desenvolvido em Santa Rosa de Lima – SC poderia alavancar economicamente as 

comunidades pesquisadas, mas, faz-se necessário: 

 

1. Elaborar junto às comunidades uma proposta de turismo para a região; 

2. Avaliar como elaborar um roteiro que inclua patrimônios edificados e 

patrimônios naturais e a partir de uma lista de ambientes que possam ser 

visitados, organizar visitas de avaliação com visitantes orientados para 

manifestarem sua opinião sobre os mesmos. Exemplos de lugares a serem 

visitados: casa alemã de SMC, engenho de farinha, trilhas ecológicas com 

cachoeiras em CAN, visita à casa alemã de SMT, café alemão da colônia em 

SMC e almoço típico rural da agricultora Catarina; 

3. Promover reuniões entre o poder público (secretaria ligada ao Turismo e 

Cultura) e as famílias que desejarem participar como receptores das visitas 
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locais, a fim de que se possa discutir: capacidade de carga para recepção de 

visitantes, tempo das visitas, seleção de pessoas que possam servir de guias 

as visitas, elaboração de uma planilha de custos e capital necessário para 

fazer parte da empreitada, produtos disponíveis para venda aos visitantes 

(alimentos, artesanato); 

4. Avaliar se junto com o roteiro rural é possível associar visitas a outras 

comunidades de Biguaçu, incluindo a visita ao museu e a igreja de São Miguel, 

centrinho de Biguaçu e seus monumentos edificados (catedral, casarão Born), 

Sorocaba, região da ‘Guimara’ com suas plantações de grama e arroz, entre 

outras possibilidades. 

 

Entende-se que a pesquisa realizada contribui para a organização das discussões com 

os atores sociais (informantes e não informantes) sobre o que desejam em termos de serviços 

e produtos turísticos na região. Em contato com a comunidade identificou-se um grande fluxo 

de informações e dados e nem todos estes dados estão efetivamente compreendidos e 

reconhecidos como importantes pela população. As primeiras análises e conclusões apontam 

que existe a necessidade de uma apropriação da população acerca de seus patrimônios e uma 

reestruturação do uso e consumo destes pelos grupos de jovens que ainda não saíram das 

comunidades. Embora o turismo possa ajudar neste processo, ainda há muito por fazer para 

que de forma coletiva e participativa a população efetivamente tenha produtos e serviços 

turísticos na região para oferecer a seus visitantes. 
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NOTAS 

                                                 
I Entre as diversas modalidades de turismo praticado no meio rural estão o ecoturismo, turismo ecológico, 
turismo alternativo, turismo de aventura, turismo rural e o agroturismo. São diferentes modalidades, no 
entanto não se excluem, mas se complementam. Quanto ao turismo rural e ao agroturismo, eles são 
comumente (e erroneamente) confundidos como sinônimos, mas Beni (2002, p. 32-33) esclarece a 
confusão afirmando que “[...] em termos de permanência de utilização de equipamentos, pode apresentar 
instalações de hospedagem tanto em casas de antigas colônias de trabalhadores e de imigrantes dos 
distintos períodos agrários do Brasil, quanto em sedes de fazendas e em casas de engenho dos ciclos do 
café e da cana-de-açúcar, que tipificam o patrimônio histórico-arquitetônico e étnico-cultural de muitos 
Estados brasileiros ou também em propriedades modernas, em complexos turísticos e em hotéis-fazenda, 



671 
 

                                                                                                                                               
particularmente voltados aos turistas, que buscam lazer e recreação em atividades agropastoris.” Quanto 
ao agroturismo, o autor destaca que: “[...] dois grandes aspectos distinguem esse segmento do turismo 
rural: o primeiro é a produção agropastoril em escala econômica que representa a maior fonte de 
rendimento da propriedade, e o turismo, receita complementar. O segundo é que as próprias atividades 
agropastoris continuem em si mesmas, como o principal diferencial turístico. Nesse caso, os turistas, para 
viver uma autêntica experiência de vida do campo, poderão participar ou não da rotina diária dos afazeres 
domésticos ou produtivos da propriedade. [...] As instalações e os equipamentos mantêm-se na forma 
original, tais quais utilizadas por proprietários e trabalhadores e, se ampliadas para adicionalmente 
acomodar os visitantes, deverão conservar as mesmas características arquitetônicas.” 
 
II Lefèvre e Lefèvre (2005) preconizam em seu modelo de análise o uso das seguintes figuras 
metodológicas: expressões-chave (ECH): pequenas frases ou transcrições literais do discurso, que 
expressam o conteúdo das falas e revelam a essência do depoimento; idéia central (IC): síntese das 
idéias que permeiam as falas; ancoragem (AC): teoria ou eixo norteador que serve de base para as falas 
dos informantes; discurso do sujeito coletivo (DSC): agrupamento num só discurso da síntese redigida 
pelo pesquisador de forma impessoal ou na primeira pessoa do discurso ou discursos mais significativos. 
 
III Além do mestrado em Educação, pesquisadores dos cursos de História e Antropologia e do Museu 
Universitário, integrados ao grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos Açorianos” (NEA) estão realizando um 
mapeamento cultural da história açoriana no Estado de Santa Catarina, tendo por objetivo organizar e 
elaborar documentos atualizados sobre a importância dos açorianos para a região, bem como, oferecer 
subsídios que possam servir de suporte aos professores da rede de ensino catarinense. Este material 
será publicado em um CD-ROM com um banco de dados deste mapeamento da Cultura Luso-Açoriana 
(NEA, 2007). 
 
IV O texto elaborado neste tópico contém alguns trechos copiados integralmente das informações 
fornecidas pelo IBGE e pelo site da Prefeitura Municipal de Biguaçu, na medida do possível, em algumas 
situações, alguns comentários foram acrescentados e/ou excluídos quando considerado pertinente.  
 
V O mapeamento do município está em andamento, existe no grupo gestor atual, uma comissão de 
especialistas finalizando a organização dos mapas oficiais do município com seus bairros urbanos, 
distritos e comunidades rurais.  
 
VI A comunidade de Espanha adotou o nome do seu Santo Padroeiro – São Mateus; e a comunidade do 
Morro da Laranjeira adotou o de São Marcos. A única comunidade que ainda permanece com seu nome 
original é a de Canudos porque muito recentemente é que passou a ter uma pequena igreja para seus 
ritos religiosos.  
 
VII A denominação cidade refere-se à sede do município ou a ida até a capital Florianópolis. 
 
VIII As festas religiosas dos padroeiros são datas importantes do ponto de vista religioso, do lazer e da 
diversão nas três comunidades. Em Três Riachos existem duas festas marcantes, uma em maio que é a 
festa de Santa Cruz e serve para arrecadar fundos para a festa do Padroeiro (São Mateus) que ocorre em 
setembro. Da mesma forma, em São Marcos há uma festa que tanto pode ocorrer no fim do mês de abril 
quanto no início de maio, ela visa arrecadar fundos para em outubro a comunidade realizar a festa do 
padroeiro. Com relação a Canudos, em outubro acontece a festa do padroeiro - São Cristóvão.  
 
IX O tipiti é um cesto comprido utilizado nos engenhos de farinha, é confeccionado com casca de bambu 
para levar a mandioca ralada à prensa para secar ou escorrer o excesso de líquido antes de iniciar o 
processo de secagem no fogo até virar farinha. 
 
X O etnodesenvolvimento foi proposto como recomendação durante a “Reunión de Expertos Sobre 
Etnodesenvolvimento y Etnocídio em América Latina” em San José (Costa Rica) em 1981, sob os 
auspícios da UNESCO. Para Stavenhagen (1984) o etnodesenvolvimento é o desenvolvimento com 
diferencial sociocultural, respeitando os interesses dos povos ou populações tradicionais e tem por 
premissa o respeito à cultura e a natureza local, com participação das populações nas etapas de 
planejamento, execução e avaliação do segmento turístico adotado. 
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RESUMO: Síntese de um relatório de pesquisa sobre turismo no espaço rural, organizado por 

agricultores familiares em Santa Catarina / Brasil. Os objetivos, que nortearam o estudo foi o de 

conhecer e caracterizar a organização do Agroturismo de Santa Rosa de Lima - SC, no processo 

de redes de solidariedade entre os municípios das Encostas da Serra Geral Catarinense. 

Especificamente fizemos o mapeamento do contexto sócio – histórico e espacial do Agroturismo 

em Santa Rosa de Lima-SC; identificamos o contexto social que possibilitou a mudança do modelo 

de agricultura tradicional para o modelo agroecológico que gera o Agroturismo e finalmente, 

elaboramos um relatório técnico – reflexivo com a análise da formação do Agroturismo e suas 

conseqüências. 

 

Palavras – chave: Turismo; Agroturismo; Turismo Sustentável; Inclusão Social; Qualidade de 

Vida. 

                                                 
1 Síntese de uma etapa da pesquisa ‘Impactos e Riscos do Turismo nas Encostas da Serra Geral 
Catarinense: o caso de Santa Rosa de Lima’, no período de 2007 – 2009 com financiamento do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Esta pesquisa gerou dissertações e 
monografia de graduação. 
2 Enfermeira / Antropóloga / Doutora em Filosofia da Saúde - Docente / Pesquisadora do Mestrado em 
Turismo e Hotelaria (UNIVALI), e-mail: yolanda@univali.br . 
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7 Turismóloga (UNIVALI) / Auxiliar de pesquisa na elaboração e coleta de dados da pesquisa que gerou este 
artigo, e-mail: lefeuser@hotmail.com . 
8 Turismóloga – Mestre em Turismo e Hotelaria (UNIVALI), e-mail: luana436@hotmail.com  
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The Origin of the Agritourism in the Encostas da Serra Geral in Santa Catarina – Brazil:  

impacts and prospects 

 

ABTSRACT: Summary of a research report of tourism in rural areas, organized by family farmers in 

Santa Catarina / Brasil. The objectives that guided the study was to understand and characterize 

the organization of Agritourism in Santa Rosa de Lima – SC, in the process of solidarity networks 

between municipalities in the Encostas da Serra Geral Catarinense. Specifically did the mapping of 

the socio - historical and spatial Agritourism in Santa Rosa de Lima – SC; identify the social context 

that made it possible to change the model of traditional agriculture to agroecological model that 

generates the Agritourism and finally, prepared a technical and reflective report with analysis of the 

origin of Agritourism and its consequences. 

 

Key – words: Tourism; Agritourism; Sustainable Tourism; Social Inclusion; Quality of Life. 

 

Introdução 

Apresenta-se neste artigo resultado de pesquisa (Pires, et al, 2007) sobre um modelo de 

turismo em espaço rural considerado como uma modalidade de turismo alternativo em função das 

políticas de desenvolvimento impregnadas pela noção de sustentabilidade, em que grupos 

organizados apresentam propostas de conservação e preservação de áreas desmatadas ou 

contaminadas por agrotóxicos. Este modelo ou segmento tem por objetivo o fortalecimento das 

famílias e pessoas que moram nestas áreas (Tulik, 2000). 

Nestas experiências, o turismo no espaço rural ou turismo rural, favorece as propriedades 

rurais e incrementa a renda dos agricultores e seus familiares, uma vez que as atividades 

agropastoris não conseguem ser a única base de sustentação da economia local. Partindo-se do 

pressuposto que o desenvolvimento local é necessário, mas ao mesmo tempo, sabendo-se que 

este desenvolvimento, através do turismo, pode gerar impactos sociais graves e irreversíveis, 

considerou-se imprescindível à reflexão destes aspectos no Município de Santa Rosa de Lima-SC, 

onde nos últimos dez anos se tem um processo de desenvolvimento turístico através do 

agroturismo (Uller, 2006, Slapnicka, 2007).          

É importante salientar, que esse formato de turismo que se desenvolveu em Santa Rosa 

de Lima, vem se revelando bastante impactante pelas suas repercussões positivas, gerando no 

estado de Santa Catarina várias solicitações de replicação da experiência em outros municípios do 

estado e até em outras regiões do Brasil. A proposta, portanto, do estudo que realizamos, foi o de 

descrever a situação que se instalou no município de 1996 aos dias atuais com a agricultura 
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ecológica e o agroturismo, observando os seus impactos na organização familiar, na saúde e na 

qualidade de vida das pessoas inseridas neste contexto.   

    

Procedimentos Metodológicos 

    A opção metodológica adotada foi à qualitativa, visto que além de facilitar o estudo de 

contextos tradicionais comunitários, é um modelo dinâmico que possibilita também algumas 

modificações dos objetivos da proposta, das técnicas e de alguns instrumentos durante a coleta de 

dados se em algum momento houver a necessidade de focalizar aspectos desconhecidos durante 

a elaboração do projeto de pesquisa. A partir desta opção fizemos: trabalho de campo com várias 

visitas de reconhecimento, observação, entrevistas e mapeamento da área de interesse (Chizzotti, 

1991). 

  Ao final foram visitados 12 núcleos familiares e entrevistadas 30 pessoas entre 2008 e 

2009 nas etapas de janeiro, fevereiro e julho de cada um dos anos, no período de férias escolares. 

Realizou-se a coleta da seguinte forma: em duas etapas com observação participante e 

entrevistas, e outra com observação simples e também entrevista. Embora os roteiros de 

entrevistas fossem diferentes, a essência dos mesmos focalizou os objetivos deste estudo.   

 

Algumas características do município de Santa Rosa de Lima-SC 

      O município de Santa Rosa de Lima localiza-se no sul do Brasil no estado de Santa 

Catarina, possuindo cerca de dois mil e cem habitantes que habitam predominantemente a área 

rural. Fica distante cerca de 120km de Florianópolis, estando situado junto às encostas da Serra 

Geral Catarinense.  

 

Figura 01: Ilustração das Regiões Brasileiras 

Fonte: Google Imagens (2011) 
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Figura 02: Ilustração do Estado de Santa Catarina e Santa Rosa de Lima-SC 

Fonte: Google Imagens (2011) 

 

   Nos últimos anos, a partir de um novo modelo agrícola adotado na comunidade, com base 

em uma organização comunitária solidária que elaborou um plano agrícola de modelo orgânico 

para produção de alimentos, muitas transformações vêm ocorrendo no município que foi alvo deste 

estudo. Todas estas mudanças foram desencadeadas quando a sociedade civil e o poder público 

da região das Encostas da Serra Geral preocuparam-se com os problemas gerados pela pouca 

produtividade agrícola, pelo uso dos insumos químicos para o aumento da produtividade, que 

acarretavam problemas na qualidade de vida da comunidade e principalmente o afastamento das 

pessoas de suas origens. Para tanto buscaram neste novo modelo uma alternativa de 

beneficiamento da produção agrícola da região.  

   Desta maneira nasceu a Associação de Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra 

Geral (AGRECO, 2011), em dezembro de 1996, quando, em setembro do mesmo ano, agricultores 

aceitaram produzir hortifrutigranjeiros de forma organizada e ecológica. Quatro famílias foram as 

primeiras a se engajarem neste processo coletivo de venda de seus produtos de forma quase 

direta para o consumidor urbano.  
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Figura 03: Vista Aérea de Santa Rosa de Lima-SC 

Fonte: Silva e Feuser (2007) 

 

     A partir desta experiência e da divulgação da mesma, muitos consumidores e pessoas 

relacionadas com a AGRECO, começaram a visitar o município para apoiar e conhecer a 

experiência que estava ocorrendo na região. No início estas pessoas ficavam espalhadas em 

algumas casas ou em um pequeno hotel localizado em frente à igreja matriz de Santa Rosa de 

Lima. Estas pessoas e os moradores da região, em função dos poucos locais de hospedagem e da 

falta de infraestrutura, começaram a discutir a possibilidade da criação de espaços para recepção 

e alojamento. A AGRECO e seus representantes viram neste desejo uma possibilidade de não 

apenas ter espaços para visitantes, mas ter consumidores participando ativamente das propostas 

de transformação já iniciadas com o projeto agro-ecológico. 

       Segundo Guzzatti (2003; 2011), o associativismo para criação do projeto de Agroturismo 

começou então a ser elaborado, sendo que em uma primeira etapa foram realizados diagnósticos 

participativos nas propriedades rurais para ver que serviços poderiam oferecer. Após esta etapa 

iniciaram a formatação de um circuito de agroturismo, com a definição de projetos individuais em 

cada propriedade, levando em conta as necessidades dos visitantes relacionadas com o local de 

hospedagem, a alimentação, o lazer e a venda de produtos produzidos pelos agricultores. A última 



677 
 

etapa desta primeira fase voltada para o associativismo foi à criação da Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia (AAAC), que utilizou como exemplo para sua organização a entidade francesa 

“Accueil Paysan”. Para tanto, procuraram a entidade e em 1998, esta enviou uma técnica brasileira 

integrante da associação na França para que a mesma avaliasse a proposta. Sendo a proposta 

avaliada e aceita, nasce a AAAC em 1999, como uma filial da “Accueil Paysan” no Brasil (Silva e 

Feuser, 2007). 

          Os procedimentos seguintes incluíram a partir desta data a criação de grupos dentro da 

nova associação, para que os mesmos juntamente com alguns especialistas em paisagismo, 

turismo e hotelaria, entre outros, se preparassem para a implantação do agroturismo na região. 

Neste sentido, foi elaborado material de apoio (“Série Agroturismo”), contendo temas considerados 

prioritários para implantação da proposta. Também foram realizados vários cursos de 60 e 80 

horas para capacitação dos agricultores e familiares que desejassem hospedar visitantes ou 

oferecer serviços de alimentação. Além dos cursos, outras oportunidades também aconteceram, 

tais como, viagens técnicas para municípios com propostas semelhantes de hospedagem familiar.  

 

Resultados: os discursos, as ações e seus impactos 

Nesta etapa, queremos caracterizar e dimensionar o modelo holístico – ecológico adotado 

em Santa Rosa de Lima – SC, observando principalmente o sentido deste modelo entre as 

pessoas que direta ou indiretamente estão envolvidas com a proposta do agroturismo na região e 

que residem na localidade.  

É importante lembrar, que os discursos aqui expressos não foram quantificados, uma vez 

que a proposta era a de compreender e talvez explicar a representação sociocultural de alguns 

atores sociais sobre o agroturismo, apresentando de forma discursiva os sentidos e os significados 

de um fenômeno que hoje faz parte do cotidiano dos mesmos. O grupo selecionado como amostra 

deste estudo compreendeu trinta (30) pessoas, num total de oito (08) mulheres, sendo os demais 

do sexo masculino. Estas pessoas são todas de núcleos familiares agrícolas.  Estes informantes, 

embora caracterizados pela baixa escolaridade, possuem um nível extremamente alto de 

politização quanto aos seus direitos de cidadãos. Isto ficou bem claro durante a entrevista, uma 

vez que poucas vezes foi necessário explicar os termos do roteiro elaborado. O entrevistador 

procurou sempre perguntar se compreendiam o significado do que se estava perguntando e os 

mesmos respondiam de forma clara e correta os significados de alguns termos utilizados nos 

questionamentos. A dedução que fica é que apesar da baixa escolaridade, em função dos 

constantes cursos, seminários e fóruns realizados pela AGRECO e AAAC, o nível de conhecimento 

sobre temáticas relacionadas com agroecologia, agroturismo, desenvolvimento sustentável, 

ecoturismo, ecologia, entre outros, ficou internalizado entre estes atores sociais. 
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Também é expressivo o nível de comunicação de todos eles. O modo de falar, de se 

conduzir diante das entrevistas, a presença de espírito, bem como a desenvoltura, são marcantes 

também. O que corrobora com muitas das respostas sobre as mudanças ocorridas na comunidade, 

em que os informantes declaram que o ensino, o conhecimento, assim como o não ter vergonha de 

ser agricultor – “a gente se orgulha da profissão que tem” – demonstram as contribuições 

positivas que o novo modelo de agroturismo exerce sobre estas pessoas. 

Falar do modelo para eles não é difícil. Assim como descrever que este tipo de agroturismo 

não é o mesmo que existe no restante do país, uma vez que é um modelo diferenciado, que se 

caracteriza por oferecer: diagnóstico participativo, capacitação dos grupos interessados, a 

presença de consultores especializados para assessoramento, investimentos próprios 

administrados através de um fundo rotativo criado pela Associação Acolhida na Colônia e ações 

constantes e contínuas de embelezamento e paisagismo, resgate e preservação da cultura local. 

Ao juntarmos todas as falas para uma avaliação sobre o que entendiam sobre o modelo de 

agroturismo adotado, obtivemos o seguinte Discurso do Sujeito Coletivo (DSC): 

 

DSC – O Agroturismo  

“O agroturismo de Santa Rosa de Lima é diferenciado. Nós fazemos formação e não 

deixamos de ser agricultores, embora tenhamos que fazer cursos, seminários, fóruns e 

discussões constantes sobre as questões positivas e negativas que podem ocorrer durante 

o processo. Para nós este agroturismo não pode nunca existir sem o programa de agro – 

ecologia que implantamos no município, um não existe sem o outro, por isso também que 

nosso agroturismo é diferente, nós somos acima de tudo agricultores e qualquer visitante 

ou hóspede ou turista deve marcar sua chegada e sua saída, não somos hotéis, somos 

famílias agricultoras recebendo pessoas especiais para momentos de trabalho, lazer e 

trocas de conhecimento”. 

 

 

Este DSC foi o resultado da soma das expressões – chave, as idéias centrais e os temas 

emergentes que se destacaram nas entrevistas. Vale recordar Lefèvre e Lefèvre (2005) quando 

afirmam que o DSC é o resgate da fala social de várias pessoas, que são sistematizadas e 

agrupadas em uma grande fala coletiva, em que se busca emergir da forma mais direta e 

adequada a fala ou o discurso social do tema tratado. 

O que ficou também como algo forte e positivo quanto ao modelo adotado é a unanimidade 

entre os 30 informantes sobre o que consideraram como a mais importante mudança decorrente 

da implantação e associação entre a agro – ecologia e o agroturismo: que foi o orgulho de ser 
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agricultor, a qualidade do alimento que hoje plantam, vendem e consomem, bem como os 

conhecimentos adquiridos. 

A qualidade da alimentação foi unânime entre os informantes, porém muito mais do que 

isto se pode perceber que esta mudança passa não apenas pela qualidade, mas também por 

transformações de teor cultural, uma vez que antes da implantação do cultivo de uma agricultura 

sem uso de agrotóxicos, os antigos plantadores de fumo raramente consumiam legumes e 

verduras, principalmente cruas. Isto indica uma mudança cultural forte e decisiva na mesa destes 

agricultores. 

Além da alimentação, de acordo com os depoimentos, percebe-se também uma 

descoberta da identidade profissional, quando estes agricultores passam a sentir orgulho do 

exercício da mesma. Não é uma vaidade qualquer no sentido mundano da palavra. O orgulho 

expresso por estes agricultores parece demonstrar uma ou várias descobertas sobre a importância 

do trabalho que realizam. Muitos dos informantes passaram por distintas crises financeiras sérias 

antes do movimento agro – ecológico na região. Um destes já havia embarcado para São Paulo e 

vivia em condições precárias, longe da família, tendo segundo ele passado até fome. Hoje é um 

dos principais articuladores do movimento e proprietário de uma agroindústria de melado e aves 

criadas em regime orgânico, sendo um dos agricultores que oferece sua terra para visitas a pontos 

em que mantêm preservada a mata nativa local. 

Neste ponto é possível reconhecer ser natural para todos eles considerarem que o 

conhecimento é outro ponto superimportante. Este conhecimento está relacionado a vários 

momentos do saber, tais como: o conhecimento sobre as possibilidades que a localidade possui 

caso seja preservada; sobre a importância da união dos agricultores, porque é a partir deste 

envolvimento coletivo que os mesmos vêm conseguindo manter a estrutura que planeja e gerencia 

o movimento agro – ecológico junto com a agroindústria, algo que em outras localidades às vezes 

se torna inviável em função da intervenção governamental ou empresarial no setor. É importante 

lembrar mais uma vez que o modelo de agroturismo da região não segue as vertentes citadas por 

Beni (2002), que segundo ele estão consolidadas em vários países e no Brasil também, que são o 

turismo rural como principal atividade no ambiente rural ou o turismo rural ocorrendo em 

propriedades não produtivas, algumas de grande valor histórico destacando-se pelo valor 

patrimonial, cênico e paisagista. Nestes modelos os agricultores deixam suas atividades de origem 

e se dedicam totalmente ao turismo rural, muitas vezes tendo que inclusive comprar os produtos 

que oferecem, assim como, trabalhando num sistema mais individualizado.  

Estas mudanças citadas agora, embora causem uma tremenda transformação na vida 

destes agricultores, se destacam por serem mais privadas do que públicas. Em função disto 

consideramos que seus efeitos físicos, socioculturais e psicológicos são positivos, uma vez que 

demonstram que levaram a: 
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a) União entre os agricultores com a formação de entidades fortalecedoras da classe 

trabalhadora e ao mesmo tempo formadora do grupo nas questões que envolvem suas 

ações no campo e nas atividades do agroturismo; 

b) Valorização da profissão de agricultor e orgulho de saber que o alimento produzido no 

planeta é gerado em suas propriedades, a partir de um modelo responsável e 

ecológico; 

c) Melhoria na saúde e qualidade de vida, com destaque para a alimentação, embora 

outras possibilidades sejam citadas, tais como ter uma conta no banco da associação 

dos agricultores e ter realizado melhorias nas dependências da casa e o 

embelezamento da propriedade; 

d) Transformação na organização familiar, antes eminentemente patriarcal com 

submissão da mulher e divisão do trabalho e dos espaços de atuação. Atualmente o 

trabalho relacionado ao campo ou ao turismo é realizado em parceria sem distinção, 

ou separação que remeta a ideia de um ‘trabalho de mulher’ ou ‘trabalho de homem’. 

 

No que se refere ao segundo e terceiro objetivos deste estudo: impactos e perspectivas, 

percebeu-se que o sentido dado a estes termos se confunde com o que se denominou de 

mudanças. Embora, se tenha como evidente, que como o agroturismo de Santa Rosa de Lima 

ainda se encontra em seu início, existe uma minimização dos impactos negativos e uma ampliação 

do que é considerado positivo. Os questionamentos realizados levaram aos seguintes DSC: 

 

DSC - Sobre os Impactos 

“Estamos aprendendo, ainda é difícil ter pessoas estranhas em nossas casas, às vezes nos 

sentimos envergonhados pela simplicidade do que podemos oferecer. Por outro lado, o 

nosso público é diferenciado, são pessoas que desejam estar conosco, não é um visitante / 

turista comum, estes são doutores, professores, alunos e os amigos que pensam como 

eles. Eles querem comer de nossa comida, conhecer nosso trabalho e conversar conosco. 

No início era estranho ter um doutor querendo saber sobre minha vida e dizendo da 

importância do meu trabalho. Hoje já não estranhamos. E cada vez mais percebemos que 

tudo o que fazemos beneficia a nós e a Santa Rosa de Lima, visto que estamos: gerando 

trabalho, fixação de nossos filhos na região, melhoramento da infra-estrutura de transporte, 

saneamento e comunicação; temos serviços de saúde e boas escolas; diminuiu as 

investidas das madeireiras por que estamos investindo nos condomínios agrícolas 

vendendo o excedente de terras para os visitantes compromissados com a AGRECO. Mais 
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ainda falta muita coisa, tem muito companheiro envolvido com bebida, as drogas são uma 

realidade na região, assim como algumas doenças como a AIDS. Tem uma coisa que é uma 

surpresa pra muita gente: a valorização de nossas mulheres, só agora percebemos mais o 

seu valor como administradora e gestora”. 

 

Neste DSC o turismo apresentado é positivo porque ele apresenta-se como um gerador de 

impactos positivos, capazes inclusive de transformar as relações de poder (condição da mulher 

agricultora), que sempre foram exclusivamente masculinas no setor agrícola, com poucas 

possibilidades de crescimento para as mulheres. Das oito (08) mulheres entrevistadas durante a 

pesquisa, é possível destacar o nível de escolaridade com predominância das mesmas no ensino 

fundamental e médio, sendo estas mulheres responsáveis em parte pela renda de suas famílias 

(elas fazem parte dos núcleos familiares com renda superior a três (03) salários mínimos). O que 

demonstra que seus papéis como administradores e gestoras de qualidade correspondem pelo 

menos a realidade apontada por vários agricultores entrevistados. Entretanto este fator não diminui 

as responsabilidades e o trabalho braçal realizado por elas. Tanto é que algumas das mulheres 

visitadas que não estão participando como informantes diretas (seus companheiros é que estão) 

enfatizam a sobrecarga de atividades com a implantação do agroturismo, uma vez que, são 

gestoras desta nova fonte de renda, agricultoras e anfitriãs dos visitantes / turistas (Heuser, 2003; 

Uller, 2006; Slapnicka, 2007). 

Ainda assim, o grupo de informantes concebe um DSC de perspectivas bastante favoráveis 

para o futuro. 

 

DSC - Sobre Perspectivas 

“O agroturismo em Santa Rosa de Lima só está começando, com a ampliação das 

agroindústrias em outros municípios, breve outras pessoas estarão crescendo como nós e 

muitos dos filhos daqui retornarão da cidade para ajudar a família nesta empreitada. Mas 

tem que ter cuidado, como foi dito antes, o agroturismo tem que funcionar junto com a agro 

– ecologia é por causa deste diferencial que as pessoas nos procuram. Se continuar à união 

entre nós (temos medo da desunião e da intervenção de terceiros aqui) e a gente conseguir 

trazer para a AGRECO os demais companheiros que ainda trabalham com fumo, breve 

poderemos dividir mais os ganhos e os custos, assim como o trabalho. Vai chegar um 

tempo em que poderemos descansar e nossas mulheres terão suas cargas de trabalho mais 

bem distribuídas entre todos os membros da família”. 

 

Este modo de pensar e conceber o agroturismo são bastante promissores e demonstra a 

viabilidade do modelo turístico adotado na região. Isto não significa dizer que o trabalho realizado 
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não tem problemas. De uma forma geral, pode-se considerar que o modelo proposto em Santa 

Rosa de Lima vem alcançando seu objetivo visto ser considerada referência para projetos desta 

natureza em outras localidades do país e ter recebido em 2002 o prêmio nacional “Destaque do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário” (Guzzatti, 2003; 2011).  

Apesar desta complexa conjuntura apresentada neste artigo, em que há um enfoque 

predominantemente positivo com relação ao agroturismo, numa linha de condução que Heuser 

(2002) denominou de acolhimento solidário e vontade de conhecer o outro com relação aos 

visitantes / turistas, sabe-se que muitos problemas ainda podem ocorrer, se houver a quebra 

principalmente do associativismo em Santa Rosa de Lima. Neste sentido, é possível afirmar 

observando as entrevistas e os três (03) DSC, que os agricultores e suas famílias depositam 

grandes esperanças na AGRECO, mas desejam a ampliação dos canais de comercialização e das 

vendas dos produtos das agroindústrias. 

Nos discursos, embora o agroturismo seja importante para os núcleos familiares 

envolvidos, todos enfatizam o orgulho de serem agricultores e não “donos de hotéis”. Para eles ser 

agricultor é tão imperativo quanto recepcionar hóspedes com qualidade. Nestes momentos eles 

descobrem através das constantes trocas que muito mais do que vender mercadorias, eles são 

responsáveis pela produção de um produto tido como idôneo, que não apenas pode ser 

comercializado, mas também pode ser usado em sua própria alimentação, bem como ser oferecido 

com segurança aos que procuram sua casa.  

Neste sentido, observa-se que existe uma dimensão simbólica presente no ato produtivo 

de plantar, de vender e de usar um produto considerado saudável que termina por produzir 

também prazer, quando há o elogio pelo ato praticado e pela responsabilidade assumida. Neste 

processo se percebe também um resgate de autovalorização e estima entre os agricultores, 

ultrapassando a dimensão econômica do viver cotidiano. Assim, é possível afirmar, que a prática 

agro–ecológica, unindo-se ao agroturismo, contribui para a realização do agricultor familiar não 

apenas na esfera produtiva e econômica, elevando-o enquanto sujeito social e cultural, mediante a 

possibilidade do resgate dos atributos positivos de sua “ruralidade” e de seu modo de vida.  

Porém, apesar de todos os benefícios que o turismo trouxe para as pessoas e o município, 

percebe-se que as transformações negativas também vieram, e que pontos de desgaste no 

modelo da atividade estão sendo sentidos. Exemplo disso é a preocupação do agricultor com as 

dívidas adquiridas na construção e/ou melhoramentos no equipamento turístico. Outro ponto a ser 

citado é a perda significativa da privacidade e também dos dias de folga, fazendo com que as 

famílias tenham que negociar seus momentos de convivência. 
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Considerações finais 

O turismo no meio rural tem sido uma das opções que o agricultor vem abraçando como 

uma opção de renda. Entretanto se no turismo rural este se sente economicamente satisfeito, 

termina por abandonar sua base profissional e a partir de um determinado momento, de produtor 

passa a comprador dos produtos que plantava, a fim de suprir as necessidades das pessoas que 

os procuram para o turismo rural. 

Não é esta a perspectiva encontrada em Santa Rosa de Lima. O grupo lá estabelecido, a 

partir, de algumas reflexões compartilhadas, entendeu que a busca pela sustentabilidade envolve 

transformações relacionadas com distintos aspectos, entre eles os de caráter socioculturais, 

econômicos, políticos e ambientais. Neste sentido, a realidade da produção agro – ecológica de 

Santa Rosa de Lima pode ser considerada um exemplo, uma vez que tem profundas 

preocupações com as condições do meio ambiente, os elementos abióticos, bióticos e 

sociopsicoculturais que envolve os agrossistemas que compõem a produção agrícola, as 

produções pecuárias, aviárias, suínas e meliária da região. Junto a esta política e modelo agrícola, 

uniram o turismo rural através da modalidade agroturismo, que tem por finalidade oferecer 

hospedagem e alimentação de qualidade e ao mesmo tempo mostrar e explicar aos turistas todo o 

processo de produção das pequenas propriedades rurais. 

Analisando os resultados obtidos é possível perceber que muito mais do que uma 

experiência de turismo rural, o diferencial do que foi observado e ouvido na região, diz respeito a 

um processo de produção dialético e solidário, com um componente educativo que transcende as 

questões que envolvem a recepção e hospedagem de visitantes. Em um contexto bastante amplo 

é possível perceber que os agricultores familiares possuem um projeto familiar que vai além da 

garantia de sobrevivência, não se limitando apenas a esfera econômica. As decisões e as 

realizações são ações coletivas de agricultores que unidos ampliam as possibilidades de 

crescimento econômico, educacional, sociocultural, entre outras possibilidades, tais como a 

solidariedade, a união associativa e a melhoria nas condições de trabalho de homens, mulheres e 

jovens.  
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Resumo 

O espaço rural pernambucano vem sendo utilizado pelo turismo e nele uma atração diferenciada: a 

produção da cachaça e da rapadura. Este artigo apresenta de forma sintética a origem da matéria-

prima desses subprodutos; expõe sobre a visita a alguns dos engenhos2 produtores com 

infraestrutura receptiva para a atividade turística, no Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil; 

identifica os motivos do mau êxito dos roteiros que tiveram como tema principal a Civilização do 

Açúcar e traz informações sobre novo roteiro turístico, ainda em fase embrionária, que contemplará 

as cachaçarias melhor estruturadas. O reconhecimento da importância do processo produtivo da 

cachaça e da rapadura como atração turística começa a merecer a atenção efetiva do poder 

público. Para fundamentar este trabalho, fez-se uma pesquisa bibliográfica e virtual e, utilizando 

um questionário foram realizadas entrevistas com representantes das entidades responsáveis pela 

avaliação e seleção dos atrativos, dentre os quais as cachaçarias e a criação desse novo roteiro 

(ou roteiros) cujo sucesso dependerá do atendimento à demanda dos turistas e dos operadores 

turísticos. Entende-se que roteiros que  incluem experiências que possam ser vivenciadas pelo 

turista despertarão o interesse e  estimularão a interiorização do turismo, uma política pública da 

Secretaria de Turismo do Governo do Estado.  

 

Palavras-chave: rapadura, cachaça, engenho, cana-de-açúcar, turismo rural. 

 

 

Abstract 

The rural areas of Pernambuco has been used by tourism and an attraction it differently: the 

production of sugar cane brandy and “rapadura” (brown sugar). This article summarizes the origin 

of the raw material of these products; expounds on a visit to some of the mills producing an 

infrastructure receptive to tourism in the State of Pernambuco, Northeastern Brazil, identifies the 

reasons for the success of bad scripts that had as its main theme of Sugar Civilization provides 

information on new tourist route, still in its infancy, which will contain the cachaçarias better 
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structured. Recognition of the importance of the production process of rum and molasses as a 

tourist attraction begins to merit the attention of the public effectively. In support of this work, it was 

a literature search and virtual, using a questionnaire, interviews were conducted with 

representatives of the entities responsible for the evaluation and selection of attractions, among 

which the cachaçarias and the creation of this new script (or scripts) whose success depends of 

meeting the demand of tourists and tour operators. It is understood that itineraries that include 

experiences that may be experienced by tourists awaken interest and stimulate internalization of 

tourism, a public policy of the Secretariat of Tourism of the State Government. 

 

Keywords: brown sugar, sugar cane brandy, sugar mill contryside, rural tourism 

 

 

1. Introdução 

O turismo rural que vem sendo ofertado, no Estado de Pernambuco, localizado na Região 

Nordeste do Brasil (ver figuras n.01 e n.02), tem se destacado nos mercados local e regional, em 

virtude da diversificação dos produtos com forte vínculo na identidade cultural do povo 

pernambucano3. A experiência vivenciada nas propriedades rurais (fazendas e engenhos) tem 

atraído um número significativo de turistas e de visitantes, principalmente, em sistema de day-use4.  

A utilização do processo de produção da cachaça5 e da rapadura6 como mais uma atração turística 

no espaço rural, poderá vir a ser um dos diferenciais do turismo rural em Pernambuco.       

 

                                          

                   

 

 

 

                       Fonte: http://www.maps.google.com.br 

 

Figura n. 01 
América do Sul - Brasil 

 

Figura n. 02 
Brasil – Região Nordeste 

Estado de Pernambuco em destaque. 
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Apresentar um breve histórico da introdução da cana-de-açúcar em nosso país, tratar sobre 

a produção artesanal da cachaça e da rapadura em algumas propriedades rurais que resgataram o 

seu processo produtivo e agregaram valor ao turismo rural são os objetivos principais deste artigo. 

Neste artigo também são apresentadas as dificuldades de implementação do Roteiro Integrado 

Civilização do Açúcar e as perspectivas de alguns membros do grupo de trabalho responsável pela 

sua reformulação tendo como foco principal a o processo de produção da cachaça. Com o apoio 

do Governo do Estado, essa nova versão pretende  aumentar o número de visitantes aos destinos 

e propriedades que ofertam o turismo rural e promover a interiorização do turismo, uma vez que o 

fluxo turístico em Pernambuco e nos demais estados da Região Nordeste concentra-se no litoral.   

 A pesquisa desenvolvida foi qualitativa, aquela que pode ser caracterizada como a tentativa 

de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou 

comportamentos (Richardson, 1999: 90). Dencker entende que esse tipo de pesquisa tem como 

principais características a visão holística, a abordagem indutiva e a investigação naturalística. 

Para Alves Mazzotti et al. apud Dencker: 

 

A visão holística parte do princípio de que a compreensão do significado 

de um comportamento ou evento só é possível em função da 

compreensão das inter-relações que emergem de um dado contexto. 

A abordagem indutiva pode ser definida como aquela em que o 

pesquisador parte de observações mais livres deixando que dimensões e 

categorias de interesse emerjam progressivamente durante os processos 

de coleta de dados.  

Finalmente, investigação naturalística é aquela em que a intervenção do 

pesquisador no contexto observado é reduzida ao mínimo.  (2000:36). 

[grifos dos autores]. 

 

Para este trabalho foram utilizadas fontes primárias e secundárias; quanto aos objetivos, 

trata-se de uma pesquisa exploratória e, quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa foi 

bibliográfica e virtual. Para o enriquecimento e a confirmação de algumas informações, 

contataram-se representantes de entidades envolvidas na estruturação do novo roteiro. Esses 

contatos foram pessoais e virtuais e, tiveram como suporte um questionário contendo seis 

perguntas. Das cinco entidades envolvidas, – Empresa de Turismo de Pernambuco S/A 

(EMPETUR), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-PE), 
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Associação dos Produtores de Aguardente de Cana e de Rapadura de Pernambuco (APAR), 

Associação Pernambucana de Turismo Rural e Ecológico (APETURR) e Fundação Gilberto Freyre 

– foi possível entrevistar três dos seus representantes que atenderam prontamente à solicitação. 

No item a seguir, aborda-se a introdução da cana-de-açúcar, principal matéria-prima para a 

produção do açúcar e do álcool, assim como da rapadura e da cachaça, no Brasil. Algumas 

ilustrações para facilitar a visualização territorial e a compreensão sobre as capitanias hereditárias 

- primeiras unidades administrativas do país. Na capitania hereditária de Pernambuco, a cana-de-

açúcar teve importante destaque. 

 

1.1 Da Ilha da Madeira à Zona da Mata de Pernambuco, Brasil: este foi o percurso da cana-

de-açúcar7.  

A cana-de-açúcar tem origem provável em Bengala ou sudoeste asiático. Chegando à 

Pérsia, foi levada pelos árabes para a costa oriental do Mediterrâneo e, a partir daí, os portugueses 

a introduziram nas ilhas da Madeira, de São Tomé, dos Açores e de Cabo Verde (Gomes da Silva, 

1997:11; Martins da Silva, 2006:34) e os espanhóis, nas Ilhas Canárias. Na última década do 

século XV, Cristóvão Colombo desembarcou, em São Domingos com as primeiras mudas, cujo 

cultivo foi, também, introduzido em Cuba e em outras ilhas do Caribe (Martins da Silva, 2006:34). 

No Brasil, tal fato ocorreu, no início do século XVI, na Região Nordeste, com a chegada dos 

portugueses (Gomes da Silva, 1997:11). Referindo-se ao cultivo da cana-de-açúcar, Correia de 

Andrade, afirma ter se iniciado na feitoria situada na costa de Itamaracá, já na segunda década da 

colonização, pelo navegador Cristóvão Jaques (Correia de Andrade apud Quintas et al. 2007:31). 

No final desse século, a ilha da Madeira era a maior produtora de açúcar do Ocidente, sendo 

superada, posteriormente, pela produção brasileira (Gomes da Silva, 1997:11). Nesses territórios, 

a cana-de-açúcar encontrou os climas ideais para o seu cultivo e expansão – o tropical e o 

semitropical – entre o Trópico de Câncer, no Hemisfério Norte, e o Trópico de Capricórnio, no 

Hemisfério Sul (Martins da Silva, 2006:35). 

Na terceira década do século XVI, o território brasileiro foi dividido em capitanias, 

comandadas como dito, anteriormente, por um capitão-mor. Este também era conhecido como 

donatário,... que em regra, não dispunham de grandes recursos próprios, levantaram fundos tanto 

em Portugal como na Holanda, tendo contribuído em boa parte banqueiros e negociantes judeus 

(Prado Júnior, 1974:32).  

Das quinze capitanias, apenas duas prosperaram (ver figura n.03) - a de Pernambuco, cujo 

capitão-mor era Duarte Coelho Pereira, e a de São Vicente, entregue a Martim Afonso de Souza 

(Abril Cultural, [19--]:106). O donatário da capitania de Pernambuco foi o responsável pela 

implantação da tecnologia da produção de açúcar e do engenho. O termo – engenho - passou a 
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designar todo o conjunto da propriedade açucareira – a fábrica ou moita, a casa de purgar – onde 

ocorria o branqueamento do açúcar -, a casa-grande (era a residência do proprietário ou do senhor 

                                                     

                                                     Figura n. 03 

                            O Brasil e as suas capitanias hereditárias 

 

 

Fonte: http://www.mundovestibular.com.br/articles/6635/1/Capitanias-

Hereditarias/Paacutegina1.html 

de engenho, como era chamado, e da família), a senzala (servia de alojamento para os escravos), 

a capela e as terras. 

Nessa época, a economia do Brasil estava baseada na grande propriedade de terra, na 

monocultura da cana-de-açúcar, na produção voltada para o mercado externo e na utilização da 

mão-de-obra escrava (Abril Cultural, [19--]:105). O açúcar e o Brasil se tornaram presentes nesse 

mundo novo como que simultaneamente: o Brasil significando açúcar, o açúcar significando Brasil 

(Freyre, 1975:7). 

O produto ultrapassou o pau-brasil (pau-de-tinta) ou Caesalpinia echinata, de cuja madeira 

se extraía um corante vermelho o qual era utilizado na produção têxtil, e que foi traficado por 

portugueses e franceses, até meados do século XVI (Prado Júnior, 1974: 25). Como afirma o 

autor, tratava-se de uma exploração rudimentar que não deixou traços apreciáveis, a não ser 

destruição impiedosa e em larga escala das florestas nativas donde se extraía a preciosa madeira 

(Prado Júnior, 1974:25). Esse tipo de exploração não chegou a formar núcleos populacionais 

(Prado Júnior, 1974:26). 

O açúcar foi uma excelente mercadoria para a coroa portuguesa e figurou como principal 

produto de exportação durante todo o período colonial, situação esta que perdurou até meados do 

século XIX (Gomes da Silva, 1997:13). Com a modernização da técnica de fabrico do açúcar nos 
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países produtores de cana, o Brasil começa a perder espaço no mercado internacional, o que 

levou o país à industrialização. Assim, os engenhos centrais e, posteriormente, as usinas foram, 

pouco a pouco, substituindo os engenhos, e o poderoso “senhor de engenho” passou a ser, 

simplesmente, fornecedor de cana para essa nova indústria do açúcar.  

Correia de Andrade atesta que no século XX se inicia uma grande crise econômica das 

usinas (1989:52). Essa atividade volta a apresentar sinais de crise, em Pernambuco, na última 

década do século XX, como resultado de vários fatores, dentre os quais o solo acidentado que 

dificulta a mecanização e demanda maior quantidade de mão-de-obra, o que eleva o custo de 

produção e dificulta a competitividade frente a outras regiões do país. Aliado a isso, a região de 

maior produtividade (Mesorregião da Mata) enfrentou duas grandes secas no período de 1992 a 

1998, inviabilizando o cultivo da cana em algumas propriedades por terem perdido a soca8 (Tauk 

Santos et al. 2001). 

Apesar de todas as dificuldades, a cana-de-açúcar continua se mantendo com destaque na 

produção agrícola, como também a produção de açúcar dentre os produtos industrializados do 

Estado. A cana-de-açúcar concentra-se na Mesorregião da Mata (ver figura n.04), mas, também é 

cultivada, em menor escala, em outras Mesorregiões de Pernambuco. 

 Alguns engenhos retomaram a atividade agrícola, outros introduziram o gado e, alguns 

diversificaram ainda mais com a implantação  de infraestrutura  receptiva para  o turismo  rural que,  

Figura n.04 – Mesorregiões de Pernambuco  

  

            Mesorregiões: 5.Metropolitana do Recife. 4.da Mata. 3.do Agreste. 2. do Sertão   

            1.do São Francisco. 

            Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%B5es_de_Pernambuco.  

 

de acordo com o Ministério do Turismo é  
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o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 

natural da comunidade (2008:19). 

 

Entende-se que o conceito representa o tipo de turismo que vem sendo ofertado na maior 

parte das propriedades pernambucanas que inseriram a atividade turística como uma das fontes 

de renda e que estão associadas à APETURR. 

No próximo item, apresentam-se a cachaça e a rapadura, subprodutos da cana-de-açúcar. A 

rapadura foi bastante consumida até cerca de 50, 80 anos atrás. Alguns engenhos retomam essas 

produções e tornaram-se atrações do turismo que vem ocorrendo no espaço rural de Pernambuco. 

 

2.  A produção da cachaça e da rapadura: subprodutos da cana-de-açúcar e atrativos 

do turismo rural. 

Como referido no item anterior, algumas propriedades rurais produtoras de cana-de-açúcar 

vêm diversificando as atividades. Do setor primário mantém a agricultura ou a agricultura e a 

pecuária, e, na década de 90 do século XX, introduzem atividades do setor terciário como o 

turismo rural. São as “novas ruralidades”, isto é, atividades não tradicionais que vêm sendo 

introduzidas no campo. A implementação de novas atividades e o resgate de outras objetivando o 

desenvolvimento sustentável do campo foi sugerida por Graziano ao afirmar que o rural deveria ser 

visto não apenas como espaço agropecuário, mas também, como espaço de produção de serviços 

e de bens não-agrícolas (Graziano da Silva, 1993:12).  

 Inicialmente, os empresários que introduziram o turismo rural em suas propriedades não 

contaram com o apoio do setor público que investia quase que exclusivamente no turismo de sol e 

mar, principal motivo das viagens dos que vêm ao nosso Estado. Passados mais de vinte anos, o 

segmento ganha espaço na mídia, maior dinamismo com o fortalecimento da APETURR e atenção 

de entidades públicas e privadas, a exemplo do SEBRAE, da Federação da Agricultura de 

Pernambuco (FAEPE), da Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco, da EMPETUR, da 

Fundação Gilberto Freyre, além do Ministério do Turismo. 

Ao longo desses anos, os empresários têm visitado outras experiências no Sul e no Sudeste 

do país, assim como no exterior, especificamente, em Portugal e na França, e, com isso, adaptado 

essas vivências à nossa realidade. Dessa forma, vêm melhorando a qualidade dos serviços e dos 

equipamentos, ampliando a oferta de lazer, retomando atividades produtivas, como a fabricação 

artesanal da cachaça e da rapadura que podem ser degustadas, adquiridas e utilizadas na 

gastronomia ofertada durante as visitas dos turistas e excursionistas9. 
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2.1 A cachaça a aguardente de cana, a caninha, a cana ou pinga: “a água que passarinho 

não bebe”  

A cachaça, primeiro destilado da América Latina, também tem origem no período da 

colonização, num dos engenhos do litoral brasileiro, entre 1516 e 1532 (Martins da Silva, 2011)10. 

O autor apresenta três versões quanto ao local do surgimento da cachaça: a primeira, em São 

Vicente (Estado de São Paulo), no ano de 1532; a segunda, em Itamaracá (Estado de 

Pernambuco), entre 1516 e 1526; a terceira, em Porto Seguro (Estado da Bahia), no ano de 

152011. 

No Brasil, a importância da cachaça é tão grande que tem dia próprio para comemorá-la – 13 

de setembro. Quanto à origem do nome, Jatobá aponta as versões de que a cachaça era: 

 

a espuma da caldeira (tiborna em português e cachaza, em espanhol da 

América do Sul), em que se aquecia o caldo da cana a fogo lento, que 

era retirada com grandes escumadeiras para a purificação do líquido, e 

servia como alimento para cavalgaduras, cabras e ovelhas. Numa outra 

versão explica-se que esta espuma era denominada cagaça, em 

corruptela de pronúncia – por parte dos escravos – do nome original. Por 

fim, a versão de que é aceita como sinônimo de porco ou cerdo 

(cachaço) e porca (cachaça). Ou ainda caitatu ou caititu (porco-do-mato: 

animal da família dos suínos característicos da América do Sul) 

chamado, também, de cachaço – o macho reprodutor da espécie e que, 

por possuir a carne muito dura, era comum o uso de aguardente da cana 

para amaciá-la (Jatobá, 2006:93). 

 

Há algumas versões quanto ao seu surgimento; uma delas a de que os portugueses 

improvisaram a bebida com o resíduo do caldo da cana – “borra”, “garapa azeda”, “garapa doida”; 

outra a de que a espuma do caldo da cana que se formava quando cozido era retirado e jogado no 

cocho, a “cagaça”, que fermentava atraindo o gado e outros animais, o que chamou a atenção dos 

escravos, os quais passaram a consumi-la. O processo de destilação da bagaceira, cachaça de 

uva produzida pelos portugueses, passou a ser utilizado na “cagaça”, surgindo, assim, a cachaça 

da cana-de-açúcar (Martins da Silva, 2006:28) - das senzalas para as casas-grandes, tornando-se 

num “símbolo nacional” (Jatobá, 2006:92).  

A cachaça é considerada a única bebida genuinamente brasileira. Contendo entrecascos 

(aroeira, jucá, entre outros), plantas e raízes medicinais, na crendice popular, é conhecida como 

pau-dentro, e encontradas, facilmente, nas cidades do interior do Nordeste do Brasil. Outra bebida 

popular, na região, e que tem como base a cachaça é a batida ou bate-bate – aguardente, açúcar 
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e sumo de fruta. E a mais famosa de todas: a caipinha – limão galego, esmagado com açúcar, 

cachaça e gelo. 

De acordo com Martins da Silva, a cachaça parece seguir o mesmo roteiro da cana-de-

açúcar, com produção em São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais (2006, 

p.36). Programas de valorização e de apoio à sua produção surgiram a partir da década dos anos 

80 do século XX. Em Pernambuco, além do apoio do SEBRAE-PE que criou o Programa Setorial 

Integrado (PSI) da Cachaça (SEBRAE/PE, 2005:13), os produtores contam com a Associação dos 

Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), a Federação da Agricultura de Pernambuco 

(FAEPE), a Associação Pernambucana dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura 

(APAR)12 e com a Associação Pernambucana de Turismo Rural e Ecológico (APETURR). Estas 

duas últimas unidas com a intenção de torná-la um atrativo complementar ao turismo rural. Para a 

promoção, divulgação e comercialização da cachaça, os produtores participam de eventos 

nacionais e internacionais, e têm lugar reservado nos eventos que promovem o artesanato e o 

turismo pernambucano em Olinda e em Recife, ambas no Estado de Pernambuco. 

 

A cachaça é a bebida do século. Ela é diferente de todas as outras, com 

uma história que tem a ver com a colonização do Brasil, a monocultura 

da cana-de-açúcar e a alegria do brasileiro, sobretudo do 

pernambucano. A cachaça carrega com ela toda a cultura do nosso povo 

(Collier apud SEBRAE/PE, 2005:13). 

 

 

A cachaça pernambucana “ganha cada vez mais espaço” disse o presidente da Associação 

Pernambucana dos Produtores de Cana-de-Açúcar e de Rapadura (APAR) (SEBRAE/PE, 2005, 

p.14). Ainda tratando do assunto afirmou: Estamos quebrando com o paradigma de que a cachaça 

é uma bebida discriminada e sem sofisticação (Disponível em: 

www.cachacasdepernambuco.com.br. Acesso em: 22 dez. 2011, 11h44min). 

Por estar sendo bastante apreciada, não só no Estado, mas, também no exterior, tem 

despertado o interesse das pessoas conhecerem a sua produção. Em virtude disso e de outras 

questões, proprietários de engenhos, produtores de cachaça, vêm recebendo grupos para 

conhecer o processo de fabricação artesanal. Uma rica vivência, pois, numa visita é possível obter 

informações sobre a história e a geografia da localidade, a gastronomia típica, a agricultura, a 

produção da bebida, entre outras. Para o proprietário, além da troca de experiência com o 

visitante, a atividade turística no meio rural traz alguns benefícios: a diversificação das atividades 

produtivas, a conservação do patrimônio, a geração de emprego e renda, o resgate de alguns 

hábitos, a valorização da cultura, a preservação do meio ambiente natural. Vislumbrando esses ou 
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alguns desses benefícios, várias propriedades passaram a receber grupos tendo a visitação à 

cachaçaria como uma das principais atrações. Ressaltando-se que há, ainda, a necessidade de 

uma melhor estruturação receptiva. 

 

2.2  Rapadura ou raspadura: origem, produção e declínio13   

A rapadura parece ter origem na raspagem das camadas de açúcar presas nos tachos que 

eram utilizados na fabricação do açúcar. Dessa raspagem aquecida formava-se um mel que por 

sua vez era colocado em formas com tamanho e formato semelhantes aos de tijolos (Disponível 

em:http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=26

3&Itemid=1. Acesso em: 08 dez 2011). De acordo com a Empresa Brasileira de Produtos 

Agropecuários (EMBRAPA), a fabricação da rapadura teve início no século XVI nas Ilhas Canárias 

(Espanha).  Nesse mesmo século, começou a produção no Brasil, nos primeiros engenhos 

produtores de açúcar. (Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de 

acucar/arvore/CONT000fjighhp202wyiv80sq98yqyvgmia8.html. Acesso em: 07 dez. 2011, 13:47). 

 

Pelos séculos XVIII e XIX  era a forma usual do açúcar, especialmente 

em viagem, e assim registrou Henry Coster em 1810. Semelhantemente 

ocorre na América espanhola. Narciso Garay (Tradiciones y Cantares de 

Panamá, “ L’ Expansion Belge, 1909, 1930) informa: “Rapadura es el 

‘azúcar panela’ de que hablan las Ordenanzas de Granada de 1672. La 

voz panela entre nosotros es extranjera. Para servir este azúcar, que no 

es granulado ni en torrones, hay que rasparlo con cuchillo, y de allí tal vez 

provino el nombre de raspadura que le damos” (Cascudo, 1972:750). 

A EMBRAPA afirma que a rapadura é produzida em mais de 30 países. No  Brasil, na região 

Nordeste, os estados do Ceará, Bahia e Piauí são os maiores produtores (SEBRAE, 2003:11), 

existindo também produção significativa nos Estados do Pernambuco, Alagoas e Paraíba, 

localizados na mesma região. Em Pernambuco, apesar de a maior produção canavieira estar 

localizada na Mesorregião da Mata, os engenhos de rapadura se concentram nas Mesorregiões do 

Agreste e do Sertão (ver figura n.04), sendo os municípios de Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde 

os maiores produtores (Disponível 

em:http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=26

3&Itemid=1. Acesso em: 08 dez 2011). 

Ao longo de décadas tem havido uma grande redução da produção da rapadura e  um dos 

fatores desse declínio, em Pernambuco, colocado de modo pertinente pela Sra. Melânia Vieira, 
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proprietária do Engenho Lage Bonita (em Quipapá), foi o encerramento das atividades em muitos 

engenhos. Como eram em sua maioria pequenas propriedades mantidas pelas famílias que 

desenvolviam todas as atividades juntamente com algumas poucas pessoas contratadas. Como 

era uma vida de trabalho árduo, os pais estimulavam os filhos a ter uma “vida melhor”, isto é, fora 

do campo. Então, foram para a capital do Estado (Recife) estudar e desenvolver toda uma vida 

profissional distante daquela que lhe deu origem e sustento, não dando continuidade aos negócios 

da família. E, assim, com a morte dos pais esses engenhos foram sendo vendidos.  

Em conseqüência desse e de outros fatores, houve uma significativa queda do parque 

rapadureiro pernambucano que contava em 1970 com 1.868 unidades e em 1995 com apenas 285 

(SEBRAE, 2003:10).  Só no município de Quipapá, há cinqüenta anos, havia 107 engenhos, em 

2006 só existiam 0914. A proprietária do Engenho Laje Bonita lembra que são raras as pessoas que 

têm o hábito de consumir rapadura como se consumia há oitenta anos. Há cinqüenta anos fazia 

parte da mesa do brasileiro. Se comia [sic] com feijão, com farinha, se levava dentro de um bornal 

para o trabalho no campo15.  Hoje, ela volta a ser consumida, como ingrediente, na gastronomia 

contemporânea, em pratos idealizados e produzidos por renomados chefs de restaurantes com 

cardápio sofisticado. 

2.2.1 A produção da rapadura como atrativo turístico e incentivo ao consumo 

Sentindo a necessidade de incentivar o consumo da rapadura, os proprietários do Engenho 

Laje Bonita decidiram receber grupos de estudantes de escolas do Recife, e de municípios 

próximos, acompanhados dos seus professores de história e de geografia para conhecer todo o 

processo de produção da rapadura em um engenho bangüê16  

 

... Paulo vai com eles para o campo mostrar como se planta a cana. 

Explica todo o ciclo do açúcar, mostra como se colhe, como é que 

transporta para dentro do engenho. Aí, vem com eles para o prédio do 

engenho, mostra como é que aquela cana se transforma em rapadura e 

em mel de engenho. Aí, a gente faz o puxa-puxa pra [sic] eles na hora, 

faz rapadura batida. Eu monto uma mesa de degustação dos produtos, 

aí, eles [pausa], muitos deles experimentam pela primeira vez e 

adoram17. 

 

Ao lado dos produtos fabricados no engenho também são expostos para degustação bolos, 

doces e pães que tiveram como ingredientes a rapadura ou o mel de engenho18. Depois de todo 
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esse aprendizado fora da sala de aula e de todas essas guloseimas, os estudantes voltam para 

casa maravilhados. Assim, despertam o interesse dos pais em conhecer o engenho, e, dessa 

maneira, a quantidade e o tipo de visitantes ao engenho aumentou e diversificou. 

No Engenho Laje Bonita há programação de visita para grupos de estudantes com fins 

pedagógicos, para excursionistas e para turistas, estes, em sua maioria, hóspedes da Fazenda 

Betânia, localizada no município de São Benedito do Sul, a cerca de 8 km do Engenho Laje Bonita. 

Uma parceria que amplia a oferta de lazer dos hóspedes da fazenda e os visitantes ao engenho. 

Além de contribuir para o aumento do consumo dos produtos, essa iniciativa proporciona a 

conservação de um patrimônio histórico e cultural que vem sendo, infelizmente, destruído, 

esquecido ou nem conhecido pela “geração shopping center”. 

A necessidade de alguns empresários do setor agropecuário em diversificar as suas 

atividades produtivas com a introdução do turismo tem proporcionado a conservação de antigas 

edificações dessas propriedades e a valorização do artesanato, dos folguedos populares e, 

principalmente, dos “comes e bebes do nordeste”19 – uma gastronomia resultante da fusão dos 

hábitos alimentares do colonizador português, do indígena e do escravo africano. É o patrimônio 

cultural representativo de um local e de um período importante da história de Pernambuco, e 

porque não dizer do Brasil, que começa a ganhar espaço no mercado turístico. 

Vale a pena registrar que o turismo, muitas vezes apontado como um dos predadores do 

patrimônio cultural, neste caso deve ser visto como um dos responsáveis pela sua conservação e 

ressemantização. Por outro lado, esses novos usos podem ser da mesma forma, alvo de críticas 

dos preservacionistas já que acreditam que a conservação destrói a aura do bem cultural (Barretto, 

2000, p.16). Entende-se ser mais prudente a aceitação dessas adaptações e usos a fim de se 

evitar a destruição gradativa dos bens e das referências da nossa identidade cultural.  

Conhecer um engenho bangüê em pleno funcionamento nos dias atuais quando a maioria 

deles está de fogo morto20 há muitos anos, é um privilégio. Além do mais, com uma exposição 

detalhada sobre as várias etapas do processo de fabricação do seu produto final feita por quem 

recebeu esse legado de seus antepassados.  Além do Engenho Laje Bonita, na Mesorregião da 

Mata Pernambucana, o Engenho São Pedro, em Triunfo, município da Mesorregião Sertão (ver 

Figura n.04) está preparado para receber os visitantes.  

Ressalta-se que alguns proprietários rurais reconstruíram o seu engenho (em menor escala), 

pois o original já havia sido destruído pelo tempo ou de maneira intencional, para a produção de 

rapadura artesanal e em pequena quantidade para consumo interno. Uma maneira de apresentar o 

processo produtivo ao visitante, retomando a história da família daquela propriedade e da região. 

Além de apresentar nas diversas refeições a rapadura como adoçante (mais saudável do que o 

açúcar refinado), ou como ingrediente de uma das inúmeras sobremesas servidas.  
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No item três, as dificuldades de comercialização dos roteiros que permitem a vivência das 

práticas rurais e a estruturação de novos roteiros a partir da atração às cachaçarias.  

 

3.  Os antigos e novos roteiros turísticos de Pernambuco com base na Civilização do Açúcar 

Há alguns anos entidades ligadas ao turismo têm a intenção de transformar em produto 

turístico o que se chamou de Civilização do Açúcar, assim considerado o período áureo do cultivo 

da cana-de-açúcar e a herança cultural com fortes registros na arquitetura, nas manifestações da 

cultura popular, notadamente, na gastronomia, nos hábitos e costumes. Um roteiro turístico com 

itinerário composto por elementos representativos desse período foi criado com base em estudos e 

pesquisas que o contextualizasse. O SEBRAE/PE foi o responsável pela coordenação do trabalho 

e envolveu a Fundação Gilberto Freyre, além, de renomados consultores vinculados a essas e a 

outras instituições, a exemplo de Elder Lins Teixeira21.  

As empresas operadoras do receptivo turístico local não absorveram a proposta desse 

roteiro. Ao ser proposto, imaginou-se que seria do interesse do público local e regional, tendo em 

vista que o roteiro turístico rural com base na Civilização do Açúcar teria forte apelo na história e na 

cultura do Estado e do Brasil.  

Após dois ou três anos dessa primeira tentativa, a estruturação de roteiros turísticos 

integrados foi viabilizada a partir do projeto Rede Cooperação Técnica para a Roteirização, sob a 

coordenação do Ministério do Turismo, e desenvolvido a partir de uma parceria com o SEBRAE 

Nacional e o Instituto Marca Brasil (IMB). Dessa forma, cinco roteiros foram criados, um em cada 

região do país, cabendo à Região Nordeste o Roteiro Integrado Civilização do Açúcar que, como a 

primeira iniciativa, contemplou os Estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.  

Ao longo do período das visitas técnicas aos municípios inclusos, equipe formada por 

representantes do Ministério do Turismo, SEBRAE-PE, IMB e EMPETUR identificou algumas 

necessidades, as quais, em sua maioria, ainda não foram solucionadas. Dentre os problemas 

levantados, destacam-se:  

 

Poder Público 

 Acessos precários: vários trechos ficam  inviáveis com a chuva; 

 Ausência de sinalização turística e de trânsito em muitos acessos e municípios; 

 Sistema de comunicação falho nas regiões rurais: telefonia móvel, WEB, cartão de 

crédito. 

 

Parceiros 

 Sazonalidade: dependência do turismo de sol e praia; 

 Desânimo dos empresários por conta de projetos anteriores; 
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 Baixa interação entre os atores; 

 Resistência para comercialização pelas operadoras; 

 Membros do Comitê Gestor de Pernambuco pouco atuante. 

 Baixa disposição do Comitê para o trabalho em grupo com outros estados. 

 

          Equipamentos 

 Alguns atrativos são distantes e gastam tempo nas estradas e percurso rodoviário; 

 Equipamentos não estão aptos a atender idosos e/ou deficientes; 

 Ausência de padrões de qualidade nos equipamentos; 

 Produtos turísticos ainda não estruturados.22 

 

Comercialização 

 Imagem da região Nordeste vinculada diretamente ao segmento sol e praia; 

 Sazonalidade da oferta (período chuvoso menos atraente); 

 Resistência à comercialização pelas agências e operadoras; 

 Operadoras e receptivos vendendo os destinos, porém sem o nome Roteiro 

Integrado Civilização do Açúcar; 

 Necessidade de formatar produtos para diferentes segmentos da demanda 

(Ministério do Turismo, 2010:117). 

 

Além dos pontos fracos citados, acredita-se que o envolvimento do órgão oficial de turismo 

do Estado e de alguns municípios não foi suficiente, assim como da iniciativa privada, 

especialmente, das agências que fazem o receptivo a partir do Recife, principal destino indutor do 

Estado. Essas agências não priorizam a comercialização desse tipo produto, mas os de sol e praia, 

principal demanda dos mercados emissores. Isso foi atestado em estudo realizado, em 2009, pelo 

Ministério do Turismo, junto a 19 operadores das regiões Sul e Sudeste do Brasil, sobre os roteiros 

turísticos integrados. A respeito do roteiro referente à Civilização do Açúcar estudo concluiu que 

 

...o roteiro tem aceitação parcial das operadoras, que valorizam a 

inovação da proposta e a possibilidade de contribuir para o 

desenvolvimento dessas regiões através do turismo, no entanto, a grande 

maioria acredita que seria necessário reformulá-lo, respeitando a fonte de 

identidade do Nordeste como destino de praia, que o cliente busca, 

equilibrando, desse modo, o roteiro com algum passeio com visita às 

fazendas de cana-de-açúcar. (Ministério do Turismo, 2009, p. 42). 
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Recentemente, o Roteiro Integrado da Civilização do Açúcar, no que se refere ao Estado de 

Pernambuco, começou a ser revisto. Desta vez com novas entidades envolvidas a APETURR e a 

APAR, com a grande motivação – COPA 2014 e com ênfase na visita às cachaçarias. “... trabalhar 

o turismo de convivência no interior, por exemplo, com a participação do turista no preparo de um 

jantar, levá-lo para conhecer a produção da cachaça, da rapadura ...”  foram sugestões de duas 

das operadoras entrevistas para o Estudo Qualitativo Junto às Principais Operadoras de Viagens 

do Brasil. Outras duas apontaram a inclusão de conhecimento de história. (BRASIL, 2009, p. 31) 

Para a estruturação desse novo roteiro com base no conceito da Civilização do Açúcar, 

algumas reuniões já ocorreram e uma equipe técnica representando o SEBRAE-PE, a Fundação 

Gilberto Freyre, a EMPETUR, a APAR e a APETURR já iniciou as visitas às cachaçarias a fim de 

avaliar as que têm condições de receber visitantes. Até o momento 05 cachaçarias foram pré-

selecionadas23.  

 

Pensando em aprimorar o potencial turístico da Zona da Mata 

Pernambucana, a Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR) 

realizou visitas técnicas a vários equipamentos da região, localizados em 

Nazaré da Mata, Vicência, Paudalho, Lagoa do Carro, Goiana, entre 

outras. 

......................................................................................................................

............. 

... a EMPETUR orientará os proprietários dos estabelecimentos sobre a 

necessidade das devidas melhorias e montará um roteiro contendo esses 

equipamentos turísticos para promover o turismo rural... (EMPETUR, 

2011) 

 

 

Já há uma publicação em fase final de estruturação que vai conter informações sobre todas 

as cachaçarias associadas à APAR24. Ao que parece, ainda não há uma definição clara do (s) 

roteiro (s), mas, já há como certa outra publicação especificando o (s) roteiro (s)  turístico (s).  

Como APAR, estamos desenvolvendo algumas ações. Lançamos a 

nossa Carta de Cachaças de Pernambuco, um projeto em parceria com o 

SEBRAE. No formato que foi feito é um projeto inédito no país e está 

sendo um sucesso, lançamos aqui em Pernambuco dia 24/11 e a [sic] 

nível nacional, dias 06 e 07/12 em Brasília nas reuniões do IBRAC e da 
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Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça no Ministério da 

Agricultura. Por enquanto os lançamentos foram digitais, pois estão nas 

correções finais para seguir para impressão, já será trilingue e servirá de 

base para iniciarmos as capacitações e para as ações internacionais. A 

carta está bem ampla: Apresentação, Breve História da Cachaça, Tipos e 

Estilos, Formas de Apresentação, Princípios de Degustação, Princípios 

de Harmonização, Serviço da Cachaça e a Carta contendo dados dos 

produtos e informações das empresas produtoras.25 

Há possibilidade de apoio do Ministério do Turismo nas capacitações previstas e na 

revitalização do Museu da Cachaça26. O museu é resultado de uma iniciativa particular. Está 

localizado no município de Lagoa do Carro, Mesorregião da Mata (ver figura n.04), a 60 km do 

Recife. Seu idealizador e proprietário é considerado o maior colecionador de cachaça do mundo 

pelo Guiness Book – já contando com quase nove mil exemplares de vários estados do Brasil e de 

cerca de 20 países (Disponível em: www.youtube.com/watch?v=jpVX7KgjbB8. Acesso em: 17 dez. 

2011, 17h30min). Este será, com certeza, incluído num dos roteiros turísticos. 

A vocação turística do Estado de Pernambuco para um roteiro que contemple os atrativos  

representativos da Civilização do Açúcar é incontestável visto que há interesse da única operadora 

especializada em turismo rural no Brasil, a qual tem sede em São Paulo, a Brasil Rural. No Salão 

Nacional do Turismo (2010), maior evento do setor, promovido pelo Ministério do Turismo, em São 

Paulo, algumas operadoras das regiões Sul e Sudeste do Brasil se interessaram pelo roteiro no 

Encontro de Negócios (espaço dedicado à exposição e venda de novos produtos turísticos 

diretamente ao operador).27 Em Recife e em Olinda, durante os eventos de promoção do 

segmento, dentre os quais a Mostra Internacional de Turismo (MIT), os destinos e equipamentos 

do turismo rural foram destaque em 2011. 

Por fim, no item 4, algumas considerações a respeito do que foi apresentado. Em seguida, 

as referências e notas complementares. 

 

4. Considerações Finais 

Este trabalho de pesquisa procurou fazer um breve relato histórico sobre a introdução da 

cana-de-açúcar no Brasil, e o seu desenvolvimento a partir da capitania hereditária de 

Pernambuco; apresentou a produção artesanal da cachaça e da rapadura como atração turística 

de algumas propriedades rurais que mantêm a atividade há vários séculos ou que estão 

resgatando o processo produtivo e valorizando o turismo rural pernambucano; expôs sobre as 

dificuldades de comercialização dos roteiros sobre a temática Civilização do Açúcar, a visão das 
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operadoras turísticas e a iniciação de uma nova proposta de roteiro com a vivência do processo 

produtivo da cachaça.  

A pesquisa bibliográfica e virtual, o acesso ao estudo realizado sobre a visão das 

operadoras a respeito do Roteiro Integrado Civilização do Açúcar e as informações levantadas 

junto a alguns membros da equipe técnica responsável pela avaliação das cachaçarias que farão 

parte do (s) novo (s) roteiro (s) do turismo rural, em Pernambuco, levaram às seguintes 

constatações: 

a) Alguns empresários rurais já vêm recebendo visitantes interessados em conhecer a 

fabricação da cachaça e/ou da rapadura, seja em viagens auto-guiadas seja por meio de agências 

de viagens. Como exemplos: o Engenho Laje Bonita (Quipapá), o Engenho São Pedro (Triunfo), o 

Engenho Água Doce (Vicência). Para o turista ou excursionista, que conhece todo o processo de 

fabricação artesanal da cachaça e da rapadura, além de curioso, torna a visitação à área rural mais 

rica. Para o produtor, um mercado a mais, não só pelo consumo imediato, mas pelo aumento das 

possibilidades de novas aquisições e da divulgação. 

b) Instituições de ensino trabalhando a história de Pernambuco e do Brasil têm conduzido 

alunos a esses engenhos para conhecerem e ouvirem dos proprietários referências à Civilização 

do Açúcar.  Os estudantes dos cursos de Turismo também são levados e essas propriedades a fim 

de observarem e avaliarem a produção da cachaça e da rapadura como atrativos dos segmentos 

rural, técnico científico, pedagógico. Ressalta-se que nos dois casos são estudantes que vivem no 

próprio Estado. 

c) Os problemas apresentados em relatório de visita técnica realizada por representantes de 

instituições públicas e consultores envolvidos na estruturação do Roteiro integrado Civilização do 

Açúcar, ainda não foram totalmente solucionados. Esses pontos fracos são fundamentais para o 

cliente que utiliza os serviços das agências de viagens. Isso também justifica o baixo interesse 

dessas empresas pela comercialização do produto. 

d) As duas versões do Roteiro Civilização do Açúcar não atenderam a principal motivação do 

turista procedente das regiões Sul e Sudeste do Brasil: cultura aliada ao sol e praia, principal 

motivação desse turista. Por conseqüência, não desperta o interesse das empresas responsáveis 

pelo receptivo local.  

e) O novo roteiro, possivelmente mais de um, apesar de embrionário, já começa com uma 

vantagem sobre os dois anteriores que fracassaram: atende a uma das sugestões das operadoras 

do Sul e do Sudeste – a vivência nas cachaçarias.   

f) Nas visitas de avaliação às propriedades rurais que comporão o novo roteiro foram 

priorizadas aquelas produtoras de cachaça. A vivência às propriedades produtoras de rapadura  foi 

igualmente sugerida por alguns dos representantes das operadoras que foram entrevistados para o 
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Estudo de Avaliação Junto às Principais Operadoras de Viagens do Brasil. Além do vínculo forte 

com a Civilização do Açúcar, o fabrico artesanal da rapadura é tão interessante quanto o da 

cachaça. 

g) Conhecer o processo de produção da cachaça e da rapadura é, sem dúvida,  uma atração 

a mais para quem visita o espaço rural de Pernambuco com objetivo turístico.  

h) O envolvimento efetivo do Governo do Estado através da pasta do Turismo e  do órgão 

executivo é fundamental para o seu sucesso, assim como, o atendimento às 

necessidades/exigências do mercado, especialmente no que se refere à infra-estrutura e a 

principal motivação do turista.  

Conclui-se este artigo afirmando que enquanto não se investir de fato na melhoria da 

infraestrutura e na qualificação dos equipamentos que ofertam o turismo rural; e se não forem 

ofertados roteiros que mesclem o sol e a praia com a cultura do interior, no caso específico deste 

trabalho, a Civilização do Açúcar, não será possível atrair turistas de outras regiões do país. Além 

do mais, diante da riqueza e da variedade de formas de expressão da cultura pernambucana, o 

turismo não pode e nem deve se limitar ao tradicional turismo de sol e praia.  
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1 Mestre em Administração Rural e Comunicação Rural pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Funcionária da Empresa de Turismo de Pernambuco – EMPETUR, órgão oficial de turismo vinculado à 
Secretaria de Turismo do Governo do Estado de Pernambuco, onde já ocupou diversas funções e cargos. É 
interlocutora, em Pernambuco, do Programa de Regionalização do Turismo (Ministério do Turismo).  
2 Engenho – estabelecimento industrial situado em zona canavieira e destinado à moagem da cana para o 
fabrico de açúcar, aguardente, rapadura, segundo a força motriz... (Houaiss;Villar, 2001:1149). 
3 Aquele que nasce no Estado de Pernambuco. 
4 Day-use – É a tarifa especial, empregada na hotelaria, pela utilização de um quarto durante o dia. Pode ser 
igual ou inferior á tarifa normal e utilizada por hóspedes que, por terem realizado uma viagem noturna ou 
estarem em trânsito, na cidade, precisam recompor-se do cansaço do dia (UNIVALI : 37). No caso das 
hospedagens rurais, o visitante paga um valor correspondente a 50% do preço de uma diária completa e 
usufrui das atividades de lazer e de uma ou duas refeições, podendo utilizar ou não um quarto para repouso. 
5 Os decretos 3062/01 e 3072/02 estabeleceram a denominação cachaça “como oficial e exclusiva para a 
aguardente de cana produzida no Brasil, protegendo assim os esforços que estão sendo feitos pelos 
produtores e pelo Governo Federal na promoção e divulgação deste produto no mercado internacional” 
(Disponível em: www.cachacasdepernambuco.com.br . Acesso em: 12 jun. de 2011, às 21h06m). Cachaça – 
é a aguardente de cana-de-açúcar. Já aguardente é qualquer bebida obtida a partir da fermentação de 
vegetais doces, a exemplo da uva, da cidra, do trigo, da batata, da cana-de-açúcar.. E pinga é o nome vulgar 
da cachaça. (Disponível em: http://super.abril.com.br/alimentacao/qual-diferenca-aguardente-cachaca-pinga-
445751.shtml. Acesso em: 08 dez. 2011). Enfim, como diz Souto Maior, “ tudo é queima goela...” (2004:42). 
6 Rapadura – para Houaiss e Villar, o açúcar mascavo solidificado em forma de um pequeno tijolo 
(2001:2383).  Hoje também é produzida em forma de pequenas barras (tamanho semelhante às barras de 
cereais), em formato de ovo de Páscoa, em pequenos pedaços.  
7 O texto deste item foi extraído de: AMORIM, Ceci do Eirado Amorim. Engenhos de Pernambuco: da cana-
de-açúcar ao turismo rural. Olinda, PE: Livro Rápido, 2007. 169 p. 
8 Soca – brotação após o primeiro corte da cana-de-açúcar (Houaiss; Villar, 2004: 2594). 
9 Excursionista – aquele que se desloca do seu local de residência permanente para localidades turísticas e 
retorna em menos de 24 horas. 
10 Power point de palestra proferida por Jairo Martins da Silva no Encontro SEBRAE de Negócios e 
Oportunidades para 2014. 
11 A cachaça é o primeiro destilado da América Latina, em seguida o pisco, a tequila e o rum.  
12 APAR, organização civil, sem fins lucrativos, fundada em março de 2001. Seus associados são produtores, 
engarrafadores, envelhecedores de aguardente de cana-de-açúcar; fabricantes de rapadura; fabricantes de 
açúcar mascavo e de melado, e aqueles que envasilham a bebida. 
13 Partes extraídas do artigo de AMORIM, Ceci do Eirado. A Rapadura do Engenho Laje Bonita: um 
patrimônio cultural na Rota do Turismo Rural da Zona da Mata Pernambucana. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL SOBRE TURISMO RURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CITURDES, V, 
2006, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. 
14 Sra. Melânia Vieira, uma das proprietárias do Engenho Laje Bonita,  em entrevista a autora deste artigo, no 
município de Quipapá, em 2006. 
15 Idem. 
16 Aquele engenho que utiliza o bangüê para transportar o bagaço da cana-de-açúcar após a moagem. 
Banguê – nos engenhos, espécie de padiola, em que se leva o bagaço da cana para a bagaceira após a 
moagem (Houaiss; Villar, 2001:396). 
17 Sra. Melânia Vieira... 
18  Mel de engenho – caldo da cana-de-açúcar depois de cozido. Tem consistência semelhante a do mel de 
abelha mas tem cor escura. É servido como sobremesa: queijo coalho ou manteiga assados e cobertos com o 
mel. 
19 Título de um dos livros de Mário Souto Maior. 
20 Fogo morto – No Nordeste, especialmente, na região produtora de açúcar, diz-se do engenho que não 
funciona mais (Cascudo, 1972:750). 
21 Ex-secretário da Indústria e do Comércio do Estado de Pernambuco, ex-presidente da Empresa de Turismo 
de Pernambuco (EMPETUR), professor da Faculdade de Administração da Universidade de Pernambuco e 
consultor na área de Turismo e de Gestão. 
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22 Power point apresentado pelos consultores do SEBRAE-PE – Steven Albuquerque, Felipe Dantas, Adailson 
Freire - sobre o Roteiro Integrado Civilização do Açúcar. 
23 Daniela Alecrim, ex-gestora da Unidade Mercado Nacional da Diretoria Comercial da EMPETUR, em 
entrevista à autora deste artigo, em dezembro de 2011. 
24 Izabel Francisca (SEBAE/PE) em resposta ao questionário encaminhado por meio eletrônico em  dezembro 
de 2011. 
25 Resposta da Sra. Margareth Rezende, diretora executiva da APAR, questionário encaminhado por meio 
eletrônico, em dezembro de 2011. 
26 Idem. 
27 Comentários feitos pelos participantes: possibilidade de comercialização para as instituições de ensino, 
além da possibilidade de unir dois roteiros – sol e praia e rural; interesse do público LGTB por esse tipo de 
produto; interesse do público norte americano que busca algo diferente, pois já conhecem a América Central, 
a Europa, o Caribe e a Ásia. O produto foi avaliado como bom e ótimo. 
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RESUMO 

Este artigo tem como proposta refletir sobre as mudanças socioculturais através dos saberes e 

práticas alimentares como produto do turismo rural inserido em contexto de hibridismo cultural, 

quando costumes herdados da população receptora tornam-se também produto de consumo 

para o turista. A coleta de dados deu-se através de observação participante e entrevistas em 

profundidade realizadas junto aos membros da família proprietária do empreendimento turístico 

em foco. A análise indica que, na interação com o turista, é reforçada, entre os familiares, a 

noção de comida como patrimônio familiar, ou seja, como marcador de identidade. Ao mesmo 

tempo, dá-se a incorporação de novos ingredientes e modos de preparo, associados à “comida 

da cidade”, que estão lado a lado, nas mesas, com aqueles tradicionais, as “comidas nossas”. 

 

Palavras-chave: Campo-cidade, Mudanças socioculturais, Práticas alimentares – distinção, 

Turismo rural, São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to focus in sociocultural changes by knowledge and dietary 

practices as a product of rural tourism, understood as inserted in the context of cultural 

                                                            
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (PGDR/UFRGS), Mestre em Turismo pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, 

Bacharel em Turismo e Hoteleira (UCS), Coordenadora e Professora do Curso Superior de Tecnologia em 

Turismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
2Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGAS/UFRGS, 

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e 

Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ, Professora Adjunto da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
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hybridity, when customs inherited from the recipient population also become a consumer 

product for the tourist. Data were collected from participant observation and in-depth interviews 

conducted with members of the family that owns the resort in focus. The analysis indicates that 

the interaction with tourists, is enhanced, among family members, the notion of food as family 

assets, as a marker of identity. At the same time, there is the incorporation of new ingredients 

and modes of preparation, associated with "food in town", which are side by side tables, with 

those traditional, calls "our food." 

 

Keywords: Rural-urban, Feeding practices – distinction, Tourism. São José dos Ausentes, Rio 

Grande do Sul, Brazil 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como finalidade debater questões referentes ao processo de 

construção de identidade, entendida aqui como marca de pertencimento a identificação com 

determinado grupo. Este debate se apropria da temática dos saberes e das práticas 

alimentares familiares enquanto constituintes de patrimônio e também como produto de 

consumo no contexto de turismo rural, cujo processo pode levar à construção do que aqui se 

entende por identidade cultural. 

O turismo, enquanto fenômeno que promove interação entre diferentes grupos 

humanos, oportuniza encontros culturais que geram contato, interação e troca entre sujeitos 

que viajam e sujeitos que os recebem. Essa interação cultural pode criar novos modos de 

operar os arquétipos culturais de ambos os grupos. Este discurso nos leva a crer que o turismo 

pode se constituir numa força importante nos processos de mudanças culturais locais, 

transformando modos de viver no campo. Para compreender esses processos, cujo cerne está 

nos saberes e práticas alimentares como patrimônio familiar e produto de consumo turístico no 

campo, será utilizado o conceito de hibridismo cultural. 

Como locus desta pesquisa, foi escolhida uma propriedade rural localizada nos 

Campos de Cima da Serra, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, denominada neste artigo 

como Pousada Fazenda do Amor (ver localização na figura 1). A família que vive nesta 

propriedade corresponde aos sujeitos da pesquisa. A escolha desta propriedade justifica-se por 

ser este também o locus da pesquisa da tese doutoral de uma das autoras3, o que possibilita 

continuidade e ampliação na capacidade de refletir acerca da temática.  

A pesquisa é etnográfica e utilizou-se observação participante, diário de campo e 

entrevistas em profundidade, realizadas em diferentes momentos do período compreendido 

entre os anos de 2010 e 2011. No que se refere à observação participante, realizou-se junto à 
                                                            
3Nesta propriedade, Ana Maria Costa Beber atualmente realiza a pesquisa de doutorado, tendo 
desenvolvido sua dissertação de Mestrado neste mesmo local. 



711 

 

família proprietária da Pousada Fazenda do Amor durante um período de 30 dias, com registro 

dos dados em diário de campo. Os interlocutores entrevistados correspondem aos membros da 

Pousada Fazenda do Amor, totalizando cinco pessoas: o casal proprietário, o casal de filhos e 

uma tia. O estudo dos dados foi via categorização construção de variáveis de análise realizada 

a partir da utilização do software QSR NVivo 9.0. 

 
Figura 1: Mapa dos Campos de Cima da Serra. 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística (2008) 
 

2 TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA POUSADA FAZENDA DO AMOR 

A Pousada Fazenda do Amor localiza-se no interior do município de São José dos 

Ausentes. A área total da propriedade é de 470 hectares e, atualmente, as atividades principais 

são a pecuária e o turismo. A família é composta por cinco pessoas: o casal Nelci4 (46 anos) e 

Zé (47 anos), pais de Lurdes (20 anos) e Pedro (26 anos), e a tia do casal, chamada de 

Comadre Célia (53 anos). Dentre esses, participam cotidianamente da atividade turística Nelci, 

Zé e Célia. Lurdes e Pedro trabalham na Pousada apenas nos finais de semana, pois Lurdes 

estuda (nível superior) numa cidade vizinha e Pedro, já formado, trabalha em órgão público 

numa cidade da região. 

O contexto de conversão da Fazenda em Pousada Fazenda, realizada em 1997, teve 

por elemento central a crise da pecuária local. As atividades desenvolvidas na fazenda eram a 

pecuária extensiva de gado de corte e a produção artesanal de queijos. O período entre 1992 e 

1997 foi marcado pela substituição da pecuária5 como principal atividade econômica da 

propriedade pela produção de queijos. A queijaria produzia diariamente oito quilos de queijo, 

resultantes do leite fornecido por um rebanho de 40 vacas “de corte” – animais de raça não 

                                                            
4
 O estabelecimento rural estudado e os interlocutores desta pesquisa recebem, neste artigo, nomes 

fictícios, de modo a preservar o anonimato dos mesmos. 
5A pecuária extensiva correspondeu à base econômica da propriedade por três gerações. 
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especializada na produção leiteira. Essa matriz produtiva não sustentava a família na 

propriedade e a complementação da renda vinha da aposentadoria dos pais de Nelci (hoje 

falecidos). A renda insuficiente, acrescida da falta de escolas no meio rural da região, fez com 

que os pais de Nelci (Maria e João) levassem os netos (Pedro tinha então dez anos, enquanto 

Lurdes tinha seis) para morar numa cidade vizinha, possibilitando o estudo das crianças, já que 

estudar se apresentava como um valor importante para a família. 

Foi então, em 1997, que os proprietários resolveram investir no turismo. O turismo, 

em poucos anos, tornou-se a principal fonte de renda do estabelecimento, oportunizando 

investimentos na infraestrutura turística e na aquisição de utensílios e equipamentos 

domésticos, bem como de novilhos, proporcionando a retomada da pecuária. Para melhor 

demonstrar os processos da Pousada Fazenda do Amor, segue uma descrição em que são 

evidenciadas as três etapas do desenvolvimento turístico do estabelecimento, sob a ótica de 

Dona Nelci.  

A primeira delas foi do período de 1997 a 2001, sendo lembrada como a “fase da 

angústia em receber”. As principais mudanças do período foram a construção de três 

banheiros, do refeitório, a obtenção de luz elétrica e telefonia, melhoria das estradas de acesso 

à Pousada Fazenda e o retorno dos familiares que estavam vivendo na cidade. Com seu 

retorno, houve uma reestruturação espacial da casa e, de certo modo, perda de espaço físico 

ocupado pela família: o uso dos quartos foi modificado, os pais de Nelci passaram a dormir 

num quarto feito na garagem, enquanto Pedro e Lurdes ficaram com quartos menores na 

mesma casa, cedendo seus leitos aos turistas. Contudo, a interlocutora salienta que a angústia 

estava no convívio com o turista, como se pode verificar em sua narrativa: 

 

“A primeira fase foi de 1997 a 2001, a fase da angústia de receber: 
[...] conviver com pessoas de hábitos diferentes, meu coração 
batia diferente, ficava nervosa. Depois de uns dois ou três anos, 
mudo, mas uns dois, três anos de pousada, nossa, no inicio 
chegava um carro a gente se preocupava [...] tu se sentia bem 
também, mas tinha aquela preocupação, será que eu vou dar 
conta? Será que está tudo certinho?” (Nelci, 2010). 
 

 A alimentação dos turistas sempre foi objeto de inquietação para Nelci e sua mãe, 

Dona Maria. Questões como o que servir e que tipos de alimentos os turistas apreciariam 

faziam parte da angústia do período.  

“Eu acho que automaticamente sempre tem mudanças, né. A 
gente vai se aprimorando, vai percebendo o gosto do hóspede, vai 
vendo o que é que o pessoal vem buscar aqui. No início, a gente 
se preocupava muito em fazer mais comidas que não eram do dia 
a dia nosso, eu digo assim, claro que a gente se preocupava, 
ainda dentro do cardápio nosso, se tinha esse pratos, mas não 
como um prato principal. [...] então o que a gente percebeu é que 
o simples, o arroz com feijão, a salada, porque antes eu, pelo 
menos experiência minha, o que eu via, a gente se preocupava 
em querer se comparar com outros locais, e dizia assim: bah, mas 
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aqui serve isso, mas lá no tal restaurante, de tal lugar servem isso, 
isso, isso, isso e mais aquilo, é vinte, trinta pratos. Então hoje eu 
ainda me preocupo  às vezes, porque depende muito do hóspede 
que a gente tem também, mas a gente sabe que a grande maioria 
vem buscar as coisas simples do nosso dia a dia. [...] o que o 
pessoal vem buscar aqui, que é o que a gente hoje tem certeza 
disso, é a nossa culinária simples do jeito que ela é, porque na 
cidade não tem” (Nelci, 2010). 

 

A segunda fase é datada entre 2002 e 2007, considerada pelos proprietários como 

“fase da empolgação,” por ser esse o período das ampliações de infraestrutura. Um dos 

grandes pontos para a família foi à construção de novos quartos para todos os familiares em 

uma parte da casa que, agora, fica separada dos turistas. A casa ganhou nova forma: na parte 

da entrada - antes chamada “entrada das visitas” e agora “entrada dos turistas” - estão as 11 

unidades habitacionais direcionadas aos hóspedes, (5) cinco quartos sem banheiro e (6) seis 

com banheiro e, no sótão da casa, nesta mesma área, há um grande quarto para grupo, com 

capacidade de até oito pessoas. Ainda para o uso comum dos hóspedes há (3) três banheiros, 

perfazendo a capacidade para receber até 28 pessoas/dia.  

 

“[...] então pra gente era complicado receber na simplicidade que a 
gente sempre recebeu, então foram momentos que foram sendo 
superados, na medida que foi passando o tempo a gente foi vendo 
a visão do turista, que é isso que o pessoal busca, claro que 
quanto mais conforto, mais comodidade a gente for conseguindo 
passar pro turista, muito melhor né, que é esse o nosso objetivo, 
não é aumentar o número de pessoas, de número de quartos no 
caso, é aumentar o conforto pra dar pra eles, não mudando o 
nosso objetivo, que é: mostrar como funciona uma fazenda, como 
a gente vive aqui, como são os recursos, porque a nossa realidade 
é diferente da cidade” (Nelci, 2010). 

 

Na parte do meio da casa está a antiga cozinha, que agora é chamada pelos familiares 

de “cozinha do turista”, e o refeitório, que foi ampliado neste período e transformou-se também 

em área de lazer para os hóspedes. A parte nova é composta pela nova cozinha e pelos dois 

quartos dos familiares com banheiros privativos – atualmente um dos quartos é do casal Nelci 

e Zé6 e outro de Lurdes e Célia. O quarto de Pedro foi feito numa ala separada, no galpão ao 

lado da casa, pois para o rapaz era importante ter privacidade em relação aos turistas. Dona 

Nelci justifica a mudança na “casa-pousada”: 

 

                                                            
6 Na época, o quarto foi construído para os pais de Nelci, João e Maria, hoje falecidos. 
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“Foi no final de 2004, mas ficou pronto em 2007; foi uma 
necessidade que a gente sentiu, assim como eu sinto, até agora, 
então o que eu vejo assim, o turista quer uma determinada 
privacidade, ele quer, assim como eu também quero, então, por 
exemplo, se eu tenho opção de estar num quarto com banheiro 
privativo, por que não?” (Nelci, 2011). 

 

Outro fator que motivou os proprietários a denominar esta fase como de “empolgação” 

foi a exposição da propriedade na mídia nacional, já que, no período, uma minissérie e uma 

telenovela foram filmadas na região, tendo os atores ficado hospedados no estabelecimento 7. 

Na terceira etapa, denominada “fase da família”, situada no período de 2008 a 2010, a 

mudança deu-se na reorganização do tempo e da disponibilidade dos membros da família. Os 

conceitos sobre vida, trabalho, turismo e turista ganharam outra dimensão. Para compreender 

essa mudança, temos o depoimento de Nelci: 

 

“[...] estamos nessa fase da família, de ver, acompanhar um pouco 
mais meus filhos, porque eu perdi muita fase deles em função do 
turismo. Eu não sei se é uma estabilidade melhor que tu tem, se é 
a questão financeira que conta ou se é a própria, como é que eu 
vou dizer assim, aquela coisa que tu sabe que está correndo, cada 
ano que passa é um ano a menos, cada ano que passa tu não 
sabe se eu vou ou não vou estar aqui. Então tu começa a pensar 
diferente, por exemplo, de 2 anos pra cá, eu comecei a ver que o 
turismo é maravilhoso, é importante, eu não vivo sem estar 
trabalhando, sem estar com a casa cheia, não vivo, mas eu 
também tenho agora, por exemplo, não que seja prioridade, mas 
eu estou conseguindo separar, que antes eu não conseguia, é que 
nem dizia a Lurdes: ‘Mãe tudo é pro turista, tudo’. Hoje não: hoje 
eu estou conseguindo separar a minha vida pessoal, dizer sim, 
não, isso é importante’. [...] Não sei até quando vai ser assim, mas 
vou vivendo agora desta forma, desde que eu perdi a mãe e o pai, 
faz raciocinar que a vida da gente é tão passageira, que tu 
começa a mudar a tua expectativa de vida” (Nelci, 2011). 

 

 Quanto à alimentação, grande parte é produzida localmente8 e todas as refeições são 

preparadas por Nelci e Célia, no fogão a lenha. A diária contempla todas as refeições: café da 

manhã, almoço e jantar9. O café da manhã é constituído basicamente por pães (de milho, 

batido, integral), bolos e bolachas diversos, bolo de coalhada, rosca de polvilho, bijajica 

                                                            
7 A minissérie e a telenovela foram apresentadas pela Rede Globo de Televisão, respectivamente nos 
anos de 2006 e 2005. 
8 As carnes, o leite, os pães e bolos são produzidos na Pousada Fazenda; as bolachas, queijos, salames 
e batatas são produzidos por parentes próximos, que detêm as mesmas práticas de produção da família 
da Pousada; as hortaliças orgânicas são compradas de uma produtora que mora em vila próxima. Os 
vinhos, refrigerantes, cervejas e outros insumos (como açúcar, farinha, óleo etc.) são comprados em 
redes de mercado em cidades vizinhas. 
9 O almoço e jantar são servidos no fogão a lenha, na chamada “cozinha dos turistas”.  
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(rosquinha de polvilho frita) – todos feitos na pousada –, queijos, salames, chimias – 

produzidas localmente –, café, leite, achocolatado e algum tipo de fruta, geralmente mamão. 

No almoço e jantar são comumente servidos dois tipos de carnes, cinco tipos de saladas, 

legumes refogados, massa ou batata e, sempre, arroz e feijão. São considerados pratos de 

destaque a truta e a paçoca de pinhão (ver figuras 3 e 4). As refeições são realizadas no 

refeitório, também chamado de “espaço de convivência”, sendo servidas no fogão a lenha (ver 

figura 5). Pela tarde, são servidos aos hóspedes bolachas, bolos e frutas e, muitas vezes, 

também roscas fritas, entre outras iguarias feitas na hora, colocadas na mesa do refeitório.  

       
Figura 3: Truta                           Figura 4: Paçoca de pinhão     Figura 5: Comida servida 
Fonte: Acervo pessoal               Fonte: Acervo pessoal            Fonte: Acervo pessoal 
 

3 A CULTURA DO ENCONTRO EM CONTEXTO DE HIBRIDISMO: A COMIDA COMO 

EXPRESSÃO DE IDENTIDADE E COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

O resgate da trajetória da Pousada Fazenda tem como intuito subsidiar a apreensão 

dos processos envolvidos no desenvolvimento turístico da propriedade. Estes processos estão 

relacionados às mudanças nos saberes e práticas alimentares, que passam a ter 

características de produto de consumo turístico em contexto de hibridismo cultural, por sua 

resultante dos encontros entre sujeitos autóctones e sujeitos turistas, entre suas culturas. 

Esses encontros marcam o híbrido, que se materializa nas práticas alimentares. Para tanto, o 

debate centra-se na questão da cultura do encontro como uma das promotoras do híbrido e 

como meio que permite que a comida passe a ser compreendida pelos familiares da Pousada 

Fazenda como expressão de patrimônio familiar. Neste sentido, temos em Millán, (2002:277) 

que: 

“Na alimentação humana se materializa a estrutura da sociedade, 
se atualiza a interação social e sócio-ambiental, as representações 
sócio-culturais (crenças, normas, valores) que dão significado à 
ação social dos que têm em comum uma mesma cultura. A 
abstração conceitual da cultura se concretiza no prato” (MILLÁN, 
2002:277). 

 

Tomaremos emprestado o conceito de Barretto (1996, 2007) para turismo. Essa 

autora o caracteriza como movimento de pessoas que viajam em seu tempo livre e que 

usufruem de equipamentos e serviços turísticos. O turismo, para ela, proporciona interação 

entre turistas, o núcleo receptor e todas as atividades que decorrem desta interação. Barretto 
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frisa o aspecto de que o fenômeno turístico não é composto apenas pelos que viajam e pelos 

equipamentos e serviços que lhe são ofertados, mas pelo contato com os protagonistas da 

atividade, gerando situações de caráter econômico, sociológico e político. Parte-se, então, da 

ideia dessa autora, de que o turismo é uma atividade que promove encontros entre diferentes 

grupos de pessoas, cujas estruturas culturais podem ser diferentes. É o contato entre essas 

culturas que promove aquilo que ela aponta como influências ou efeitos nas culturas 

receptoras. 

A partir disso, temos que o turismo gera encontros entre sujeitos turistas e sujeitos 

das comunidades receptoras, provocando mudanças nessas comunidades. Barretto (2007) 

afirma que esses efeitos ou influências não podem ser compreendidos como sendo apenas em 

função do turismo e que outras variáveis estão presentes no processo, como mídia e 

tecnologias de produção, entre outras. Também Santana (2009) reporta-se a esses encontros, 

denominando-os como cultura de encontro ou cultura de contato. 

 

[...] resultante das formas adaptadas de visitantes e residentes, 
que as fazem diferentes de suas culturas matrizes e onde cada 
uma delas “empresta” parte de seus conceitos, valores e atitudes 
de forma assimétrica, constituindo em si mesma uma combinação 
cultural única (SANTANA, 2009:156). 

 

Para esse autor, os fatores que determinam a forma de interação do encontro são 

compostos pelas predefinições dos papéis do turista e de seus anfitriões, de suas culturas e 

expectativas sociais. A variação cultural do encontro ou de alguns de seus elementos pode ser 

incorporada e até substituir a forma original cotidiana do anfitrião, podendo inclusive, em alguns 

casos, homogeneizar-se com relação a outros destinos. Em contrapartida, o autor aponta que, 

mesmo os efeitos do encontro e seus impactos no desenvolvimento turístico sendo 

significativos para as comunidades locais, estudos de caso mostram que, em geral, as 

populações exprimem atitudes positivas em relação e ele, mantendo-se dispostas a suportar 

aquilo que os analistas consideram como efeitos negativos.  

Para compreender a cultura do encontro, como proposta por Barretto (2007) e 

Santana (2009), torna-se importante entender a abordagem de fronteiras culturais e hibridismo. 

Entre outros autores, Canclini (2008) e Burke (2006) identificam o período contemporâneo 

como pós-modernidade, sendo que para o primeiro sua caracterização é dada pela co-

presença tumultuada de todos os estilos10, enquanto para o segundo por encontros culturais 

cada vez mais intensos e frequentes, cujas formas híbridas seriam o resultado de encontros 

múltiplos e sucessivos capazes de adicionar novos elementos à mistura que reforça antigos 

elementos.  

                                                            
10 A pós-modernidade, para Canclini (2008: 345), é o lugar em que todos os capítulos da história da arte e 
do folclore cruzam entre si e com as novas tecnologias culturais. 
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Para Canclini (2008), as hibridações nos levam à compreensão de que atualmente 

todas as culturas são de fronteira e que essas são móveis, que perdem a relação exclusiva 

com o território, mas ganham em comunicação e conhecimento. Já para Burke (2006), não 

existe fronteira cultural nítida entre os grupos, mas sim, um continuum cultural, sendo que 

todas as culturas11 são híbridas. Essas abordagens são interessantes, pois enfatizam o tempo 

presente como uma época de intensos encontros e mudanças culturais decorrentes desses 

encontros, contexto em que o turismo, segundo Canclini (2008), apresenta-se como atividade 

que expressa transações indispensáveis em que ocorrem intercâmbios culturais. Para Burke 

(2006), exemplos de hibridismo podem ser encontrados em várias expressões da cultura, 

sendo que a culinária apresenta-se como uma delas e está contemplada no grupo das práticas 

híbridas.  

Para refletir sobre as práticas alimentares, buscamos em Menasche (2011) a 

expressão de que a comida é constitutiva de relações sociais. Nesse trabalho, a autora aponta 

que receitas herdadas, pratos tradicionais, produtos e ingredientes locais, práticas alimentares 

cotidianas ou de festa compõem a cultura material relacionada à produção e consumo de 

alimentos. Para Schlüter (2003), a alimentação é um fator de diferenciação cultural, pois ao 

comer incorporam-se características físicas dos alimentos, mas também seus valores 

simbólicos e imaginários, que de forma semelhante às qualidades nutritivas passam a fazer 

parte do próprio ser.  

Para Alfonso (2005), a comida se vincula ao lugar, aos alimentos que este lugar 

produz e ao modo como são combinados para serem preparados. A forma como o alimento é 

produzido, elaborado e consumido traduz a maneira com que os indivíduos de diferentes 

sociedades projetam suas identidades. Maciel (2005) acrescenta que os hábitos e 

comportamentos alimentares podem expressar o estilo de vida de um determinado grupo, 

assim, a comida sinaliza um pertencimento, servindo como um código de reconhecimento 

social. 

 É neste contexto, em que comida expressa modos de vida e visões específicas de 

mundo, que Menasche (2011) indica que a partir da relação estreita entre comida e cultura, 

saberes e práticas da alimentação podem ser tomados como patrimônio cultural. 

 Patrimônio assume aqui a concepção proposta por Santana e Prats (2005), de 

construção social que existe apenas no plano abstrato, como virtualidade, até que seja 

valorado e ativado a partir de um dado discurso. É o discurso, afirmam esses autores, que lhe 

confere significado, mediante processo de seleção, ordenação e interpretação. Nesta mesma 

perspectiva, Gonçalves (2005) interpreta o discurso de patrimônio a partir de seu caráter 

“construído” ou “inventado”, na medida em que cada nação, grupo ou família constituem no 

presente seu patrimônio, objetivando articular e expressar sua identidade e memória. É a 

partir dessas abordagens que interpretamos o caso estudado. 

                                                            
11 Para Burke (2006), a cultura no sentido amplo inclui atitudes, mentalidades, valores, expressões, 
concretizações ou simbolizações em artefatos, práticas e representações. 
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3.1 Comida nossa e comida da cidade: o sorvetão, a feijoada e o matambre ao leite 

Neste artigo, cabe refletir sobre os efeitos do encontro nos saberes e práticas 

alimentares, verificando se e em que medida passam a constituir-se como patrimônio e 

marcador de identidade da família da Pousada Fazenda do Amor. Para tanto, é importante 

visualizar como se realiza o encontro entre residentes e turistas. 

 O encontro turístico na Pousada Fazenda do Amor pode ser narrado de várias formas. 

Descreveremos aqui um recorte parcial dos processos, relacionando-os, principalmente, com 

as práticas alimentares. 

 A Pousada é a casa dos proprietários, ou seja, o encontro se dá entre o turista que se 

hospeda na residência de uma família rural e os componentes dessa família. Os anfitriões 

normalmente são Nelci, Zé e Célia. Nos finais de semana, também se integram Pedro e 

Lurdes, muitas vezes acompanhados dos respectivos namorados. Os turistas são geralmente 

recebidos por Nelci, que os apresenta à propriedade e a seus familiares, fala sobre os horários 

das refeições, os atrativos da pousada e da fazenda e os encaminha para as unidades 

habitacionais que lhes são destinadas, seus quartos. Os turistas podem circular em todas as 

peças da casa, sendo que a cozinha exerce uma grande atração. Ao redor do fogão a lenha, 

alguns encontros ocorrem de forma gradual e intensa. Podemos observar o relato de Dona 

Nelci quanto a seus sentimentos em relação à cozinha como espaço de encontros com turistas. 

 

“[...] porque eu sempre gostei de estar com a cozinha cheia, 
sempre gostei que o pessoal viesse pra cozinha porque eu não 
tenho tempo pra conversar na sala, termina o café da manhã, 
começa o almoço, termina o almoço, começa o café da tarde, o 
bolo pro café da manhã, depois já vem a janta, então eu gosto de 
receber o pessoal aqui na cozinha, e aqui a gente conversa de 
tanta coisa... recebia até carta com receita de torta, agora a gente 
troca mail, se felicita, semana que vem está vindo uma família que 
está com a gente desde que abriu a Pousada, desde 97, e sempre 
na cozinha... [risos]” (Nelci, 2010). 
 

  As conversas envolvem, geralmente, os modos de cozinhar, as receitas. Com isso, as 

histórias de vida são narradas à medida que os alimentos são preparados. A interação entre 

sujeitos rurais e urbanos, anfitriões e turistas, toma dimensões que poderiam ser descritas, 

como Burke (2006) propõe, num continuum cultural, em que as fronteiras se tornam móveis e 

proporcionam a troca de conhecimento entre diferentes formas de cozinhar e de viver.  

 O que vem de ser dito pode ser evidenciado a partir da mudança ocorrida na receita de 

sorvetão assado, que a família costumava fazer e que se comia somente em finais de semana 

ou festas. A receita vinha da mãe de Nelci, que usava ingredientes existentes na fazenda: leite, 

doce de leite, gemas e claras em neve. A primeira mudança ocorreu pelo acesso ao leite 
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condensado12 que substituiu o doce de leite caseiro. A segunda foi decorrente da interação 

com uma turista, que ensinou uma nova forma de fazer o mesmo doce. Com isso, como 

homenagem, o sorvetão leva o nome dessa turista, Sorvetão da Celita13. Agora já não é 

assado, mas sim congelado. E a sobremesa passou a ser classificada como “comida da 

cidade”. Seu Zé considera que essa foi uma perda, já que para ele o outro doce era melhor. 

Em suas palavras: 

 

“[...] ficava aquele caramelo e às vezes se botava uma banana, 
isso que era bom, mas a Nelcinha de vez em quando faz só para 
mim, como era antes, como eu gosto” (Zé, 2011). 

 

Nelci comenta que uma as razões para a mudança é a possibilidade de 

armazenamento. Dona Nelci ressalta: 

 

“[...] hoje em dia a gente tem freezer, que naquele tempo tinha que 
fazer no forno porque não tinha luz para ter freezer e assim é bem 
mais prático (Nelci, 2011)”.  

 

 Esta afirmação de Nelci evidencia que o turismo é apenas um dos vetores de mudança, 

sendo que a possibilidade de acesso à luz elétrica aparece como fator determinante nas 

alterações dos hábitos cotidianos. Neste sentido, a interação com turistas possibilita a 

continuação das mudanças culturais através do contato, ou, como propõe Santana (2009), 

através da cultura do encontro. 

  Os doces que são considerados como “comida nossa” por Seu Zé são aqueles 

tradicionais da fazenda, como o figo em compota, o doce de figo cristalizado, o doce de 

pêssego, o doce de gila14, o doce de leite sequinho, a maçazada, o doce de abóbora, entre 

outros. Esses doces são ofertados aos turistas, com exceção do doce de figo cristalizado (ver 

figura 6), que é feito apenas para a família, em suas datas especiais e sempre na época da 

fruta, em fevereiro. Lurdes acrescenta que esse doce é importante para o dia da feijoada, 

“comida nossa”: 

 

                                                            
12 Nelci diz que depois que surgiu o leite condensado em lata, ela sempre tem “uma latinha que fosse” na 
dispensa. Ainda, a interlocutora relaciona a utilização de leite condensado e de creme de leite com a 
obtenção de eletricidade por turbina na propriedade, que ocorreu em 1984 e possibilitou ter geladeira e 
freezer em casa. 
13 Sorvetão da Celita: “600 ml de leite, um pacote de creme de baunilha e faz um creme com isso, reserva 
e espera esfriar, bate no liquidificador creme de leite com leite condensado e mistura no creme e gela”. 
Nelci comenta que a troca foi feita por esta versão ser mais leve. 
14 Gila é uma fruta local, um tipo de abóbora, bastante fibrosa, o formato lembra melancia. 
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“[...] já é data marcada, em fevereiro, numa noite que não tenha 
turista, nós marcamos aqui em casa ou na tia Lucinha, ou na tia 
Josefa, não importa, mas nós marcamos de fazer a feijoada, que 
vai de tudo, bem nossa daqui... até se carneia para este dia e se 
separa tudo que tem de bom, e daí se pode conversar, só com 
nossa família, daí convidamos mais o tio Chiquinho, com a mulher 
e os filhos e o tio Marquinho, que nunca ficam fora, né, daí nos 
aproveitamos para ficar na nossa família, como era sempre antes 
do turismo, comer doce de figo e ficar só nós, é uma data que 
começou porque eu queria juntar toda família num dia nas minhas 
férias, mas agora já é sagrado, todo verão, uma vez por ano tem a 
nossa feijoada com nossos doces. Eu ainda lembro como era bom 
quando o vô e a vó estavam aqui e a vó preparava tudo enquanto 
o vô contava dos bailes que ele tocava e das conversas. É uma 
forma de lembrar e de viver” (Lurdes, 2011). 

 

A feijoada e o doce de figo cristalizado, neste contexto, representam o traço de 

distinção entre o turista e a família, marcando os laços de uma sociabilidade rural, cuja partilha 

da alimentação reflete a história e o modo de interpretar, conviver e compartilhar a vida. A 

feijoada deixa de ser apenas um prato que é feito com feijão e pedaços de carne de porco, 

passando a constituir-se no alimento que permite compartilhar rituais que constroem a 

identidade do grupo em um contexto familiar. 

Há outra categoria de comida que cabe comentar. É aquela que, marcando a 

identidade familiar, é compartilhada com o turista, a exemplo do matambre ao leite (ver figura 

7). O matambre é um pedaço de carne bovina muito apreciado pela família. Com ele prepara-

se um prato que pertence ao cotidiano familiar, feito com leite, sal e pimenta, ingredientes 

básicos e disponíveis em abundância. A receita do matambre remonta à avó de Nelci. O 

matambre é temperado com sal e pimenta, colocado em uma forma com leite, até que a carne 

seja coberta, e posto a assar em fogo baixo. Em determinadas ocasiões, ainda é feito no forno 

do fogão a lenha, hábito vem sendo preterido pela rapidez que o forno elétrico proporciona no 

cozimento. Contudo, quando a família não está recebendo turistas, o prato é assado no forno a 

lenha.  

Esse prato é com frequência servida ao turista, fazendo parte do cardápio da 

Pousada. Sempre que o turista demonstra interesse pelo modo de fazer o prato, a família 

explica que faz parte da vida deles, que sempre se comia e que continua a fazer parte da 

alimentação básica. Atualmente, o prato é compartilhado com o turista e também afirmado 

como marcador de identidade, como herança e legado cultural, constituindo-se, assim, em 

patrimônio familiar que se apresenta como produto turístico. 
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Figura 6: Figo cristalizado                                   Figura 7: Matambre ao leite                 
Fonte: Acervo pessoal                                                  Fonte: Acervo pessoal          
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As práticas alimentares, aqui entendidas como código de reconhecimento social, 

exprimem modificações nos modos de vida dos familiares da Pousada Fazenda do Amor. 

A partir deste estudo, pudemos classificar três formas pelas quais os locais 

expressam variações culturais decorrentes do encontro com turistas – mas também com a 

tecnologia (principalmente energia elétrica) e outros agentes (particularmente a mídia). Uma 

das formas é a mudança nos ingredientes e nos modos de preparo, observada no caso do 

Sorvetão da Celita. Aí um elemento externo ao turismo, a energia elétrica, marca a primeira 

mudança na receita, sendo que com o turismo, outro encontro é produzido, agora com o sujeito 

turista, que proporciona a mudança tanto na receita como no uso do alimento e no valor 

simbólico a ele associado. Com a mudança, o prato passou a ser classificado pelos familiares 

como “comida da cidade”, constituindo-se em prato pertencente ao cardápio turístico. 

Uma segunda forma pode ser visualizada através do matambre ao leite. O prato é 

classificado pelos familiares como “comida nossa”, não sofrendo modificação na forma de 

preparo, mas deixando de ser servido apenas para a família, passando a constituir-se em prato 

que representa a categoria “comida nossa” para o turista, ou seja, nele é contido o significado 

do pertencimento, da herança e do legado cultural que permite dar ao matambre o código de 

prato representante da identidade da família, ao mesmo tempo em que é oferecido ao consumo 

externo, como produto turístico. Neste uso do alimento, a comida torna-se elo de passagem de 

significados da vida rural para transformar-se em produto turístico marcador de identidade e, 

assim, “típico”. 

Temos ainda a feijoada, prato que se constitui em “comida nossa”. Mas agora à 

“comida nossa” não é permitido ser compartilhada com o turista. O prato representa, assim, a 

nostalgia da vida antes do turismo, quando as visitas e os encontros com os familiares eram 

intensos e, mais ainda, a feijoada concretiza uma maneira de lembrar entes queridos que, 

antes protagonistas dessa sociabilidade, hoje não estão mais presentes, mas que podem ser 

reincorporados pelo encontro da família com comidas e doces que fazem parte das receitas 

compartilhadas em outras épocas. 
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Com isso, percebemos que a comida, no contexto do turismo rural na Pousada 

Fazenda do Amor, é repleta de características do modo de vida rural do período anterior ao 

turismo, bem como de todas as hibridizações que a vida e as formas de promoção de 

encontros desta família com a sociedade permitiu. O turismo, neste caso, oportuniza a cultura 

de encontro de forma intensa, mas não é determinante nas formas de se viver. Através dele 

podemos verificar traços da cultura familiar rural, classificados em “comida nossa” e “comida da 

cidade” e indicativos que, na interação com o turista, é reforçada, entre os familiares, a noção 

de comida como patrimônio familiar, como marcador de identidade. Contudo, ao mesmo tempo, 

dá-se a incorporação de novos ingredientes e modos de preparo, associados à “comida da 

cidade”, que estão lado a lado, nas mesas, com aqueles tradicionais, as chamadas “comidas 

nossas”. 
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Proposta do modelo concetual de decisão enoturística para a região do douro 
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Resumo: Em mercados estruturados como é o caso do Turismo e em particular do Enoturismo, 

o sucesso do marketing dos destinos turísticos assenta essencialmente em conhecer e analisar 

as motivações dos turistas e tentar interpretar como é que essas motivações influenciam a 

satisfação e consequentemente a lealdade ao destino turístico. 

Sendo Portugal um país de regiões vitivinícolas e com fortes tradições de consumo de vinho, 

este setor assume uma grande importância para a economia nacional. Prova disso é o facto do 

Turismo de Portugal o considerar como um dos dez produtos estratégicos. 

O presente artigo pretende apresentar uma proposta de modelo de decisão turística, de forma 

a compreender as motivações dos enoturistas, que levam à satisfação e consequentemente 

lealdade à Região. 

Palavras Chave: Turismo, Enoturismo, Motivações Push e Pull, Satisfação e Lealdade. 

 

Abstract: 

In structured markets such as the case of Tourism and, in particular, wine tourism, the success 

of marketing of tourist destinations is based mainly on identifying and analyzing the motivations 

of tourists and try to interpret how these motivations influence satisfaction and, as a 

consequence, loyalty to the destination .  

Since Portugal is a country with several wine-growing regions with strong traditions of wine 

consumption, this sector is of great importance to the national economy. The study presented 

by Portugal Tourism, which presents Wine as one of ten strategic products for the development 

of tourism in Portugal, is a major testimony.  

                                                            
1 Mestre em Ciências Empresariais. Equiparado a Professor Adjunto da Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda. 
2  Doutora em Turismo, Professor Auxiliar do Departamento de Gestão e Engenharia Industrial da 
Universidade de Aveiro 
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Thus this article aims to propose a model to analyze the Douro region in order to understand 

the motivations of wine tourism, which leads to satisfaction and thus loyalty to the region. 

 

Keywords: Tourism, Wine Tourism, Push and Pull Motivations, Satisfaction and Loyalty.  

 

Introdução 

A presente investigação pretende analisar, através de um modelo integrado, as diferentes 

dimensões de um modelo de comportamento, aplicado ao mercado dos enoturistas, o qual 

assenta no perfil e nas motivações das viagens dos enoturistas e na atratividade do destino do 

Douro. 

Podemos constatar que a maioria dos modelos gerais sobre comportamento do consumidor 

são excessivamente genéricos para explicarem os comportamentos dos enoturistas, 

nomeadamente, no que diz respeito às motivações das viagens e aos comportamentos pós-

viagem, carecendo os mesmos de uma visão mais integrada e de certa forma aglutinadora das 

várias teorias existentes. 

Por outro lado, o enoturismo constitui um novo produto turístico cada vez mais importante, o 

qual permite o desenvolvimento de zonas rurais marginais, bem como o aproveitamento de 

todo o património cultural das referidas regiões, potenciando ainda a cadeia de valor, 

associada à produção de vinho. 

Desta forma, é fundamental conhecer em profundidade este mercado emergente, sobretudo ao 

nível das suas motivações turísticas, bem como em termos do seu potencial de fidelização, 

tanto ao nível do turismo como do consumo de vinhos. Conhecer e compreender este tipo de 

turista permite identificar as suas necessidades e, desta forma, criar novos tipos de produtos, 

de modo a adequar a oferta à procura.  

Deste modo, pretendemos desenvolver um modelo conceptual onde procuramos, por um lado, 

validar determinados conceitos teóricos, contribuindo assim para a teoria das motivações e do 

comportamento turístico e, por outro lado, verificar qual o perfil e quais as dimensões das 

motivações que estão mais relacionadas com a satisfação dos enoturistas e, por conseguinte, 

com a sua fidelização. A fidelização é aqui conceptualizada não apenas ao nível da procura do 

destino enoturístico em causa, mas contempla igualmente a procura do vinho deste destino, 

permitindo assim concluir sobre um possível efeito catalisador do enoturismo face à própria 

comercialização do vinho. 

Revisão da literatura 
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Enoturismo 

O Enoturismo – turismo em espaço rural ligado ao vinho e à vinha – é uma área forte e de 

grande crescimento dentro do turismo (O’ Neill e Chartes, 2000). Apesar de ser um setor 

relativamente jovem, é um setor que tem grandes hipóteses de crescimento e que permite, a 

médio e longo prazo, ter sustentabilidade e rentabilidade (Hall e Macionis, 1998). Como referiu 

Hall et al. (1997), o Enoturismo substitui o ecoturismo como “buzzword” nova e quente e, como 

um nicho de mercado novo e importante, de grande potencial de crescimento. 

Assim, o Enoturismo é um importante produto turístico que permite divulgar as potencialidades 

de determinadas regiões vitivinícolas e o seu aproveitamento turístico quer em termos de 

serviços, quer em termos de património (Costa, 2003). Como referiu Johnson (1998), o 

enoturismo é a visita a vinhas, estabelecimentos vinícolas, feiras de vinho, espetáculos de 

vinho, de modo a provar os vinhos dessas regiões, sendo esses os fatores principais da visita. 

O Enoturismo é um tipo de turismo que se situa fora das áreas metropolitanas e, 

consequentemente, assume um papel importante no desenvolvimento regional e na criação de 

emprego em regiões mais desfavorecidas. 

O interesse no estudo do Enoturismo é bem demonstrado pelas diferentes publicações em 

diferentes países. Assim, destacamos as seguintes investigações: África do Sul (Preston-

Whyte, 2000; Bruwer, 2003; Demhardt, 2003); Austrália (Hall, Cambourne, Macionis, e 

Johnson, 1997; Macionis, 1997; Getz, Dowling, Carlsen e Anderson, 1999; Charters e Ali-

Knight, 2000; Weston, 2003; Sparks, 2007; Galloway, Mitchell, Getz, Crouch e Ong, 2008; 

Alonso e Liu, 2010); Canadá (Hackett , 1998; Telfer 2001; Williams e Kelly 2001; Williams e 

Dossa, 2003; Hashimoto e Telfer, 2003; Getz e Brown 2006a,b); Chile (Sharples, 2002); 

Croácia (Muhi, Katic, Kovacevic e Stankovic, 2010); Espanha (Marzo-Navarro e Pedraja-

Iglesias, 2009a,b); Estados Unidos (Dodd, 1995; Peters, 1997; Getz, Dowling, Carlsen e 

Anderson, 1999; Skinner,2000; Wargenau e Che, 2006); França (Thevenin,1996; Frochot, 

2000); Grécia (Kilipiris e Karamanidis, 2010); Hungria (Szivas, 1999); Israel (Cohen e Bem-Nun, 

2009); Itália (Pavan, 1994; Maizza e Rosato, 2008; Asero e Patti, 2009; Pikkemaat, Peters, 

Boksberger e Secco, 2009); Nova Zelândia (Hall, Cambourne, Macionis, e Johnson, 1997; 

Mitchell e Hall, 2004); Portugal (Costa e Dolgner, 2003; Correia, 2005a,b; Inácio, 2008;Brás, 

Costa e Buhalis, 2010; Costa Kastenholz, 2010); Reino Unido (Howley e Westering, 2008); 

Roménia (Ciopi, 2010). 

Contudo, o enoturismo ainda não encontrou a sua verdadeira identidade, sendo por isso um 

conceito recente e dinâmico (Costa e Kastenholz, 2010). Recente, porque, de fato, o primeiro 

impulso à atividade científica de investigação em enoturismo surgiu apenas em finais dos anos 

noventa, com a primeira conferência sobre enoturismo na Austrália em 1998, sendo esta o 

“pontapé de saída” para a publicação de artigos referentes a esta temática. 
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Dinâmico, dado o conceito, inicialmente, ter apenas como referência a visita às vinhas, caves e 

adegas para provar e comprar vinhos, sendo hoje um conceito muito mais abrangente e como 

tal também mais complexo. 

Desta forma, as sucessivas investigações que se têm desenvolvido nesta área, conduziram a 

um conjunto de definições propostas pelos respetivos autores, que sistematizamos no quadro 

seguinte: 

Quadro 1 – Definições de enoturismo 

Autores Definição 

Australian Wine 

Foundation (1996) 

O vinho é mais do que uma bebida, tornou-se num produto de 

estilo de vida com um grande nível de complementaridade com a 

restauração, acomodação, entretenimento, cultura e turismo. 

 

Macionis (1997) É um interesse especial no vinho motivado pelo destino (região 

de vinhos), atividades (provas de vinho) ou ambas. 

Hall, Macionis e Johnson 

(1997) 

Visita a vinhas, vinícolas, feiras e festivais de vinho, para provar 

e participar nessas experiências, sendo estes atributos a 

principal motivação para visitar a região dos vinhos. 

Dowling (1998) Turismo experimental que ocorre na região do vinho, fornecendo 

experiências únicas que incluem vinho, gastronomia, 

hospitalidade, cultura, artes, educação, e viagem. 

Getz, Dowling, Carlsen e 

Anderson (1999) 

É uma forma de comportamento do consumidor, baseado nos 

recursos do vinho, região, desenvolvimento e uma estratégia de 

marketing da indústria dos vinhos e dos destinos, em que as 

adegas e as experiências relacionadas são as atrações 

dominantes. 

 

Northwood (2000) É uma forma única e específica de agroturismo que está a 

começar a ser reconhecida como uma indústria lucrativa que 

causa poucos danos ao meio ambiente. 

Western Australian Wine 

Tourism Strategy (2000) 

Viagens com a finalidade de experimentar as adegas e regiões 

de vinho e as suas ligações com o estilo de vida. O enoturismo 

engloba tanto as prestações de serviços como o marketing dos 

destinos. 

 

Charters e Ali-Knight 

(2002) 

Engloba muitas características que incluem: experiência de vida, 

oferta e procura, componente educacional, ligações à arte, vinho 

e comida, incorporação da imagem nos destinos turísticos e uma 
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Autores Definição 

oportunidade de marketing que aumenta o valor económico, 

social e cultural da região.  

Costa e Dolgner (2003) É um tipo de turismo que se situa fora das áreas metropolitanas 

e consequentemente assume um papel importante no 

desenvolvimento regional, na criação de emprego em regiões 

mais desfavorecidas. Faz parte deste tipo de turismo a visita aos 

locais relacionados com a cultura da vinha e da produção de 

vinhos, tendo como objetivo a prova dos vinhos da região, o 

conhecimento do património paisagístico e arquitetónico 

relacionados com a cultura da vinha e a produção de vinhos 

(perspetiva da procura). 

Do ponto de vista da oferta, o enoturismo é uma estratégia de 

marketing que tem como objetivo fundamental a promoção do 

desenvolvimento regional numa perspetiva económica, social, 

cultural e ambiental, procurando-se salvaguardar a paisagem e 

património rural. 

Hall, Johnson, 

Cambourne, Macionis, 

Mitchell e Sharples 

(2004) 

Visita a vinhas, vinícolas, festivais de vinho e feiras de vinho, 

para testar ou participar na experiência, sendo estes atributos da 

região os fatores principais da visita. 

 

O’Neill e Palmer (2004) É quando qualquer pessoa, seja um excursionista ou visitante, 

se envolve no ato de apreciação do vinho durante a visita a uma 

região de vinho. 

Correia (2005a) A potenciação do valor turístico e produtivo de um território em 

torno das tradições, cultura, atividades e paisagem associada a 

atividade vitivinícola, exigindo tal potenciação uma atividade de 

relacionamento e coordenação entre as diversas componentes 

do produto turístico sob uma perspética orientada de marketing. 

Getz e Brown (2006a) É simultaneamente uma forma de comportamento do 

consumidor, uma estratégia para os destinos se desenvolverem, 

um mercado de experiências relacionadas com as atrações e 

imagens, bem como uma oportunidade de marketing para as 

vinícolas educarem e venderem os seus produtos diretamente ao 

consumidor. 

Marzo-Navarro e Pedraja 

–Iglesias (2009a,b) 

Visita a uma vinha, adega, feira de vinho e festivais, degustações 

de vinho e de uvas e participar em determinadas experiências 

relacionadas com o vinho, sendo estas as motivações principais 
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Autores Definição 

da visita.   

 

 

Inácio (2008) O enoturismo pode ser definido como o conjunto de atividades 

organizadas relativas às visitas e estadas de turistas nas regiões 

vitivinícolas, integrando provas, alojamento, restauração, visitas 

a caves, adegas, Quintas ou desenvolvendo atividades afins 

ligadas ao vinho e aos produtos e tradições que determinado 

“terroir” apresenta. Pode incluir outras formas de turismo onde a 

principal motivação continua a ser em torno do universo 

vitivinícola, mas onde as atividades organização decorram em 

espaço urbano ou rurbano, como é o caso de muitas exposições 

e feiras enológicas.  

Pina (2009) O enoturismo é um produto turístico, incluído no turismo de 

natureza, porque a motivação dominante está no regresso à 

natureza, na contemplação do meio natural e na evasão do meio 

urbano. 

Costa e Kastenholz 

(2009) 

É um tipo de turismo que de modo geral se situa fora das áreas 

metropolitanas, o qual permite divulgar as potencialidades das 

regiões vitivinícolas e o seu aproveitamento turístico em termos 

de serviços (alojamento, restauração, entre outros) e de 

património cultural e paisagístico (visitas às vinhas, museus, 

monumentos, festivais, entre outros).  

Kilipiris e Karamanidis 

(2010) 

A eno-gastronomia ou enoturismo é a combinação das palavras 

vinho com a gastronomia. Incluem atividades de prova, 

consumo, compra de vinho perto da fonte (local onde é 

produzido). Estas atividades incluem as visitas às vinhas, 

vinícolas, bem como visitas guiadas às vinhas, participação em 

festivais e outros eventos culturais. Adicionalmente, incluímos a 

prova e compra de comida junto com o vinho, daí o termo eno-

gastronomia. Embora seja amplamente aceite, o enoturismo 

inclui também elementos gastronómicos.  

 Fonte: Sistematização própria 

Todos os autores destacam o papel principal do vinho neste tipo de produto turístico. Além 

disso, estas definições são unânimes em considerar o interesse das adegas, das vinhas e da 

própria região de vinhos como ponto central deste tipo de turismo.  
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Desta forma, o conceito de enoturismo engloba não só a visita às vinhas, quintas, caves e 

adegas, para prova e compra de vinhos, mas também a participação em experiências únicas, 

como sejam as vindimas, as pisas, os cursos relacionados com a temática do vinho e da vinha, 

bem como as diferentes associações da gastronomia (Costa e Kastenholz, 2010).  

Mas, apesar do seu elevado pendor rural, o enoturismo pode ocorrer em espaço urbano, na 

medida em que algumas caves, adegas ou feiras, festas, festivais e eventos do vinho e da 

vinha não se situam ou ocorrem no campo, isolados, mas encontram-se estrategicamente 

posicionados em centros urbanos de média e grande dimensão (Inácio, 2008). Como exemplo 

podemos indicar que as principais caves dos diferentes produtores do Douro se situam em Vila 

Nova de Gaia, bem como grandes eventos relacionados: A Essência do Vinho do Porto (Porto), 

Os Óscares do Vinho em Portugal (Lisboa em 2010, Porto em 2011).  

Independentemente de o enoturismo ter um carácter mais rural ou urbano, têm surgindo cada 

vez mais diferentes formas e escolhas enoturísticas, das quais podemos destacar: as rotas do 

vinho, as Aldeias Vinhateiras, as visitas guiadas às vinhas, quintas, caves, adegas, museus, 

centros de interpretação, participação em atividades relacionadas com o vinho, como seja 

vindimas, pisas, cursos, entre outras; festivais e eventos enoturísticos, cruzeiros ou passeios 

de helicóptero; criação de SPA’s Vitivinícolas (termas de Alcafache, Hotel Aquapura no Douro). 

São formas cada vez mais diversificadas de desenvolvimento de uma vocação enoturística que 

se desenvolvem à medida que um destino turístico ou região vitivinícola se pretende afirmar 

enquanto local de enoturismo (Boniface (2003); Carlsen e Charters (2006); Getz,(2000); Getz e 

Brown (2006a); Hall et al.(2003); Hjalager e Richards (2002); Inácio (2008); Mitchel e Hall 

(2003)).  

Contudo, um dos graves problemas que se coloca ao enoturismo, e em especial na Europa, é 

proveniente da dificuldade que as adegas, quintas, isto é, a indústria do vinho têm em conceber 

o turismo como um produto suscetível de se oferecer, e que pode gerar valor adicional não só 

com o aumento das suas vendas, margens, lucro, notoriedade, aproveitamento dos recursos 

(casa senhoriais, adegas, entre outras) mas também na diversificação dos produtos oferecidos 

e, consequentemente, na diminuição dos riscos do negócio, posição esta partilhada em parte 

por Serra et al. (2010). 

O enoturismo pode assim contribuir para aumentar as exportações de vinho, educar os 

consumidores, fidelizar os visitantes para regressarem novamente e contribuir para uma boa 

imagem e publicidade dos vinhos e da região. Por isso, existe a necessidade de coordenação e 

atuação conjunta, entre os diferentes elementos que compõe este sistema. 

Motivações 
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Compreender o consumidor torna-se fundamental para qualquer prática empresarial bem 

sucedida, também no setor do turismo. Desta forma, se as expetativas do consumidor são 

atendidas ou até mesmo superadas pelas organizações ligadas ao turismo, pode-se esperar 

que o cliente volte e que faça “passa palavra positiva”. Por isso, é de elevada importância a 

opinião dos consumidores para as empresas ligadas ao turismo. 

Por outro lado, as motivações turísticas são geralmente encaradas como um domínio relevante 

na investigação em turismo, nomeadamente, como fator explicativo crítico do comportamento 

dos turistas, sobretudo ao nível da escolha dos produtos/destinos turísticos. Este tipo de 

investigação tem, por isso, um significado essencialmente instrumental e prático para os 

gestores dos destinos turísticos e das empresas ligadas à indústria do vinho. Quer isto dizer 

que o desafio que se coloca ao estudo das motivações, no contexto do turismo, é desenvolver 

uma ferramenta objetiva que permita aos referidos gestores compreenderem a razão pela qual 

os seus produtos ou serviços são adquiridos ou preteridos, ou seja, para que possam perceber 

as razões que levam os viajantes a agir em determinada direção, perante a diversidade de 

oferta posta à sua disposição (Neves, 2007). O conhecimento sobre as motivações é 

fundamental para estabelecer as estratégias que permitam que uma determinada região se 

torne num destino turístico (Castray e Francis, 2003; Mitchell e Hall, 2006).  

Neste sentido, o ponto de partida para a construção do modelo teórico foi analisar a natureza 

da motivação e determinar de que forma este constructo deveria ser concetualizado e 

operacionalizado, tendo em atenção que existe uma relação positiva entre o consumo de vinho 

e a participação em atividades de enoturismo (Marzo-Navrro e Pedraja-Iglésias, 2009b). 

Muitos dos estudos apresentados procuram concetualizar a motivação turística com base nos 

fatores sociais e psicológicos que motivam ou criam um desejo de viajar (Dann, 1977,  Iso-

Ahola, 1982; Kastenholz, 2002; McIntosh, Goeldner e Ritchie, 1995; Neves, 2008; Pearce, 

1982; Pearce e Lee, 2005; Pimlott, 1947; Plog, 1974;). Desta forma, verifica-se que o estudo 

desta temática se tem focado num conjunto de teorias base, designadamente no Modelo das 

Necessidades de Viagem, o qual engloba a Travel Career Lader (TCL) e a Travel Career 

Patterns (TCP), no Modelo Sócio-Psicológico das Motivações Turísticas, no Modelo do 

psicocentrismo e alocentrismo de Plog, na Teoria Funcional das Atitudes e na Teoria Push e 

Pull (ver quadro 2).  

Quadro 2 - Principais teorias da motivação turística 

Autor/Data Teoria Aplicação 

Pearce(1982) Modelo das necessidades 

de viagem (MNV): 

Com base THN, estuda as 

motivações e comportamentos 

dos turistas, com base nas 
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Autor/Data Teoria Aplicação 

Travel Career Ladder 

(TCL) 

experiências vividas. 

Lee e Pearce (2002,2003) Modelo das necessidades 

de viagem (MNV): 

Travel Career Patterns 

Com base na THN, estudou se 

as motivações turísticas se 

alteram com a experiência de 

viagem. 

Isso-Ahola (1982) 

Mannell e Isso-Ahola (1987) 

Modelo Sócio-Psicológico 

das Motivações Turísticas 

Parte do pressuposto de que o 

turismo representa dois tipos de 

orientação: escapar de algo e 

procurar algo. 

Plog (1974, 1987, 2001) Modelo 

Psicocêntrico/Alocêntrico  

Parte do pressuposto que as 

pessoas podem ser 

classificadas com base numa 

série de dados psicográficos e 

inter-relacionados: os 

psicocêntricos e os 

alocêntricos. 

Katz (1960) 

Fodness (1994) 

Teoria Funcional das 

Atitudes 

Permite o desenvolvimento de 

uma escala própria de 

motivação turística. 

Crompton (1979) 

Dann (1977) 

 

Teoria Push e Pull Identificar grupos de turistas 

por motivações turísticas, 

através da identificação de 

fatores push e pull. 

Fonte: Sistematização própria 

Para o presente estudo, seguimos essencialmente a metodologia de autores como Baloglu e 

Uysal (1966), Crompton (1979), Correia et al. (2007), Cunha et al. (2005), Dann (1977), Fakeye 

e Crompton (1991), Jiao (2003), Turnbull e Uysal (1995), Sirikudta et al. (2010), Yoon e Uysal 

(2005) e Yuan e McDonald (1990), os quais defendem que existem dois tipos de motivações 

turísticas: as push e pull. Assim, resultante da revisão da literatura, as motivações push são 

aquelas que estão relacionadas com os desejos dos turistas e os seus aspetos emocionais. As 

motivações pull, são todas aquelas que estão relacionadas com os atributos de escolha de um 

determinado destino. 
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Estas dimensões vão ser consideradas no modelo como variáveis independentes.  

Por outro lado, existem estudos que se baseiam na premissa de que os consumidores de vinho 

são mais propensos a serem enoturistas do que a generalidade da população (Brown e Getz, 

2005), e que existe uma forte ligação entre consumo de vinho e propensão para realizar uma 

viagem de enoturismo como observado no mercado de consumidores do Canada (Getz e 

Brown, 2006a). 

Mais ainda, e como é sugerido por determinados investigadores (Asero e Patti, 2009; Mazo-

Navarro e Pedrajo-Iglésias, 2009b), o vinho é um produto âncora dos destinos turísticos. As 

pessoas, muitas das vezes procuram um determinado destino enoturístico, porque querem 

saber mais a respeito dos vinhos, castas e modos de produção dos vinhos dessa região (Costa 

e Kastenholz, 2009). Assim, o fato de ser consumidor de vinhos, e especificamente da região, 

pode potenciar as diferentes motivações, e, consequentemente, a seleção do destino. Para 

além do referido, e como é dito por Mitchell e Hall (2004), a propensão para a compra de vinho 

aumenta com o nível de conhecimento sobre o vinho.  

Se a preferência por um determinado vinho, sua reputação e local de origem são importantes 

para a escolha de um destino enoturístico é necessário então definir o perfil do turista enquanto 

consumidor de vinho. Conhecer o perfil de um indivíduo, pode, pois, ser um meio de prever o 

seu comportamento. 

Por outro lado, o objetivo de qualquer destino turístico e das organizações pertencentes ao 

destino é conseguir a fidelização do cliente, independentemente das motivações que o mesmo 

possa ter. Por isso, segundo este conceito, o grau de lealdade é um dos indicadores mais 

importantes para medir o nível de sucesso de uma dada estratégia de marketing aplicada a um 

determinado destino turístico, produto ou serviço (Flavian, Martinez e Polo, 2001). 

Devemos também ter em consideração que a fidelização pode ser em relação ao destino 

turístico, como também poderá ser analisada em relação aos produtos específicos desse 

destino. 

Mais ainda, a literatura sugere que uma compreensão plena do conceito de lealdade permite 

ao mesmo tempo entender como se interligam o conceito de motivação e a satisfação do 

consumidor. 

Efetivamente, pode afirmar-se que os benefícios ou recompensas de viagem podem ser 

considerados como resultado da viagem, refletindo-se na satisfação ligada às motivações dos 

turistas para viajar (Loker e Perdue, 1992).  

Sem dúvida que a satisfação desempenha um papel de elevada importância no planeamento 

de produtos ou serviços turísticos. 
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A satisfação do turista é um elemento importante na escolha de um novo destino, ou consumo 

de um outro produto turístico, bem como na decisão de voltar (Kozak e Rimmington, 2000).  

Assim, a satisfação é um conceito fundamental do marketing e da investigação sobre o 

consumidor (Peter e Olson, 2009). Em teoria, se os consumidores estiverem satisfeitos com o 

produto, serviço ou marca, ficarão mais propensos a adquiri-lo novamente e a falar com outras 

pessoas sobre as suas experiências favoráveis com esse produto ou serviço. Se estiverem 

insatisfeitos, ficarão mais propensos a trocar de produto e a reclamar. 

Desta forma, é comum considerar a satisfação como uma variável mediadora (Babikas et al., 

2004) que neste modelo irá mediar a relação entre as motivações e a lealdade ao destino e aos 

vinhos da região.  

Hoje em dia, os destinos turísticos necessitam de uma nova filosofia centrada na lealdade dos 

visitantes que no nosso estudo vai ser considerada como uma das variáveis dependentes. 

Embora possa ser importante em termos de marketing de destinos turísticos fazer lei, ainda 

não está claro quais os fatores que levam à fidelização. Atualmente, num contexto de turismo, 

a novidade tem sido sugerida como uma motivação turística (Crompton, 1979; Dias, 2009; 

Poon 1993). Desta forma, é muito difícil criar lealdade a um destino, dado que a novidade é 

uma das principais motivações turísticas. Contudo, existem outros estudos (Antunes, 2004; 

Chen e Gursoy, 2001) que dizem precisamente o contrário, isto é, o facto de não ser novidade 

é que leva a que haja uma maior fidelização. 

Assim, no presente estudo iremos considerar tipologia psicográfica como uma variável 

moderadora da lealdade a um destino turístico. 

À parte disto, a revisão da literatura sobre destinos turísticos revela uma familiaridade do 

destino com a satisfação global da visita, o perfil socioeconómico do visitante, bem como as 

motivações da visita, sendo estes fatores elementos preponderantes para aumentar a 

probabilidade de regressar a um destino (Kastenholz et al., 2006; Kastenholz, 2002).  

Desta forma, a fidelização (vista do ponto de vista do destino e do produto desse destino) será 

considerada como o resultado-chave dos diferentes tipos de motivações. São assim variáveis 

dependentes no nosso estudo. 

 

Proposta do modelo concetual  

Assim, tendo em conta todas as considerações apresentadas anteriormente, o modelo que 

consideramos indicado para dar resposta às questões do nosso estudo é o apresentado na 

figura 1. 
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Figura 1- Modelo conceptual das motivações dos enoturistas na lealdade ao destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistematização própria 

Apresentado o modelo teórico que vai orientar a nossa investigação, procura-se de seguida, 

formular as hipóteses. Estas estão ligadas à problemática da nossa investigação e decorrem 

da revisão de literatura, relacionada com cada constructo do modelo, e das entrevistas 

exploratórias realizadas às organizações presentes na região e a alguns enoturistas. 

Numa perspetiva do marketing, o objetivo principal de qualquer negócio é conhecer os clientes, 

quais as suas motivações, de modo a se lhe adaptar, satisfazê-lo e a estabelecer relações 

duradouras (Kotler et al., 1997). Assim, a preocupação principal passa por conhecer cada 

cliente para, posteriormente, as organizações poderem atendê-los de uma forma mais 

personalizada e satisfatória.  

Diversos autores consideram que os fatores push antecedem os pull e que, por isso, são 

independentes. As forças internas (fatores push) impelem as pessoas a viajar e, em seguida, 

as forças externas dos destinos (fatores pull) atraem-nas na escolha de um destino particular. 

No entanto, diversos investigadores (Baloglu e Uysal, 1996; Cunha et al., 2005; Kim et al., 

2003;) sustentam que os dois tipos de fatores não podem ser considerados como inteiramente 

independentes, mas antes como inter-relacionados 

Compreender as expetativas e necessidades dos turistas envolve a capacidade das 

organizações para identificarem as motivações push, pull dos enoturistas, eventualmente 

variando de acordo com a tipologia do enoturista e, desta forma, oferecer os serviços ao nível 

esperado. 

Motivações 

Push 

Motivações 

Pull 

Tipologia de 

Enoturista  
Satisfação

Lealdade ao 

destino 

Lealdade ao 

vinho da 

região 

Tipologia 

psicográfica 
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Perante estas considerações, podemos estabelecer as seguintes hipóteses: 

H1 – As motivações push determinam a satisfação do enoturista. 

H2 – As motivações pull determinam a satisfação do enoturista. 

H3 – A tipologia de enoturista, enquanto consumidor de vinhos, modera a relação entre as 

motivações push e pull e a satisfação do enoturista. 

Embora a procura de novas experiências seja uma importante força motivadora do 

comportamento do turista, a lealdade ao destino é sugerida como um fator interessante no 

incremento do sucesso a longo prazo dos destinos turísticos, sendo particularmente útil na 

estratégia de desenvolvimento sustentável para o destino turístico (Kastenholz, 2004; 

Kastenholz, Carneiro e Eusébio, 2006). Como dizia Kotler (1997), é mais barato manter clientes 

do que conquistar novos clientes. 

Assim, a literatura da especialidade permite afirmar a existência de um impacto positivo e de 

elevada influência que a satisfação exerce sobre a retenção e fidelização dos clientes 

(Antunes, 2004; Chi e Qu, 2008; Dick e Basu, 1994; Hennig-Thurau et al. 2002; Kastenholz, 

Carneiro e Eusébio, 2006; Macintosh e Lockshin, 1997;Yonn e Uysal, 2005). 

A satisfação é conseguida quando um consumidor equilibra ou supera as suas expectativas 

relativas ao valor do produto ou serviço, objeto de consumo. Esta sensação ou sentimento 

contribui para a consolidação ou melhoria da atitude do turista em relação à marca ou 

fornecedor do serviço, ao reforçar a sua preferência e predisposição para repetir a compra, isto 

é, contribui para a sua fidelização. A satisfação é, portanto, um estágio anterior da fidelização 

(Cronin Jr. e Taylor, 1992; Kastenholz, 2002; Lau, 2000; Storbacka, Strandvik e Gronroos, 

1994). 

A satisfação do cliente gera para a empresa fornecedora uma maior taxa de retenção e a 

difusão de uma imagem positiva com reflexos no futuro (Berné et al. 1996). 

 Segundo Lubbe (1998), o turista potencial tem necessidades que apenas podem ser satisfeitas 

em destinos específicos. Estas necessidades prendem-se, essencialmente, com o consumo de 

vinhos da região, bem como com as experiências de enoturismo vividas nesta região que 

levam não só à recomendação, como também à compra de produtos da região e, no futuro, se 

tornarem embaixadores da região. 

Desta forma compreender a satisfação deve ser um parâmetro básico utilizado para avaliar a 

performance de um destino (Noe e Uysal, 1997; Schofield, 2000; Yoon e Uysal, 2005). 

Assim, os destinos turísticos devem fazer esforços para conseguir que o nível de satisfação 

dos turistas seja capaz de provocar uma compra repetida, bem como uma comunicação 



737 
 

favorável em relação ao mesmo, aconselhando-o a amigos e familiares, via passa-palavra 

positiva. 

Neste sentido, e tendo em consideração os argumentos apresentados, formulamos a seguinte 

hipótese de investigação: 

H4 – A satisfação com a experiência no enodestino influencia positivamente a fidelização ao 

destino turístico. 

Mesmo que a probabilidade de repetir a visita possa não ser elevada, os enoturistas podem 

gerar benefícios para a indústria do vinho através de uma comunicação pessoal favorável, 

referente ao destino enoturístico (passa-palavra). Outro aspeto não menos importante, é a 

possível fidelização aos vinhos do destino visitado que se poderá refletir numa compra repetida 

e igualmente passa-palavra positiva sobre os vinhos em questão, repercutindo-se 

favoravelmente nas vendas do vinho (O’Neill e Palmer, 2004). Desta forma, a satisfação com o 

destino pode, não obrigatoriamente, levar à repetição da viagem ao mesmo. Contudo, pode 

levar a que o indivíduo passe a comprar e beber vinho da região, ou aumente a compra e 

consumo de vinhos dessa região. Assim, formulamos a seguinte hipótese: 

H5 – A satisfação com a experiência no enodestino influencia positivamente a fidelização ao 

vinho da região. 

Por outro lado, Cohen (1972) deu início a um fluxo de investigação em turismo, sugerindo que 

os turistas procuram um equilíbrio entre familiaridade e novidade nas suas experiências 

turísticas. Isto pode estar relacionado com os motivos e a variedade da procura de novidades 

discutidas no capítulo sobre o comportamento do consumidor. Baseado nesta ideia, Plog 

(1974) identificou diferentes tipologias psicográficas de turistas que variam entre dois extremos: 

os psicocêntricos e os alocêntricos. Mais tarde, Plog (2001) definiu estes dois extremos em 

conservadores e aventureiros.  

Para além disso, não nos devemos esquecer que num contexto de turismo, a novidade tem 

sido vista como a procura de novas experiências e tem sido sugerida como uma das principais 

motivações turísticas (Poon, 1993). Desta forma, teoricamente, é muito mais difícil criar 

lealdade a um mercado (Kastenholz, Carneiro e Eusébio, 2006).  

Assim, face ao exposto, podemos constatar que apesar de os enoturistas se sentirem 

altamente satisfeitos com o enodestino, podem não repetir a compra em função do seu perfil 

psicográfico.  

Desta forma, o perfil psicográfico (conservador/aventureiro) poderá exercer alguma influência 

na lealdade ao enodestino, pelo que vamos considerar esta como uma variável moderadora 

(Kastenholz, 2010).  
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Face ao exposto decidimos formular a seguinte hipótese: 

H6 – A tipologia psicográfica do enoturista modera o efeito da satisfação na lealdade a um 

destino turístico. 

Para a verificação das hipóteses formuladas, é necessário escolher o método mais apropriado, 

o que será o próximo passo da presente investigação. 

Conclusões 

O setor do turismo é dos poucos que ainda se encontra com alguma vitalidade, conforme se 

pode constatar pelos dados fornecidos pelo INE, nomeadamente no que diz respeito ao 

conjunto de meios de alojamento turístico que aumentou, mais 1,2% do que em 2009. O 

número de dormidas, considerando igualmente a totalidade dos meios de alojamento turístico, 

apresentou um crescimento de 1,5% correspondendo a 45 milhões.. Por outro lado, o 

decréscimo da atividade agrícola em zonas rurais em Portugal ,e consequentemente, a 

desertificação das mesmas levou a que se desenvolvessem novas formas de manter vivas as 

tradições, estilos de vida locais e à revitalização de espaços outrora agrícolas. Desta forma, o 

enoturismo é um importante produto turístico, que permite ao mesmo tempo o desenvolvimento 

regional, gerando empregos e investimentos, sendo por isso, considerado como um dos 10 

produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal, no Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT). 

Por outro lado, o Douro é hoje uma região turística reconhecida e é, sobretudo, conhecida 

pelos vinhos que produz. O interesse da combinação vinho e turismo é enorme. Desta forma, o 

turismo associado ao vinho pode revelar-se numa das atividades para o desenvolvimento 

sustentável desta região. 

Contudo, é fundamental conhecer o comportamento e perfil do consumidor turista e em 

particular do enoturista, de modo a que as organizações possam elaborar estratégias e 

políticas de marketing-mix, para cada mercado alvo pelos quais se interessam. Desta forma, 

tentamos desenvolver um modelo concetual para dar respostas a estas questões. 

Esperamos que este modelo nos permita conhecer as motivações internas dos enoturistas, 

quais os atributos que mais valorizam no destino, como se processa o planeamento da viagem, 

em resumo, ter um conhecimento mais profundo e científico deste tipo de turista, de modo a 

que as diferentes organizações (governamentais ou não), possam desenvolver ofertas 

adequadas para os enoturistas.  
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Resumo: Reflete-se criticamente sobre o vínculo entre turismo rural e as produções 

agroalimentares de qualidade reconhecida, em geral apresentado como positivo e 

aproblemático pela literatura da referência. A partir de uma revisão teórica do tema e da 

consideração geral das produções agroalimentares de qualidade reconhecida na União 

Europeia, no Estado espanhol e na Galiza, este estudo centra-se numa pesquisa empírica. 

Esta pesquisa é elaborada através de um trabalho específico de entrevistas qualitativas a 

proprietários de casas declaradas oficialmente como de agroturismo na província de Lugo 

(nordeste da Galiza). Os resultados obtidos demonstram que o turismo rural estudado 

apresenta uma fraca relação com os produtos agroalimentares de qualidade reconhecida. 

Palavras-chave: Turismo rural, agroturismo, produções agroalimentares de qualidade, 

denominações de origem protegida (DOP), indicações geográficas protegidas (IGP), 

entrevistas, Galiza. 

Rural Tourism and Quality Food Commodities: Beyond the Myth. A Survey Based on 

Interviews with Farm Tourism Businesses in Galicia 

Abstract: This paper reflects critically on the link between rural tourism and recognised quality 

food commodities. This link is usually presented as positive and unproblematic in the literature. 

The sections devoted to the theoretical background of the topic and the general analysis of the 

recognised quality food commodities in the European Union, Spain and Galicia are followed by 

an empirical research that constitutes the central part of the study. This research is done 

through specific qualitative interviewing with entrepreneurs of rural tourism businesses officially 

declared as farm tourism in the province of Lugo (North-East Galicia). The achieved results 

illustrate that the studied rural tourism shows a weak link with the recognised quality food 

commodities. 
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1. Apresentação 

A teoria sobre agroturismo aponta claramente que esta modalidade turística só se pode 

desenvolver em explorações agrícolas, sendo o turismo um rendimento complementar à 

atividade agrícola principal (entre outros, Phillip et al., 2010; Fleischer e Tchetchik, 2005; 

Nilsson, 2002; Ivars, 2000). Enquanto agrícolas, essas explorações produzem matérias-primas 

e alimentos, de forma que o óbvio em agroturismo é que os produtos obtidos na quinta se 

destinem ao consumo dos turistas no próprio estabelecimento (Ungureanu, 2010 ou Viñals, 

1999, em conjunto com os autores já referidos). Além dessas produções, a literatura disponível 

normalmente associa o agroturismo, assim como o conjunto do turismo rural, à fruição de uma 

gastronomia que faz uso de produtos agrícolas de qualidade, geralmente obtidos nas 

imediações quando não é possível produzi-los na própria quinta (Ungureanu, 2010; Pardellas, 

2008; Brunori e Rossi, 2007; Hall e Page, 2005; Nunes dos Santos, 2005; Espeitx, 2004; 

Boniface, 2003). Desta forma, muitos autores consultados concordam ao afirmar que se produz 

uma ligação entre “a função produtiva primária tradicional [agrícola] e a terciária especializada 

[turística]” (Armesto e Gómez Martín, 2004: 86) ou, por outras palavras, que “as relações entre 

a comida e o turismo se criam através dos padrões de consumo turístico, que podem ter um 

impacto significativo na produção local e na manutenção ou expansão da economia agrícola 

local” (Hall e Page, 2005: 227).1  

Particularmente, a ênfase dos produtos agrícolas de qualidade é posta naqueles que estão 

reconhecidos oficialmente porque, tal como opinam Armesto e Gómez Martín (2004: 85), “a 

identificação de uma cozinha de qualidade é frequentemente associada à existência de 

alimentos com distintivos de proteção”, partindo da base que “o reconhecimento de uma DOP 

[denominação de origem protegida] [...] basta para distinguir esse produto de todos os outros” 

(Pouzenc et al., 2007: 31). O mesmo é sustentado por Brunori e Rossi (2007) ou Trubek e 

Bowen (2008). Estes últimos consideram que as classificações tipo denominação de origem 

“trazem benefícios potenciais para produtores e consumidores. Através da informação que 

contém sobre o lugar de produção, mas também sobre o processo e a produção, fornecem 

uma garantia de qualidade aos consumidores” (p. 24). Como prova quantitativa de existir uma 

relação entre turismo e produtos de qualidade, Ilbery et al. (2005: 130) indicam que 40% dos 

turistas reparam nos reconhecimentos de produtos de qualidade quando estão de férias. Em 

definitivo, o vínculo entre turismo rural (e, em particular, agroturismo) e produtos 

agroalimentares de qualidade reconhecida é um lugar-comum nos estudos especializados. 

Situados neste contexto, a presente contribuição pretende refletir sobre este vínculo que, em 

geral, se apresenta como aproblemático, tentando sublinhar precisamente a debilidade da sua 
                                                            
1 Todas as traduções para português são nossas. 
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base empírica. De facto, a hipótese deste artigo é que o turismo rural (mais concretamente, o 

agroturismo) desconhece ou omite os produtos agrícolas de qualidade. Do ponto de vista da 

pesquisa, este estudo é elaborado a partir de um trabalho específico desenvolvido na Galiza 

através de entrevistas a casas declaradas oficialmente como de agroturismo2 nos concelhos 

pertencentes administrativamente à província de Lugo.3 A parte estritamente empírica deste 

artigo situa-se na secção 4. É importante dizer que não é objeto deste trabalho elaborar 

reflexões sobre se as quintas estudadas nesse momento são verdadeiramente agroturísticas, o 

que, por si próprio, merece ser objeto de estudos independentes.4 No entanto, o que se 

pretende é documentar até que ponto se produz ou não a ligação mencionada entre turismo, 

por um lado, e as referidas produções agroalimentares de qualidade, pelo outro. 

Esta reflexão sobre o vínculo mencionado não é unicamente relevante para o conhecimento do 

agroturismo, mas também para o conjunto do turismo rural.5 De facto, certamente nos 

estabelecimentos agroturísticos (ainda com mais intensidade do que nas práticas genéricas de 

turismo rural), o uso de produtos agrícolas de qualidade toma-se por evidente, dado que se 

pressupõe que a própria quinta agroturística é o lugar de contacto entre agricultura e turismo. 

Porém, muitos dos autores indicados acima referem-se ao uso turístico dos produtos agrícolas 

de qualidade no turismo rural em geral, para além do agroturismo em sentido estrito. Neste 

sentido, as considerações aqui efetuadas têm sentido para todo o turismo rural, e mais tendo 

em conta o facto de que o agroturismo oficialmente declarado como tal na Galiza é, na 

realidade, mais turismo rural genérico (e até mesmo nalguns casos TER) que agroturismo num 

sentido estrito (Rodil, 2009; Santos, 1999). Assim, este trabalho tem implicações claras para a 

gestão do turismo rural, já que se coloca sob suspeita um dogma habitual dos estudos de 

turismo rural. 

A estrutura do presente contributo advém do objetivo e da hipótese antes indicados. Em 

primeiro lugar, refere-se aos produtos agrários de qualidade, entre os quais se destacam 

aqueles que têm a particularidade de serem territorializáveis e que estão oficialmente 

reconhecidos pela administração competente (ponto 2). A seguir, situa a Galiza no mapa dos 

                                                            
2 Modalidade C do turismo rural segundo a normativa galega aplicável, oficialmente denominadas em 
galego casas de labranza. Trata-se nomeadamente do Decreto 191/2004, do 29 de xullo, de 
estabelecementos de turismo rural. Há modificações menores nesta norma e a recente lei de turismo da 
Galiza (Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia) modificará provavelmente de forma muito 
substantiva este marco normativo. Porém, ainda não foi desenvolvida. 
3 Com dados de 2011, há na Galiza 588 casas de turismo rural, das quais 72 pertencem ao grupo C. Das 
quatro províncias administrativas em que a Galiza foi dividida, a que apresenta maior número de 
estabelecimentos nesta categoria é Lugo, com 25. Este estudo que aqui se apresenta foi realizado em 
2009. Então havia 29 estabelecimentos C em Lugo, dos quais se puderam chegar a entrevistar 
positivamente 19. 
4 Em Rodil (2009) estudámos monograficamente esta questão. Em Santos (1999) ou Santos e Paül 
(2011) há também referências a este assunto na Galiza. 
5 Também não é este o lugar para o estudo específico das diversas modalidades do turismo rural e das 
características específicas do agroturismo. Veja-se a este respeito Phillip et al. (2010) ou Hall e Page 
(2005). Parece-nos especialmente esclarecedor o modelo de Such e García (2001), com três círculos 
concêntricos em que o mais amplo e abrangente é o turismo em espaços rurais (TER) genérico, em cujo 
seio o turismo rural representa uma das possibilidades existentes e, dentro deste segundo, o agroturismo 
constitui uma modalidade muito específica. 
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produtos agroalimentares de qualidade oficialmente reconhecidos na União Europeia e no 

Estado espanhol (ponto 3). Da listagem precisa dos produtos agrícolas de qualidade 

reconhecida na Galiza passámos ao bloco central da pesquisa, de caráter empírico, onde 

serão referidos os resultados das entrevistas realizadas em relação ao assunto aqui tratado 

(ponto 4). Finalmente, o derradeiro ponto 5 discute os resultados obtidos em relação às 

considerações precedentes e inclui algumas implicações para a gestão futura do turismo e dos 

espaços rurais. 

2. Os produtos agroalimentares de qualidade reconhecida 

Desde a década de 1990 que na União Europeia estão estabelecidas duas figuras de indicação 

geográfica de produtos agroalimentares de qualidade, nas quais os produtores registados têm 

direito a usar uma denominação geográfica pertencente a um território delimitado:6 

 As denominações de origem protegida (DOP). Constituem a figura de qualidade que se 

utiliza para designar um produto agrícola ou um produto alimentar cuja singularidade se 

deve aos fatores de produção próprios do meio geográfico em que se produz, 

transforma e elabora. 

 As indicações geográficas protegidas (IGP). São uma figura semelhante à anterior. 

Porém, enquanto que nas DO todo o processo produtivo se desenvolve na zona 

geográfica de referência, nas IGP alguma das suas fases dá-se fora dessa zona. A 

normativa especifica que basta que uma dessas três fases (produção, transformação 

ou elaboração) se produza na zona geográfica em questão, para se poder tramitar uma 

IGP. 

Em termos gerais, entende-se que a primeira é mais estrita e exclusiva que a segunda (Parrott 

et al., 2002). Esta dupla denominação aplicou-se inicialmente a uma categoria abrangente de 

produtos dos quais estavam excluídos os vinhos e as bebidas espirituosas. No setor do vinho, 

o último Regulamento vigente para a União Europeia7 aproxima as figuras vitivinícolas às dos 

restantes produtos agroalimentares. Inicialmente as figuras eram distintas e, de facto, a 

normativa própria para o vinho tem uma história mais antiga do que a normativa geral sobre os 

outros produtos (Colman, 2008; Capus, 1947). Seja como for, na atualidade há DOP e IGP 

para o vinho, sendo na primeira necessário que todas as uvas utilizadas para a elaboração do 

vinho provenham da zona delimitada e, para a segunda, pelo menos 85%. No setor das 

bebidas espirituosas, só há indicações geográficas (IG), sem distinção entre DOP e IGP. 

                                                            
6 Sem serem geográficas, a União Europeia reconhece também as especialidades de tradição garantida 
(ETG); não são territoriais, mas fazem referência à composição tradicional do produto ou a um modo de 
produção tradicional. Elaborar uma genealogia legal destas três figuras (DOP, IGP e ETG) está fora dos 
objetivos deste artigo. Porém, à escala europeia estas figuras nascem com o Regulamento (CEE) n.º 
2081/92 do Conselho de 14 de julho de 1992 relativo à proteção das indicações geográficas e 
denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. Posteriormente, houve 
várias reformas, mas o esquema original de 1992 mantém-se. 
7 Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Conselho de 29 de abril de 2008 que estabelece a organização 
comum do mercado vitivinícola. 
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Existe um amplo consenso em que este esquema de reconhecimento legal territorializado da 

qualidade provém do sistema francês (Trubek e Bowen, 2008; Ilbery et al., 2005; Barham, 

2003; Goodman, 2003; Parrott et al., 2002). Muitos autores concordam que decisões como a 

regulação régia de um monopólio na maturação do queijo em Roquefort (França) a finais da 

Idade Média são antecedentes do sistema, mas certamente que a primeira vez que se associa 

legalmente uma região bem demarcada a um produto específico é em 1756 com o Marquês de 

Pombal no vinho do Douro português (Marques, 2006). Seja como for, França é sem dúvida o 

país que melhor tinha organizado o sistema de denominações e indicações geográficas através 

do Institut national des appellations d'origine (INAO), criado em 1935 (Pouzenc et al., 2007), 

mas, na realidade, já reconhecendo práticas administrativas anteriores (Capus, 1947). O INAO, 

que conserva as siglas, mas que hoje se denomina Institut national de l'origine et de la qualité, 

continua a ter como principal tarefa a gestão das DOP (denominadas em França appellations 

d'origine contrôlée, AOC), inicialmente para o vinho (Colman, 2008; Capus, 1947), mas 

posteriormente também abrangendo todos os produtos agroalimentares. Como é sabido, este 

sistema de matriz francesa, posteriormente amparado pela legislação da União, é visto com 

muitas reservas por países como os Estados Unidos, a Argentina ou a Austrália (Dagne, 2010; 

Watts et al., 2005; Barham, 2003), que o consideram um mero protecionismo das produções 

europeias. O debate sobre as indicações geográficas chegou a tal ponto que é um dos temas 

recorrentes nas discussões no seio da Organização Mundial do Comércio. 

Na realidade, associar a qualidade de um produto a uma determinada geografia através de 

uma indicação territorial tipo DOP é apenas uma das múltiplas possibilidades da qualidade 

agroalimentar. Partindo da base que o trânsito entre uma escassa ou nula preocupação com a 

qualidade agroalimentar há umas décadas para uma maior consciência a esse respeito nos 

últimos anos não é monolítico (Goodman, 2003), autores como Donald (2009), Sánchez 

Hernández (2009) ou Ilbery e Kneafsey (2000) defendem que a qualidade agroalimentar 

apresenta múltiplas facetas e não se podem restringir à associação de um determinado produto 

à área produtora que se delimita oficialmente. Por exemplo, segundo Donald (2009), para além 

da geográfica, há duas dimensões mais da qualidade: por um lado, a ambiental (por exemplo, 

definir um produto como sendo de agricultura biológica); por outro, a qualidade estritamente 

técnica do produto (aroma, textura, etc.). Em paralelo, Ilbery e Kneafsey (2000) propõem que a 

qualidade se fundamenta em quatro possibilidades que não acontecem necessariamente de 

forma simultânea nem são excludentes: (i) a associação a uma região produtora ou a uma 

determinada historicidade; (ii) a especificação de que um determinado produto segue um 

método específico ou contém umas matérias-primas concretas; (iii) a atração física (textura, 

frescura, aparência, etc. do produto); e (iv) a certificação, isto é, o reconhecimento de umas 

determinadas qualidades por parte de um governo (por exemplo, as próprias DOP) ou de uma 

empresa (as certificações habituais emitidas por empresas certificadoras sob diversos 

sistemas). Em definitivo, a geografia é uma das opções da qualidade, mas não a única, e pode 

estar institucionalizada (DOP ou similares) ou não (o uso de topónimos em alimentos, sem 

necessariamente utilizar um distintivo tipo DOP). O facto de no contexto europeu se optar por 
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uma qualidade fundamentalmente8 vinculada às indicações espaciais é uma convenção 

derivada da influência do sistema francês. E trata-se de uma decisão que, de facto, pode estar 

muito sobrerrepresentada pela enorme atenção que lhe prestam os meios académicos 

universitários (Sánchez Hernández, 2009; Fonte, 2008). 

Existe muita literatura sobre as DOP e as IGP. Em termos gerais, a bibliografia disponível 

costuma descrever as DOP e as IGP presentes numa determinada região e classificá-las como 

algo necessariamente positivo (Sánchez Hernández, 2009). Essa ‘positividade’, tal como se 

referenciou na apresentação, inclui os efeitos no âmbito turístico (Ilbery et al., 2005; Armesto e 

Gómez Martín, 2004). De entrada, existe certa tendência para as considerar decisões 

“objetivas”, com delimitações das áreas produtoras técnicas e assépticas. No entanto, boa 

parte da literatura matiza esta interpretação e põe a ênfase no caráter negociado e contestado 

das DOP e das IGP (Armesto e Lois, 2007; Brunori e Rossi, 2007; Sonnino, 2007; Mutersbaugh 

et al., 2005). Desta forma, há produtores “vencedores” e produtores “perdedores” ― “incluídos” 

e “excluídos” na terminologia de Higgins et al. (2008) ― e as áreas delimitadas respondem a 

estratégias de determinados atores rurais, com negociações e conflitos associados. “O estudo 

do açafrão da Toscânia [DOP] demonstra que o lugar [a área] não é uma entidade fixada e 

ordenadamente delimitada. Pelo contrário, é uma construção sociocultural que os participantes 

da economia social do açafrão redefiniram e renegociaram constantemente” (Sonnino, 2007: 

70). Assim, infere-se destas considerações o facto de ser escassamente apropriado tomar de 

forma acrítica um mapa de DOP e IGP para um determinado âmbito espacial como uma foto 

fixa, como, por exemplo, uma base adequada e coerente para a conceição de estratégias 

agroturísticas, na medida em que esse mapa é contingente. 

Uma interpretação crítica nesta linha apontada indica que as DOP ou as IGP são elitistas na 

medida em que marginalizam os produtores que não aderem a elas, havendo um risco de 

“apropriação” ou de “reter a patente” por parte de determinados produtores que se fecham em 

si próprios e excluem o resto (Fonte, 2008). Até tal ponto chegou esta crítica que há autores 

que defendem que as DOP ou as IGP não são mais que estratégias de marketing elitistas 

(Goodman, 2004) que, em muitas ocasiões, nascem devido ao apoio oficial governamental a 

                                                            
8 Na realidade também existe a agricultura biológica reconhecida como tal na Europa, a partir das 
primeiras disposições de inícios da década de 1990 (Regulamento (CEE) n.º 2092/91 do Conselho, de 24 
de junho de 1991, relativo ao modo de produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos 
produtos agrícolas e nos géneros alimentícios) e até à atualidade (Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho de 28 de junho de 2007 relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos). 
Esta forma de produção implica, entre outras coisas, a restrição da utilização dos insumos externos (com 
estrita limitação dos insumos de síntese química), a exclusão da utilização dos OGM, o respeito das 
normas exigentes de bem-estar dos animais, ou o uso responsável da água, da energia, dos solos e dos 
outros recursos naturais. Porém, curiosamente quando a agricultura biológica se torna oficial, na Europa 
adota em parte a forma de uma denominação territorial. Assim, por exemplo, na Galiza a agricultura 
ecológica (denominação legal no Estado espanhol da agricultura biológica) não é legalmente considerada 
uma indicação geográfica, mas tem caráter territorial (a Galiza) e parcialmente segue a normativa 
aplicável sobre as indicações geográficas de qualidade (a Orde do 3 de abril de 2009 pola que se aproba 
o regulamento de funcionamento do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, derivada do 
Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do 
sector alimentario e os seus consellos reguladores) (ver secção 3). 
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regiões com problemas de desenvolvimento (Frayssignes, 2007; Ilbery et al., 2005; Armesto e 

Gómez Martín, 2004; Cascos e Molinero, 2004; Parrott et al., 2002) ou desde instituições 

universitárias (Fonte, 2008), com escassa ou duvidosa base real e até mesmo sem o concurso 

real dos produtores diretamente envolvidos. Autores como Goodman (2004) apontam que os 

efeitos em termos de desenvolvimento rural da criação de DOP ou IGP não são tão claros 

como frequentemente se defende. De facto, há autores que, em concreto, se preocuparam com 

a perceção que os consumidores têm da certificação de produtos como DOP ou assimilável e 

as conclusões são que há muitas dúvidas sobre se, em termos gerais, o mercado os vê como 

distintos (Eden et al., 2008; Ilbery e Kneafsey, 2000). No entanto, a indistinção das DOP pode 

variar muito de país para país, com nações em que a diferenciação regional da comida é muito 

apreciada e noutras em que é um assunto omitido ― Parrott et al. (2002) diz que esta 

apreciação acontece nos países do Sul da Europa, por oposição a um Norte com escassa 

valorização das produções agroalimentares territoriais reconhecidas como de qualidade. 

3. Os produtos agroalimentares de qualidade reconhecida na Galiza, no Estado espanhol 

e na União Europeia 

Tal como Parrott et al. (2002) ou Fonte (2008) assinalam, existe uma oposição na União 

Europeia entre os países do Norte e os do Sul. Nos primeiros, as DOP ou os IGP estão 

praticamente ausentes, enquanto nos segundos há um notável desenvolvimento dos mesmos. 

De acordo com as fontes oficiais, existem quase 3000 figuras destas: pouco mais de 1000 não 

correspondentes a vinhos e os dois milhares restantes a vinhos. Normalmente analisam-se por 

separado (Parrott et al., 2002 ou Cascos e Molinero, 2004), mas aqui optamos por apresentar 

uma interpretação comum (Figura 1). Desses 3000, três quartas partes correspondem a países 

do Sul da Europa, encabeçados por França e por Itália, e com uma representação notável de 

Espanha, Grécia e Portugal. França desponta nas DOP e IGP de vinho, com 610, e Itália com 

as DOP e as IGP que não são de vinho, com 234 produtos. Os cinco países sulistas que 

concentram a maior parte das DOP e IGP têm, cada um deles, uma soma de 200 produtos pelo 

menos. Abaixo desse limiar, Alemanha apenas supera os 100 e o Reino Unido já não chega à 

centena. Muitos países da Europa Oriental (Eslováquia, Hungria, Bulgária, etc.) registam cerca 

de cinquenta produtos, praticamente todos vinhos, o que provavelmente tem a ver com a sua 

adesão tardia à União; a Polónia está nesta situação, apesar de — obviamente pelas suas 

condições climáticas — sem vinhos. Há países com muito poucos produtos, alguns devido à 

sua pequena extensão (Chipre, Luxemburgo, etc.) e outros seguramente devido à sua pertença 

a um Norte da Europa escassamente sensível às DOP ou às IGP (Finlândia, Suécia, etc.). Há 

estados-membros sem nenhuma DOP ou IGP, nomeadamente as três repúblicas bálticas. 
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Figura 1. Denominações de origem protegidas e indicações geográficas protegidas nos diversos países 

membros da União Europeia (a 31-12-2011). Elaboração própria a partir da base de dados DOOR 

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/> (Acesso 1-1-2012) e da base de dados E-BACCHUS 

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/> (Acesso 1-1-2012). 

Perante este cenário, uma questão relevante para esta pesquisa consiste em obter 

informações sobre o agroturismo ligadas a esta distribuição da Figura 1. Caso se verifique a 

hipótese expressa na apresentação em que as DOP e as IGP estão positivamente 

relacionadas com o agroturismo, seria de esperar uma presença nula ou muito fraca de 

agroturismo nos países situados na margem direita da Figura 1. Porém, temos precisamente 

uma notícia de que não há agroturismo na Galiza, apesar da existência da categoria C,9 mas 

que o há na Alemanha, em concreto no landkreis (distrito) de Wittmund, na Baixa-Saxónia. 

Esta observação provém da tese doutoral de Sparrer (2007), que compara em profundidade o 

turismo rural nestas duas realidades territoriais. Também há notícias isoladas da presença 

notável de agroturismo na Galícia polaca, vinculada a produtos agrícolas de qualidade não 

reconhecidos com os selos europeus (Grazyna, 2007). E noutros países da Europa Oriental 

tais como a Roménia, a Hungria ou a Bulgária também há práticas agroturísticas consolidadas 

(Nistoreanu e Ghereş, 2010). Estas constatações apontam, em geral, para o facto de o 

agroturismo, por um lado, e as IGP e as DOP, por outro, terem uns vínculos fracos. Contudo, 

propriamente as nossas considerações empíricas a esse respeito figuram na secção 4. 

Em relação à realidade espanhola, documentam-se também diferenças ostensivas entre as 

distintas regiões e nacionalidades autónomas que compõem o Estado espanhol. Na Figura 2 

representam-se as principais magnitudes, com o matiz de se contabilizarem as indicações para 

as bebidas espirituosas, que não apareciam na Figura 3.10 Em termos gerais, em Espanha as 

                                                            
9 Veja-se a nota 2. 
10 As bebidas espirituosas não se regulam pelo marco geral do setor do vinho, mas antes pela sua 
normativa própria. Este regulamento autónomo não adota as DOP e IGP (Regulamento (CE) n.º 110/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de janeiro de 2008 relativo à definição, designação, 
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diferenças têm a ver com a dimensão física e populacional do território em questão: os 

territórios de maior envergadura concentram maior número de denominações e figuras 

assimiláveis, enquanto os territórios menores têm menos. Porém, é evidente que a Andaluzia 

fez um esforço grande, superior ao de regiões como Castela e Leão, apesar de esta última 

apresentar maior superfície ― e, certamente, menor população. A Galiza e a Catalunha 

também estão numa posição superior à categoria que lhes corresponde pela sua dimensão 

territorial, enquanto Aragão ou Estremadura se situam numa posição mais discreta, 

seguramente em parte correlacionada com a sua escassa significação demográfica. Em 

paralelo, as Baleares e as Canárias apresentam um número importante de denominações ou 

indicações, talvez induzidas pelo turismo de massas que se desenvolve nestes arquipélagos, 

enquanto Madrid praticamente não tem figuras deste tipo, o que pode ter a ver com uma fraca 

política rural e agrária nesta região eminentemente metropolitana e urbana. Seja como for, as 

diferenças não são só atribuíveis ao número de produtos amparados pelas proteções, mas 

também ao tipo de produtos: Castela-A Mancha ou Canárias protegem maioritariamente vinhos 

DOP, enquanto em territórios como a Catalunha, a Estremadura ou as Astúrias dominam as 

denominações não vitícolas, domínio que, nas regiões cantábricas (Astúrias ou Cantábria) é 

bastante esperável dado o clima atlântico desse âmbito, que dificulta a produção de vinho. 

 

Figura 2. Denominações de origem protegidas, indicações geográficas protegidas e indicações 

geográficas para as bebidas espirituosas no Estado espanhol (a 31-12-2011). Elaboração própria a partir 

da base de dados <http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-

diferenciada/dop/consulta.asp> (Acesso 1-1-2012). 

Finalmente, a consideração particular da Galiza sistematiza-se na Tabela 1. Da Figura 2 infere-

se que a Galiza fez um esforço particular na declaração de DOP e IGP relativamente a outras 

                                                                                                                                                                              
apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas). No entanto, só 
fala de indicações geográficas (IG), definidas como aquelas indicações que identifiquem uma bebida 
espirituosa como sendo originária do território de um país, ou de uma região ou lugar desse território, 
sempre que determinada qualidade, reputação ou outra característica sejam essencialmente imputáveis à 
sua origem geográfica. 
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nacionalidades e regiões autónomas do Estado espanhol. Assim, conta com 30 figuras deste 

tipo, das quais 11 são DOP e 19 são IGP. Em processo de aprovação há 4 IGP mais. A Galiza 

desenvolveu a sua legislação sobre o tema,11 plenamente coerente com as diretivas europeias 

expressas, que guiam a sua política sobre produtos agroalimentares de qualidade. 

Tipos de 

produtos 
DOP 

IGP 

(IG nas bebidas 

espirituosas) 

n.º 
IGP em processo de 

aprovação 

Carne (e 

miudezas) 

frescas 

 Ternera Gallega 1 

 

Produtos à base 

de carne 
 Lacón Gallego 1 

Androlla Galega 

Botelo Galego 

Chourizo Galego  

Xamón Galego 

Queijos 

Arzúa-Ulloa 

Cebreiro 

San Simón da Costa 

Tetilla 

 4 

 

Outros produtos 

de origem animal 
 Mel de Galicia 1 

 

Frutas, produtos 

hortícolas e 

cereais não 

transformados 

Pemento de Herbón 

Castaña de Galicia 

Faba de Lourenzá 

Grelos de Galicia 

Pataca de Galicia 

Pemento da Arnoia 

Pemento de Oímbra 

Pemento do Couto 

8 

 

Peixes, moluscos 

e crustáceos 
Mexillón de Galicia  1 

 

Produtos de 

padaria, de 

pastelaria, de 

confeitaria ou 

bolachas e 

biscoitos  

 
Pan de Cea 

Tarta de Santiago 
2 

 

Vinhos 

Monterrei 

Rías Baixas 

Ribeira Sacra 

Ribeiro 

Valdeorras 

Barbanza e Iria 

Betanzos 

Val do Miño-Ourense 

8 

 

Bebidas  Augardente de Galicia 4  

                                                            
11 Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega. 
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espirituosas Augardente de 

 Herbas de 

 Galicia 

Licor Café de Galicia 

Licor de Herbas 

 de Galicia 

 11 19 30 4 

Tabela 1. Denominações de origem protegidas, indicações geográficas protegidas e indicações 

geográficas para as bebidas espirituosas na Galiza (a 31-12-2011).12 Elaboração própria a partir da base 

de dados < http://www.ingacal.com/> e <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/> (Acesso 1-1-2012). 

Tal como se analisa em Lois et al. (2012), as denominações de vinhos da Galiza respondem a 

uma governança complexa, em relação à constituição conflituosa das proteções de qualidade e 

à delimitação precisa da sua extensão (Figura 3). Assim, as DOP galegas do vinho apresentam 

graus variáveis de identidade histórica e geográfica e respondem em parte a estratégias de 

determinados atores. No caso das indicações de bebidas espirituosas, na Galiza há 

aguardentes de diferentes tipos com muita tradição que, em parte, explicam que seja o 

território do Estado espanhol com maior número delas (Figura 2). 

                                                            
12 Respeitam-se os nomes oficiais de cada uma das indicações e denominações protegidas, apesar da 
sua falta de coerência: às vezes estes nomes são em espanhol e, outras vezes, em galego (com 
ortografia isolacionista relativamente ao português). Além das tradicionais razões sociolinguísticas 
subjacentes a esta mistura de línguas, houve em determinados casos justificações surrealistas baseadas 
supostamente em argumentos de marketing; por exemplo, que seja preferível denominar oficialmente o 
lacón galego (presunto tradicional galego) como gallego (em espanhol) para que a demanda “não pense 
que é do País de Gales” (La Voz de Galicia, 19-2-1997). Devemos a Sabela Labraña este comentário. 
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Figura 3. As DOP e IGP (vinhos da terra) dos vinhos galegos. Elaboração própria a partir dos 

regulamentos pertinentes em cada uma. 

Destacam-se também as IGP que não correspondem a vinhos, até ao ponto de a Galiza ser a 

segunda região, atrás de Castela e Leão, com maior número destas IGP. Este facto tem a ver 

com o reconhecimento legal na Galiza de vários produtos hortofrutícolas como IGP, 

principalmente pimentos, mas também batatas, castanhas, feijões e grelos. Previsivelmente, a 

preponderância das IGP vai ser reforçada com a aprovação de quatro IGP para enchidos. 

Também têm muita importância as quatro DOP queijeiras da Galiza, cujas delimitações 

também não estiveram isentas de complexas negociações (Armesto e Lois, 2007) (Figura 4). 

Finalmente, na Galiza há uma só denominação de origem marinha para um molusco muito 

característico, o mexilhão, apesar da grande diversidade de crustáceos e moluscos que há na 
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costa galega, nomeadamente nas rias, e que bem poderiam sustentar a declaração de mais 

DOP. 

 

Figura 4. DOP queijeiras galegas. Elaboração própria a partir dos regulamentos pertinentes em cada uma. 

Curiosamente, tanto no Estado espanhol como no conjunto da União, dominam as DOP sobre 

as IGP, mas na Galiza a preponderância é inversa, o que provavelmente está relacionado com 

as menores exigências das segundas em relação às primeiras. De todos os modos, é certo que 

determinados produtos como a Torta de Santiago é impossível que sejam DOP, dado que para 

a sua produção é imprescindível a amêndoa e na Galiza não há cultivo deste fruto seco; o 

mesmo acontece com o Pão de Cea, que requer a importação de cereais de além das 

fronteiras galegas. Seja como for, a Galiza apresenta uma variedade importante de produtos 

agroalimentares de qualidade reconhecidos, superior à média das regiões espanholas 

(produtos reconhecidos por superfície ou por população de cada região). Neste sentido, é 

pertinente perguntar-se como é que esta diversidade é analisada nos estudos do turismo rural 

pelo agroturismo galego, indo para além da mera suposição que, lá porque existe tal 

heterogeneidade de produtos agroalimentares de qualidade reconhecidos, estes são 

valorizados pelo turismo. Este é o objeto da próxima secção e conduz às conclusões do 

trabalho. 

4. Resultados das entrevistas aos estabelecimentos de turismo rural (agroturísticos) 

sobre o uso dos produtos agroalimentares de qualidade reconhecida 
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Para abordar o objeto de estudo, as entrevistas às quintas incluíram perguntas específicas 

sobre as seguintes questões: 

 O conhecimento dos produtos agroalimentares de qualidade reconhecida por parte dos 

proprietários dos estabelecimentos. 

 O uso destes produtos pelos estabelecimentos, nomeadamente na sua cozinha, mas 

também para a venda. Adicionou-se a este tema a eventual participação das casas de 

turismo rural em atividades de promoção e divulgação dos produtos em questão. 

 A apreciação, por parte dos proprietários das casas de turismo rural, da perceção 

desses produtos pela procura. 

Como é próprio da metodologia qualitativa (Ritchie et al., 2005; Ruiz Olabuénaga, 1996), estas 

perguntas deram lugar a um diálogo aberto em que surgiram muitas questões conexas com as 

questões originais. A seguir recolhem-se algumas das citações que se consideram mais 

interessantes e sistematizam-se os resultados obtidos para os 19 estabelecimentos. 

Em primeiro lugar, é importante dizer que todos os proprietários excetuando um afirmaram 

conhecer genericamente os produtos agroalimentares de qualidade galegos. Porém, no 

momento de listarem que produtos conhecem especificamente, metade só alude no máximo a 

4 concretos (nos vinhos, DOP Ribeira Sacra e DOP Ribeiro; nos queijos, DOP Arzúa-Ulloa e 

DOP O Cebreiro) e não sabe mencionar mais. A outra metade dos proprietários soube dizer 

mais de 4 produtos, mas raramente superando os 10. No tocante à pessoa que não conhecia 

nenhum produto, ela diz o seguinte: «teño oído falar deles pero non os coñezo. Non temos a 

necesidade de eso… porque nós compramos productos de aquí… son da casa ou dos 

veciños» (CL10).13 Finalmente, só em dois casos específicos há um conhecimento muito 

profundo dos produtos agroalimentares de qualidade reconhecida, com citação de mais de 10 

deles. Os motivos que estão por detrás deste conhecimento substancioso são distintos: para 

um caso, a assistência a um curso específico; para o outro caso, a participação ativa na 

promoção e divulgação de um dos produtos de qualidade. 

«Sí, sí que los conozco… porque fui a un cursillo […], donde nos hablaban sobre las 

denominaciones de origen… nos enseñaban así a catar los vinos… y los quesos. De los vinos 

que había, de los quesos y… algo de lacón» (CL10).  

«Coñézoos por estar traballando nunha feira con eles… empecei con eles incipientemente, 

cando estaban empezando a nacer. Fomos nós os que lles vendemos os primeiros viños de 

Ribeira Sacra, os mencías primeiros, aquí» (CL4). 

                                                            
13 As citações mantêm-se em galego escrito com a normativa isolacionista relativamente ao português, 
dadas as dificuldades de adaptação da língua falada na Galiza ao português-padrão. Quando a pessoa 
entrevistada se expressa em espanhol, deixa-se a língua original. Os códigos CL referenciam o número 
de entrevistado que, como é habitual na metodologia qualitativa, se mantém anonimamente. 
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Em segundo lugar, estudou-se a possível participação dos responsáveis dos estabelecimentos, 

através das explorações agropecuárias, na produção ou na elaboração de produtos 

agroalimentares de qualidade reconhecida. O resultado é surpreendente: não há nenhum caso 

registado. 

Em terceiro lugar, perguntou-se pelo uso dos produtos de qualidade reconhecida nos 

estabelecimentos, assim como a sua eventual promoção e divulgação. Estatisticamente, três 

quartas partes das casas de turismo rural oferecem esses produtos e uma quarta parte nunca 

utiliza nenhum dos produtos. Nessas três quartas partes, e em coerência com o antes indicado, 

o uso de produtos cinge-se aos dois queijos comentados e às duas DOP de vinho 

mencionadas, mas normalmente não se registam os quatro ao mesmo tempo, apenas um ou 

dois. 

«Aos meus clientes… evidentemente dámoslles viños da terra. De aquí non porque non hai 

viño, pero si mencía da Ribeira Sacra… non poñemos os Riojas, loxicamente. É unha cousa 

que si temos en conta nos nosos menús. Damos carne, queixos… esta é zona de horta, aquí 

sacándonos deso e o resto comprámolo noutras zonas, pero intentamos que sexan sempre 

produtos galegos» (CL4). 

«Algunha delas si que as usamos. Por exemplo, os queixos frescos etcétera, ou sexa que… 

usamos Arzúa-Ulloa porque é da nosa zona, témolo aquí ao lado» (CL9). 

«Utilizamos a Tenreira Galega, pois de cando en vez compramos… nos comprámoslle a un 

señor de […]. Pero nós non temos iso como unha relixión… nós comprámolos por… non polo 

selo de bendición administrativa. E tamén o queixo do Cebreiro que é o noso queixo…» 

(CL19). 

No caso dos estabelecimentos que não utilizam produtos de qualidade reconhecida, a causa 

principal para tal atitude, segundo os comentários dos proprietários, é que o agroturismo 

consiste em utilizar produtos da casa, não os de fora; e os produtos de qualidade seriam vistos 

como de fora. Acresce normalmente a esta consideração a perceção de que os produtos 

agroalimentares reconhecidos são muito mais caros. 

«Home, moito non os utilizamos. Porque o viño é da casa e queixo… cando podo e cando teño 

leite tamén o fago eu, o mel é da casa… entón non é que utilice moito» (CL7). 

«No, porque hacemos nosotros el vino y ¡luego… pues no sé! Además, nosotros no tenemos 

una economía tan grande para… Además, no tengo restaurante. Entonces la gente que come, 

come aquí en la cocina con nosotros y tampoco es para uno una cosa de mucho lujo, ¿no?» 

(CL13). 
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«Normalmente, si yo voy a comprar… suelo mirarlo. Pero no es un tema que nos preocupe a 

nosotros, personalmente, demasiado porque como lo que compramos es mínimo. Consumimos 

lo que producimos nosotros… entonces, bueno, no te preocupa demasiado» (CL14). 

Em relação à eventual venda dos produtos estudados nas casas de turismo rural, só um 

estabelecimento reconheceu de forma aberta que a leva a cabo, e de forma muito pontual: «iso 

pódese arreglar. Nós temos os produtos na casa e, se os turistas os queren, vendémosllelos. 

Ademais, temos incluso unha destilería… o produto de aquí estrela é o augardente…» (CL9). 

Igualmente, CL4 comenta o seguinte: «non os temos á venda, pero si… lles damos o contacto 

e acaban comprando a maioría, si». Portanto, só em dois estabelecimentos se produz uma 

mínima presença da venda dos produtos de qualidade. 

Outro ponto que se tratou nas entrevistas foi a eventual divulgação dos produtos de qualidade 

galegos em casa. Só em dois estabelecimentos disseram que fazem alguma promoção, e 

coincidem com os dois estabelecimentos referidos: 

«Tamén nos interesa divulgar. Buscando sobre todo os dos consellos reguladores para 

dinamizar. Porque ando metido en asociacións e xa ando nesa onda...» (CL4). 

«Todo o que sexa o selo de orixe, non de denominación de orixe, todo o que sexa da terra hai 

que potencialo e dalo a coñecer… e a través do turismo temos esa posibilidade» (CL9). 

Um exemplo absolutamente excecional desta promoção encontra-se no estabelecimento CL4: 

«Organizamos unhas xornadas do peregrino… no ano pasado fixemos aquí un menú do 

Camiño Norte de Santiago para dar a coñecer, non? Confeccionado pola escola de hostelería 

de Foz e coa colaboración dos consellos reguladores [...] creamos un menú típico do Camiño 

Norte con produtos autóctonos… e mellor que non cho diga porque é un pouco esaxerado! O 

menú era… de entrante lacón mariñado en aceite de Quiroga, eh?... o aceite de Quiroga é a 

única produción de aceite que hai en Galicia. Despois, de primeiro prato había ensalada típica 

de horta mariña, da súa época, en base de salsa de iogur ecolóxico de Casa Grande de 

Xanceda, eh?… que está aí cerca de Santiago, e son os mellores iogures que hai en Galicia. 

Despois de segundo prato había varias cousas a elixir!... Caponciño da Terra Chá, carne 

richada, que era carne de poltro da montaña con tenreira galega, e o feixón de Lourenzá, que 

era a faba de Lourenzá… Viños de mencía… evidentemente, da Ribeira Sacra. Postres… a 

tarta de Mondoñedo, o roscón de améndoa da Terra Chá, o queixo con mel, tamén mel de 

Galicia, pan de Mondoñedo que ten a súa fama e o oruxo galego e café» (CL4).14 

                                                            
14 Nesta citação estão presentes seis produtos DOP ou IGP. 
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Este mesmo proprietário participou em viagens para a dinamização e projeção internacional 

dos produtos de qualidade galegos, para além das atividades no próprio estabelecimento tipo 

jornadas gastronómicas de exaltação e promoção. 

Finalmente, nas entrevistas houve uma pergunta específica pelo interesse notado por parte dos 

proprietários em se os seus turistas visitantes apresentam vontade de conhecer e de consumir 

produtos de qualidade reconhecida. Aproximadamente metade dos entrevistados julgava que 

os visitantes não mostram nenhum interesse por esses produtos. Porém, nalgum destes casos 

em que os proprietários opinaram que não há interesse, reconhece-se que os turistas 

perguntam pelos produtos da casa, sem especificarem se esses produtos têm reconhecimento 

oficial. «Non preguntan por eses produtos… pero si por onde comprar cousas da casa, como 

embutidos e deso…» (CL6). Em geral, os responsáveis das casas admitem que há uma certa 

indiferenciação entre os produtos que estão reconhecidos oficialmente e os que não estão: 

«non só preguntan polos produtos de calidade… senón polos produtos galegos en xeral… os 

da casa!» (CL19). Na outra metade dos estabelecimentos em que os proprietários reconhecem 

certo interesse por parte dos turistas, estes assinalam que são principalmente os estrangeiros 

(e não os espanhóis) os interessados, e também as pessoas em peregrinação para Santiago 

de Compostela. Porém, neste último caso, regista-se interesse pelos produtos de qualidade 

reconhecida, mas nunca há intenção de comprar, pois «non queren comprar nada… non 

queren peso! Prefiren comprar unhas madalenas… e poucas… que non pesen. Non queren 

levar peso!» (CL18). 

5. Discussão e conclusões 

A partir dos resultados obtidos, é óbvio que o turismo rural estudado apresenta uma fraca 

relação com os produtos agroalimentares de qualidade. O mero conhecimento deles é magro: 

metade dos proprietários refere escassamente menos de uma sexta parte do total de 30 

(Tabela 1) e unicamente em casos excecionais há um conhecimento razoável de vários deles; 

esses casos coincidem com os estabelecimentos que fazem difusão ou venda dos produtos, 

mas em todo o caso há que entender estas atividades como episódicas no panorama do 

turismo rural na Galiza. Porque o país a priori conta com um cenário muito positivo na medida 

em que apresenta bastantes produtos reconhecidos, com um posicionamento relativamente 

alto em relação a outras regiões e nacionalidades espanholas (secção 3). Em definitivo, o 

vínculo entre turismo rural (e, em particular, agroturismo) e produtos agroalimentares de 

qualidade que se encontrava na literatura de referência revista na apresentação, não se 

corrobora com as entrevistas efetuadas na Galiza e aqui estudadas. Tal como autores como 

Sánchez Hernández (2009) ou Fonte (2008) advertem, a consideração académica de figuras 

como as DOP e as IGP é acrítica, pois pressupõe que per se são elementos positivos que, 

entre outras consequências, vão ter uma ligação forte com o turismo rural, e com o agroturismo 

em particular. Mas essa ligação não se produz. Os produtos agroalimentares podem ser um 

recurso a valorizar potencialmente em turismo rural, mas não há praticamente evidências nos 
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casos estudados de formarem parte do produto do turismo rural institucionalizado em forma de 

alojamento. Não porque haja uma diversidade manifesta de produtos agrários reconhecidos, 

necessariamente essa heterogeneidade vai ter uma tradução turística. Para efeitos turísticos, 

de nada serve per se uma listagem de produtos agroalimentares de qualidade reconhecida, é 

antes necessário “trabalhá-la turisticamente”. 

Como consequência destas constatações, pode-se sustentar que os efeitos reais dos produtos 

agroalimentares no desenvolvimento turístico são limitados. Se bem que seja certo que as 

administrações usaram as DOP e IGP como mecanismos de desenvolvimento rural 

(Frayssignes, 2007; Ilbery et al., 2005; Armesto e Gómez Martín, 2004; Cascos e Molinero, 

2004; Parrott et al., 2002), a nossa análise permite concluir que a sua transcendência turística 

é escassa. Isto está em linha com as observações críticas de autores como Goodman (2004), 

que duvidavam do caráter dinamizador das DOP e IGP no espaço rural. De facto, das 19 

entrevistas realizadas não encontrámos nenhum caso de produção agroalimentar sob as DOP 

ou IGP, o qual é altamente surpreendente dado que a pesquisa se desenvolveu em 

estabelecimentos agroturísticos, que necessariamente devem ter exploração agropecuária 

(Phillip et al., 2010; Nilsson, 2002; Ivars, 2000) e que essas explorações pela sua própria 

natureza costumam ter um caráter inovador acusado e marcado (Phillip et al., 2010; Fleischer e 

Tchetchik, 2005); em definitivo, nenhuma das “explorações inovadoras” com agroturismo tem 

DOP ou IGP diretamente. Desde logo, na lógica de “ganhadores” e produtores “perdedores” ― 

“incluídos” e “excluídos” na terminologia de Higgins et al. (2008) ― na criação e 

desenvolvimento das DOP, as explorações estudadas nunca estiveram no primeiro grupo. 

Quando se advertiu na secção teórica que não se pode ver o mapa das DOP/IGP como 

asséptico e neutro, uma citação obtida numa entrevista neste estudo15 ganha especial 

significado: seis produtos referidos nela são reconhecidos como DOP/IGP, mas outros tantos 

mencionados não têm reconhecimento, apesar de terem qualidades “objetivas” evidentes ― 

lembrem-se neste sentido as diferentes formas de abordar a qualidade sugeridas por Ilbery e 

Kneafsey (2000). Esses outros produtos de qualidade oficiosa têm valor (agro)turístico nesse 

estabelecimento em particular, mas não são de qualidade oficial. Poderia, em parte, o setor 

turístico contribuir para essa oficialidade, como reportam noutros países Brunori e Rossi (2007) 

ou Sonnino (2007), deixando de estar à margem deste assunto? O turismo rural não devia ver 

os produtos agroalimentares de qualidade como sendo de fora, recebendo-os de forma 

passiva, mas sim participar ativamente na sua elaboração. A diferença de autores como Hall e 

Page (2005) ou Armesto e Gómez Martín (2004), que falaram de ligação positiva entre 

produtos de qualidade tipo DOP e turismo rural, como já se insistiu nesta pesquisa o resultado 

obtido aponta na direção contrária. De facto, este trabalho sugere mais a validade da 

observação de Frayssignes (2007: 47), que fala de “antagonismo” entre ambos os setores. 

Porém, o próprio Frayssignes (2007) diz que se deve produzir uma abertura progressiva entre 

                                                            
15 Veja-se a longa citação de CL4, ao final da secção 4. Nessa citação está referenciada a nota 14. 
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os dois âmbitos, num diálogo negociado congruente com o paradigma da governança 

complexa a que se mencionava para falar da criação de produtos DOP e IGP (Higgins et al., 

2008; Brunori e Rossi, 2007; Sonnino, 2007; Mutersbaugh et al., 2005). A participação mais 

ativa do turismo rural na definição oficial dos produtos de qualidade a que aludíamos mais 

acima pode ser um mecanismo nesta direção. 

No tocante à perceção dos consumidores sobre as figuras de qualidade, esta pesquisa não 

perguntou diretamente por ela à própria procura. No entanto, oferece uma aproximação através 

do estudo da perceção que os proprietários do estabelecimento de turismo rural têm sobre o 

assunto. Em geral, a imensa maioria dos responsáveis inquiridos acha que não há interesse e 

que os turistas não distinguem entre os que são DOP/IGP e os que não são. Este resultado é 

coerente com as considerações prévias de Eden et al. (2008) ou Ilbery e Kneafsey (2000), 

referidas na secção teórica deste contributo. 

A pesquisa especializada sobre turismo rural na Galiza (Santos e Paül, 2011) assinala que nos 

próximos anos se vai produzir uma extinção generalizada de casas de turismo rural, dado que 

muitas delas se criaram simplesmente devido à presença de fundos europeus e vão fechar 

quando legalmente puderem, uma vez passado o período legal de abertura para justificar o 

subsídio recebido. É possível que muitas das quintas aqui estudadas estejam nesta situação 

de transição, à espera que chegue uma data já marcada no futuro, e que neste sentido não 

haja intenção real de desenvolver turismo em muitos dos oficialmente declarados 

estabelecimentos agroturísticos. Nestes casos não é necessário procurar uma aliança com os 

produtos agroalimentares de qualidade, pois realmente não há vontade. Porém, aquelas casas 

de turismo rural que estão a fazer já a ligação em toda a sua profundidade devem ser 

incentivadas, já que não é que desejem fechar e que precisamente o uso dos produtos 

agroalimentares de qualidade se deve a um entendimento empreendedor das empresas. A 

administração pública turística não pode tratar igualmente todas as casas de turismo rural 

(agroturismo), como faz agora sob o jugo da categoria C, deve antes ser capaz de priorizar e 

detetar onde se produz a inovação. Igualmente, deve haver diálogo entre os ministérios 

regionais de turismo e meio rural em relação ao turismo rural e aos produtos agroalimentares 

de qualidade reconhecida pois, na atualidade, há uma patente descoordenação e até mesmo 

se produzem esforços duplicados que não conseguem resultados separadamente. 
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Resumo: Na ausência de vínculos maiores com o território, o momento contemporâneo 

apresenta demandas socioculturais por raízes de identificação no espaço rural, tido como mais 

autêntico, por associado a um passado idealizado. Ao mesmo tempo, o pós-turista demandaria 

por viagens mais curtas e mais frequentes, para destinos no entorno das grandes cidades. 

Nesses termos, o presente artigo busca uma melhor compreensão da enogastronomia 

praticada no Vale dos Vinhedos/RS, região de turismo rural no sul do Brasil. Para encaminhar o 

problema, buscam-se parâmetros nos princípios do Slow Food, movimento hoje internacional 

pela qualificação do consumo e o preparo de alimentos. A discussão teórica aproxima a 

gastronomia a questões da identidade local e ao turismo. A pesquisa envolveu entrevistas com 

profissionais enogastronômicos locais (chefs, sommeliers e proprietários de restaurantes). Os 

resultados encaminham a necessidade de qualificação dos processos locais, indicando-se para 

tal a criação de redes que promovam intercâmbios de informações e consequente 

fortalecimento da identidade enogastronômica local. 

Palavras-chave: Turismo no Espaço Rural; Pós-modernidade; Enogastronomia; Slow Food; 

Vale dos Vinhedos/RS/Brasil. 

Abstract: “Enogastronomic and rural tourism: O Vale dos Vinhedos/ RS/ Brasil”. Nowadays, 

sociocultural demands sees rural areas as authentic, in associated with an idealized past. At the 

same time, the post-tourist demands shorter and more frequent travels, to destinations in the 

vicinity of large cities. In these terms, this paper seeks a better understanding of 

enogastronomic practiced in the Vale dos Vinhedos / RS, tourism region of southern Brazil. To 

understand the problem, it uses as parameters the principles of Slow Food, an International 

movement that intends to qualify the food prepare and consumption. The theoretical discussion 

approaches cuisine, local identity and tourism. The research involved interviews with local 

Gastronomy professionals (chefs, restaurateurs and sommeliers). The results refer to the needs 

of training in local processes, indicating for that the creation of a network to promote exchanges 

of information and consequent strengthening of local gastronomy identity. 
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1 Introdução 

O cenário pós-moderno, consolidado nas décadas finais do século XX, inclui mudanças 

socioculturais significativas decorrentes, em muito, dos processos da economia globalizada. A 

nova formatação produtiva substitui a hegemonia do modelo industrial pela primazia dos 

serviços, afetando diretamente oferta e o consumo de atividades de recreação e 

entretenimento, entre elas o turismo. O novo padrão social marca-se por alterações no 

desenho familiar, fruto de processos mais competentes de controle de natalidade e da maior 

incorporação da mulher ao mercado de trabalho; pelo reconhecimento das diversidades 

étnicas, mas também pela aceleração da urbanização; e das transformações impostas pela 

tecnologia aos processos produtivos. A cultura, por sua vez, supera as dicotomias modernas 

entre o erudito e o popular, reconhecendo como culturais e até artísticas, uma gama muito 

mais ampla de expressões, da fotografia ao cinema, da arquitetura vernácula à gastronomia.  

Em outra lógica importante dos novos padrões culturais, o passado torna-se importante produto 

de mercado, atendendo demandas de pessoas muitas vezes subjugadas por rotinas e 

pressões de um exercício profissional cada vez mais competitivo e pela convivência em 

espaços urbanos exíguos, por super povoados. Buscam-se, no passado, elementos para 

construção e reconstrução de identidades que, nos cotidianos urbanos, não seriam mais 

alimentadas a partir do território e da memória pessoal ou coletiva, mas por identificações 

assimiladas via meios de comunicação (Hall, 2006). Significa dizer que o “passado não está 

simplesmente ali, na memória, mas tem que ser articulado, para se transformar em memória” 

(Huyssen, 1997:14), o que torna as viagens em um dos fatores determinante para que tal se 

dê. As viagens realizadas para espaços rurais, em especial, muitas vezes têm como objetivo 

atender a necessidades psicossociais por harmonia, equilíbrio interior e por vivências 

associadas ao território como possíveis fontes de identidade. Buscam-se origens puras, a 

segurança do lar para sempre perdido, o contato com a natureza e a redescoberta dos valores 

do passado, que o imaginário pós-moderno atribui à arquitetura e aos costumes, ditos 

autênticos, das comunidades rurais (Gastal, 2006).  

As ruralidades, no bojo do que tem sido apresentado como pós-turismo (Molina, s.d), têm se 

beneficiado da valorização do percurso, ou seja, dos fluxos, em detrimento dos destinos de 

chegada, isto é, dos fixos. O percorrer o caminho, a estrada, a rota, é tão importante como o 

lazer no ponto de chegada, ou talvez mais. Significa dizer, ainda, que o pós-turista priorizaria o 

vivenciar novas experiências e não, necessariamente, a busca por novos lugares. Outra marca 

importante, as férias extensivas estariam sendo substituídas por fins de semana prolongados e 

em destinos nas proximidades dos grandes centros urbanos. Cresce a demanda por férias e 
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passeios com deslocamentos para regiões de forte apelo paisagístico, cultural e histórico, que 

devem, além do mais, serem pautados pela qualidade (Molina, s/d; Beni, 2001). Ou seja, o 

turismo em espaço rural ganha em apelo de mercado e passa a atrair visitantes, que chegam a 

ele mobilizados pelo mito de paraíso e pela busca de comunidades puras (Bessière, 1998), a 

comida desempenhando importante papel nesse cenário. Bessière (1998) ainda alerta que o 

rural se transforma em espaço de entretenimento, atividades de lazer e mesmo de segunda 

residência. 

A gastronomia, por sua vez, consolidada entre as expressões culturais significativas, ganha 

plena relevância na virada para século XXI, tanto em centros urbanos como em áreas rurais. 

Tal relevância cultural levou a que, no Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHANiii passasse a registrar alimentos como patrimônio imaterial nacional, pela 

necessidade de resgatar modos de fazer, ingredientes tradicionais, assim como rituais de 

preparo. Saliente-se, entretanto, que tais não podem ser confundidos com pratos típicos, pois 

esses nem sempre correspondem aos mais consumidos pela população local, embora possa 

ser emblemático da maneira pela qual um povo queira ser reconhecido (Gimenes, 2010:198).  

Os roteiros enogastronômicos, em áreas vitivinícolas, crescem de importância nos cenários até 

aqui descritos, ao aliar o prazer da degustação de pratos regionais, à possibilidade de sua 

harmonização com vinhos produzidos no local. Ao mesmo tempo, incentivam a recuperação do 

passado na forma de raízes históricas das cozinhas ao valorizar técnicas de preparo e a 

utilização de ingredientes locais, assim como o incremento dos prazeres ligados ao terroiriv, 

vistos como autênticos. Nesses termos, Bessière (1998) destaca que a comida e a bebida 

promovem o encontro das necessidades específicas dos consumidores, dos produtores locais 

e de outros atores envolvidos do turismo rural. 

No Brasil, as roteirizações têm sido muito incentivadas como forma de fortalecimento das 

atividades praticadas no meio rural. Apenas no Rio Grande do Sul, estado no extremo sul do 

país, propostas como os Caminhos de Pedra e o Vale dos Vinhedos, ambos no município de 

Bento Gonçalves; os Caminho de Colônia, em Caxias do Sul; ou os Caminhos Missioneiros, 

em São Miguel das Missões, têm buscado respostas ao desafio de aliar os fluxos e os fixos 

demandados pelos pós-turistas. Mas, entre as várias ofertas, destaca-se o Vale dos Vinhedos 

como produto turístico, o que levou a que o município sede, Bento Gonçalves, fosse colocado 

pela autoridade federal brasileira como um os destinos prioritários no país, para fins de 

políticas públicas de turismo. 

Entretanto, as autoridades públicas regionais e federais carecem de pesquisas mais amplas 

que analisem os cenários locais, para embasar as políticas públicas, em especial as 

intervenções neles realizadasv. Uma das questões mais prementes tem sido a de compreender 

onde estão as fragilidades e pontos de estrangulamento, que impedem a plena qualidade 

exigida dos produtos, pelos neo turistas e pelo atual “quality turn” (Brunori, 2007:1). Os estudos 
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de Fonte (2005; 2008) encaminham essa questão quando a pesquisadora afirma que o 

caminho da produção deve, também, ser um caminho de conhecimento. Mais importante, as 

generalizações teóricas devem ser antecedidas por estudos de caso pontuais e específicos, 

mesmo que o assim colocado possa parecer uma redundância. Infelizmente, no Brasil, muitas 

das generalizações ainda são construídas a partir de casos observados no exterior, não raro 

levando a equívocos, o que indica a relevância de estudos pontuais, como o aqui 

sinteticamente apresentado. 

Assim, o presente artigo coloca como questão, a partir de pesquisa realizada no Vale dos 

Vinhedos, em 2011, analisar a enogastronomia praticada no local, questionando se a mesma 

se coloca como diferencial e como especificidade e, nesses termos, passível de utilização no 

fomento ao turismo na região. A investigação buscou aprofundar o entendimento do conceito 

enogastronomia pelos atores locais, embora se reconheça que mesmo na literatura 

especializada esse se coloca, ainda, com certa fragilidade na sua construção teórica. Para 

ampliar a reflexão, utilizam-se aporte do movimento Slow Food, considerando a 

contemporaneidade de suas concepções gastronômicas, para pensar a associação vinho-

comida, encaminhando para o que Fonte (2005) propõe como economia da qualidade, ou seja, 

um processo de qualificação e de requalificação dos produtos, alcançado através da 

construção de redes nas quais haja interação entre todas as etapa e agentes do processo, indo 

do produtor ao consumidor.  

A pesquisa empírica reuniu depoimentos de sete especialistasvi, entre enólogos, sommeliers e 

profissionais de restauração – proprietários e chefs –, que atuam no Vale dos Vinhedos, ou 

seja, atores envolvidos nos processos locais como experts, na classificação de Fonte (2008), 

que os diferencia dos locais, que seriam aqueles possuidores dos conhecimentos locais e 

tradicionais. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com esses sujeitos de forma 

presencial, por correio eletrônico e por telefone, em junho de 2011. Os roteiros de entrevista 

visavam avaliar a familiaridade dos experts em relação ao sítio de pesquisa, assim como sua 

percepção do movimento Slow Food, de forma a levantar, ainda segundo os mesmos, (a) se 

haveria especificidades nas ofertas gastronômicas locais às quais se possa denominar como 

enogastronomia, com originalidade e presença de ingredientes locais; (b) se haveria alimento 

e/ou ingrediente ligado à tradição gastronômica do Vale dos Vinhedos a ser preservado como 

patrimônio, por significativo da identidade local; (c) em caso positivo, se essa especificidade 

gastronômica é considerada nas harmonizações propostas; e (d) se essa enogastronomia 

contribui para o incremento do turismo na região.  

 

2 (Eno)Gastronomia  

A palavra gastronomia, de origem grega, apareceria pela primeira vez em 1801, em um poema 

francês, de Joseph de Berchoux, intitulado La gastronomie ou l’homme dês champs à tablevii·, 
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já então interligando o mundo agrícola e o ato alimentar. Mas a literatura gastronômica, mais 

propriamente, nascerá com a Fisiologia do Gosto (1825), de Brillat-Savarin (Petrini, 2009). No 

Brasil, o primeiro livro de receitas, denominado Cozinheiro Imperial ou Nova Arte do Cozinheiro 

e do Copeiro em Todos os seus Ramos, foi publicado em 1840 (Vargas, 2011). A cozinha 

ascendida à categoria de arte, geraria a separação entre a elite e as demais classes sociais, a 

primeira sendo elaborada nos espaços aristocráticos e, as demais, associadas às tradições 

populares e aos cotidianos, tanto na cidade como no campo. Na concepção contemporânea, a 

gastronomia seria entendida como o estudo das relações entre a cultura e a alimentação, 

incluindo os conhecimentos das técnicas culinárias, do preparo, da combinação e da 

degustação de alimentos e bebidas e, ainda, dos aspectos simbólicos e subjetivos que 

influenciam e orientam a alimentação humana (Gimenes, 2010).   

Fonte (s.d), a partir das teorias sobre a pós-modernidade, considera a presença de alterações 

profundas no sistema alimentar, indo da produção ao consumo, nas culturas tradicionais, 

modernas e naquelas sob a modernidade tardia. Para ela, nas culturas tradicionais haveria um 

estado de pobreza generalizada, levando a que a família e a agricultura fossem interligadas e 

interdependentes, sendo suas rotinas associadas aos ciclos naturais e às relações de 

proximidade entre produtor e consumidor. O sistema industrial moderno traria a perda de 

contato direto entre produtor e consumidor final, o comércio e a distribuição dos alimentos 

ganhando predominância sobre as demais etapas do sistema. O consumo de massa levaria a 

estandardização dos produtos. Para Gastal (2006) a introdução da mulher no mercado de 

trabalho e mecanização mesmo das cozinhas domésticas, são outros fatores a incentivar a 

produção industrial de alimentos, comercializados prontos ou semi-prontos para consumo.  

A modernidade tardia, ou pós-modernidade, traria mudanças ainda mais profundas em termos 

econômicos, agora marcados pelo capital transnacional e pela lógica dos serviços, com 

consequente desdobramentos sobre o social e o cultural. Em termos de alimentos, o varejo, 

serviços de alimentos e restaurantes ganham proeminência no atendimento a famílias cada vez 

menores ou mesmo reduzida a singles (Gastal, 2006; Fonte, s.d.). O alimento coloca-se não 

mais e apenas como uma questão de diferenciação de classe, como na Modernidade, mas de 

segmentação por gênero, idade, critérios ideológicos (religiões e crenças) e estilos de vida e de 

consumo (Fonte, s.d). O alimento agrega valores de símbolo, signo de comunicação, sonhos e 

imaginários (Bessière, 1998) e induz novos comportamentos. Entre os novos comportamentos, 

estão aqueles que buscam saber de onde os alimentos provem, e de conhecer o como são 

produzidos.  

Uma experiência gastronômica transforma-se, assim, em uma experiência social e cultural, o 

comer junto significando experimentar, fazer parte, sentir-se aceito, sendo o ato de oferecer 

comida associado à inclusão, reconhecimento e acolhimento (Gimenes, 2010), itens 

importantes quando associados à hospitalidade e ao turismo. O alimento semantizado com 

diversos valores simbólicos, além daqueles que reforçam a ligação entre comida e prazer, 
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aprofundam sua associação com a memória e os sentimentos: o consumo de pratos 

preparados por mães ou avós na infância dos indivíduos, ativaria a sensação de proteção, 

aconchego e conforto (Ansiliero, 2006:15), alimentando identidades.  

O contexto de revalorização da gastronomia como bem cultural e como experiência de vida 

levou a criação, em 1986, no norte da Itália, do Slow Foodviii, como uma associação 

gastronômica, sem fins lucrativos. Dentre os seus objetivos estão a busca por melhor qualidade 

de vida, associada aos sabores diferenciados e a variedade de alimentos produzidos no local e 

dentro do respeito ao ambiente e ao ecossistema. Sinal do seu sucesso, em 2008 o movimento 

contabilizaria associados em 132 países, com representações em diversos deles, promovendo 

projetos como Terra Madre, para fomentar a sustentabilidade de propostas locais de pequena 

escala; a Universidade de Ciências Gastronômicas, criada em 2004 para formar gastrônomos 

capazes de lidar com os alimentos da sua produção ao seu preparo e consumo; e o projeto 

Arca do Gosto, iniciado em 1996, para catalogar, descrever e atrair a atenção pública para 

alimentos que corram risco de extinção. Para que um produto seja escolhido, além do perigo 

de extinção deve apresentar qualidade extraordinária no que se refere ao sabor; estar ligado a 

uma área geográfica específica; e ser produzido em pequena escala e com métodos agrícolas 

sustentáveis, por produtores artesanais.  

Na linha de trabalho do Slow Food, a noção de rede é muito importante. A rede deve incorporar 

todos os agentes do processo produtivo, inclusive os consumidores, para aproximar o alimento 

local das dinâmicas e formas dos novos conhecimentos  (Fonte, 2008 e 2005).  Nesses termos, 

alimento local será aquele que recebe reconhecimento como tal, decorrendo da relação de 

convívio em um mesmo lugar, entre produtores e consumidores. A rede contribuiria para 

reconexão e reapropriação entre produtores e consumidores de uma produção local, 

significando recuperar valores associados ao território e às práticas de produção pré-industriais 

(Fonte, 2008:202). Para que a rede se concretize em todas as suas possibilidades, é 

necessário sinergia, que para Brunori et al (2000) deve envolver um modelo agrícola diferente 

daquela da Modernidade, agora marcado pela qualidade, associada a três concepções: 

confiança, envolvimento e lugarix (Brunori, 2007).  

A literatura fala em alimento original e em alimento tradicional, para designar os alimentos da 

cultura local. Do alimento original exige-se que não contemple apenas a dimensão espacial, 

mas também a dimensão temporal em termos de tradição e história, no sentido das complexas 

condições que dão origem ao território (Fonte, 2008:207).  Zuin e Zuin (2008:109) falam em 

alimentos tradicionais, entendendo-os como “produtos com história, pois se constituem e fazem 

parte de um local e de uma determinada cultura, sendo produzidos com a matéria-prima local 

[...]”. Segundo os mesmo autores, devido aos “aos conhecimentos e saberes-fazeres presentes 

nesses alimentos, através de gerações, a sua produção resgata não só a história envolta neles, 

mas o caráter histórico do próprio produtor” (idem).  
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Fonte (2008, p.211) alerta, entretanto, que os conhecimentos são dinâmicos e que o alimento 

tradicional não pode ser visto apenas como aquele envelhecido e estático no tempo, mas como 

resultados de saberes e fazeres nascidos como respostas a um determinado meio ambiente, 

portanto, dinâmicos. Muitos desses saberes e fazeres foram subjugados pela lógica industrial e 

devem, agora, ser recuperados e preservados. Na mesma linha, Bessière (1998) afirma que as 

tradições também são dinâmicas, por construção social, levando a atualizações, adaptações e 

reinterpretações de recursos do passado para alimentar o futuro. Assim, por vezes mais 

importante do que o manter seria o resgatar tradições gastronômicas, respeitado o novo 

momento sociocultural de uma região ou de uma família, pois tais tradições renovadas se 

constituem em espaço de “partilha dos saberes entre gerações, e conservá-las, é uma forma 

de valorizar a cultura, o produtor, a agricultura e o turismo” (Zuin e Zuin, 2008:117).  

Sobre o patrimônio enogastronômico, consolidado na biodiversidade de cultivos e na tradição 

das comidas artesanais, a experiência do Slow Food na Itália buscou também salvaguardar os 

valores históricos, artísticos e ambientais dos espaços enogratronômicos como cafés e 

restaurantes, além de implementar políticas para educar o gosto e aprimorar a sensibilidade 

dos consumidores para esses produtos. Segundo Fonte (2005), a proposta italiana de rede 

enogastronômica envolveu identificar produtos e produtores, reunir dados sobre cada produto e 

sobre cada produtor (história, transformação, cultivo, potencial comercial em termos de 

proximidade com potenciais consumidores, entre outros). 

Mas, o que seria o até aqui tratado como enogastronomia? De maneira simplificada, seria 

entendida como “a compatibilização e a harmonização entre vinhos e pratos” (Zanini, 2007:42). 

A harmonização se dá quando o conjugar “vinhos e comidas, assume necessariamente o 

significado da combinação de sabores, com a intenção de explorar ao máximo as 

possibilidades de apreciação da bebida e das iguarias, potencializando seus valores” (Freire e 

Novakoski, 2005:29), fazendo com que “vinhos e comidas se fundam, se completem, se 

equilibrem. E, uma vez associados, ajustem possíveis falhas ou excessos sem, com isso, 

perderem suas identidades e peculiaridades” (idem). Freire e Novakoski defendem que a 

harmonização, além de ressaltar o ingrediente principal, deve considerar preparo, técnica 

culinária e ingredientes, ervas ou especiarias presentes no prato, assim como a capacidade de 

digestão que leve a comidas leves, de médio peso ou pesadas. Quanto ao vinho, é importante 

considerar suas características para enriquecer o prato, “cobrindo carências aromáticas ou 

gustativas, acentuando ou atenuando suas propriedades” (Borges, 2007:25).  

Em relação às regiões que procuram conservar suas tradições alimentares, assim como o 

cultivo de alimentos tradicionais, é importante destacar que, “a simplicidade dos pratos e o 

feitio familiar aliado aos temperos ressaltam a qualidade desse tipo de comida, valorizando as 

suas características e despertando o interesse de turistas” (Zuin e Zuin, 2008:116), já que a 

gastronomia tornou-se um importante fator na escolha de um destino. Assim, o vinho aliado à 

gastronomia é trabalhado para que ambos possam refletir as culturas e processos locais que 
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os originaram, dando-lhes caráter histórico, de forma que cada um mantenha suas 

características durante as harmonizações e que, de forma justa, não se sobressaia um ao 

outro. Para Zago (2009:2), o turismo enogastronômico permite “valorizar o patrimônio, por um 

lado, atraindo um número sempre crescente de apaixonados pela procura de sabores e de 

tradições autênticas e, por outro lado, fazendo do alimento um condutor de culturas e de 

valores firmemente ligado ao território e às próprias raízes”. 

No Brasil, a enogastronomia teria início em 1980, com o sommelier italiano Danio Braga, 

discípulo de Giancarlo Bossix. Junto a outros especialistas, Braga fundou em 1983 a 

Associação Brasileira de Sommeliers (ABS); nas aulas ministradas por ele estava inserido o 

tema enogastronomia (Freire e Novakoski, 2005:20). No sul do Brasil, o incremento à produção 

vitivinícola tornou-se motivador de deslocamentos, embora a visita a parreirais e cantinas tenha 

antecedido, desde os anos 1950, a uma organização local em termos de turismo. Na 

espontaneidade dos processos, o visitante degustava o vinho muitas vezes de produção e 

consumo familiar, acompanhado de produtos também produzidos pela família, como salames, 

queijos e pães. A qualificação da produção local de vinhos veio acompanhada de maior 

profissionalização e cuidado também no atendimento ao visitante, levando a que a tábua de 

frios fosse substituída por uma estrutura gastronômica mais complexa de cafés e restaurantes, 

localizados tanto dentro como fora das cantinas. Em que pese o crescimento da oferta 

gastronômica no Vale dos Vinhedos, como os resultados da pesquisa indicaram, a mesma não 

está, ainda, constituída em rede, que busque a confiança e envolvimento dos atores locais em 

termos de produção e comercialização de alimento do e no lugar.  

 

3 Vale dos Vinhedos  

O Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, compreende uma área de 81,123km que abrange 

os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. O clima e o solo, propícios 

para o cultivo de videiras, levou o Vale dos Vinhedos a conquistar a primeira Indicação 

Geográfica concedida para uma região vitícola do país, o que deu origem a Indicação de 

Procedência Vale dos Vinhedos, ou seja, os vinhos produzidos ganham um selo identificando 

que o mesmo foi produzido nesta região (Dalcin, 2008). Historicamente, o Vale é fruto da 

política de colonização do período imperial brasileiro, que na década de 1870 incluiu imigrantes 

oriundos da Itália. A ocupação do Vale dos Vinhedos por esses sujeitos, mais propriamente, 

iniciou em 1876. Os italianos trouxeram consigo a tradição da produção de vinhos e as 

dificuldades dos primeiros tempos levaram a que a mesa farta passasse a significar bem viver 

para aqueles sujeitos. Essa herança se hibridizou na região, a partir da convivência com outras 

vertentes migratórias, mas também porque as receitas trazidas da Europa precisaram adaptar-

se aos ingredientes e temperos encontrados no novo território. Esses processos culturais, por 
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um lado, tornam as expressões locais ricas e diversificadas; mas, por outro lado podem induzir 

uma leitura difusa dos modos de ser, em especial os impressos na gastronomia. 

Os primeiros vinhos, para consumo doméstico, foram produzidos a partir da uva Isabel, ficando 

conhecidos localmente como “vinho de colônia”. Os porões das casas logo se tornaram 

cantinas coloniais, que atualmente fazem parte da história local, por terem sobrevivido ao 

tempo e a diversas gerações. Muitas famílias, ainda hoje, produzem vinho para consumo 

doméstico, nesses porões. O registro mais antigo da produção de vinhos na região data de 

1881, produção que logo se expandiria, com a sua comercialização na capital regional, Porto 

Alegre, e mesmo em outros estados brasileiros. Importante para esse incremento foi o 

movimento cooperativista, com várias cooperativas criadas a partir da década de 1930. Na 

década de 1970 empresas multinacionais como Martini & Rossi, Heublein, Maison Forestier e 

Moet & Chandon estabeleceram-se na região, incentivando o processo de transformação 

tecnológica, mudanças no cultivo das videiras e processos de vinificação. No final do século XX 

tais processos marcavam significativamente a paisagem local, ao mesmo tempo em que 

transformaram a região turística da Serra Gaúcha, onde o Vale está localizado, em importante 

polo vitivinícola do país. 

A Indicação Geográfica, por sua vez, trouxe ao Vale dos Vinhedos diversos impactos, entre 

eles, a valorização das propriedades ali localizadas, incentivando investimentos em novos 

plantios e replantios, melhorias tecnológicas no campo e na agroindústria do vinho. Houve, 

ainda, a qualificação dos produtos; estímulo à preservação das características e da tipicidade 

dos produtos vinícolas e políticas públicas, associadas a investimentos privados, de incremento 

ao turismo. O Vale dos Vinhedos conta com 37 vinícolas, quatro estabelecimentos de 

hospedagem, 16 empresas da área de alimentos, três comércios de artesanato e produtos 

coloniais, dois ateliers de artistas, uma casa de comércio de antiguidades, uma de vestuário de 

couro e uma agência de viagensxi.  Das vinícolas, sete possuem restaurantes anexos: Casa 

Valduga, Tocello, Miolo, Vallontano, Pizzato, Cordelier e Marco Luigi. Além disso, o Vale conta 

com quatro restaurantes independentes: Mamma Gema, Valle Rústico, Giordani Café da 

Colônia e Casa de Madeira. Dados estatísticos mostram o aumento do número de turistas que 

visitam esta região: em 2001 foram 45.000 e, em 2010, 200.508 visitantesxii.  

Nas tradições locais, conserva-se o bem comer como fundamental à qualidade de vida, 

herança de um processo de transferência da Europa para o Brasil, cercado de muito sacrifício 

e carência de alimentos, para os migrantes. Quando da chegada à região, pratos como a 

polentaxiii, as saladas, as passarinhadaxiv, depois substituídas pelo galeto, passaram a fazer 

parte do cotidiano, além de alimentos de produção caseira como o salame e copa, queijo e 

pão. Destaca-se o galeto, uma carne de frango novo, assada diretamente sobre o fogo, que 

surgiu para substituir o consumo de pequenos pássaros, logo se tornando um dos principais 

pratos da culinária local, “presente na maioria das casas e restaurantes da Serra Gaúcha, 
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sempre acompanhado da sopa de capeletti, massa, pão, salame, queijo e um bom vinho” 

(DALCIN, 2008, p.110).  

 

4 A Enogastronomia no Vale dos Vinhedos 

Aplicada a pesquisa entre os experts dos estabelecimentos gastronômicos citados, iniciou-se, 

como proposto na metodologia, por avaliar a familiaridade e percepção dos mesmos em 

relação ao sítio de pesquisa. As respostas valorizaram o grande número de vinícolas presentes 

no Vale e sua organização local, na forma da presença de uma associação de produtores, a 

Aprovale.  Exaltaram também a beleza da paisagem, organizada a partir da presença dos 

vinhedos e das vinícolas, que identificariam o local. Para o chef de cozinha que diz pouco 

conhecer o Vale, por recém-chegado, ela seria “uma região muito linda, ótima infraestrutura e 

está muito bem pensada no que diz respeito ao seu potencial enoturístico” (JP)xv. Como pontos 

negativos os entrevistados destacaram que em relação à alimentação, haveria a “falta de 

valorização dos produtos e ingredientes locais” (L.V), mesmo sendo aquela, segundo eles, 

“uma região que defende sua cultura” (JP).  

Instigados a apresentar sua concepção de enogastronomia, ficou evidente um entendimento 

simplificado, ao colocá-la como sendo a “gastronomia que é acompanha do vinho” (LV). Outro 

entrevistado a definiu como “o casamento perfeito entre a gastronomia e o vinho, um não pode 

sobressair ao outro, eles se completam cada um com suas qualidades”(JMC), envolvendo 

“pratos típicos e culturais com vinhos característicos da região” (JP). Citaram a 

enogastronomia, ainda, como a arte de “harmonizar e trazer o vinho pra dentro da comida e 

saber trabalhar com isso e saber trabalhar com os nossos vinhos daqui para manter a 

característica de terroir, por estarmos no Vale” (RB).  

A gastronomia local foi identificada, pela maioria, como a fusão entre a utilização dos 

ingredientes presentes na região, com os costumes e culturas dos grupos que povoaram o 

local desde o século XIX, destacando-se a presença polonesa, alemã e francesa, assim como 

a participação da dita cultura regional, ou seja, aquela tradicional da zona de fronteira com a 

Argentina e o Uruguai, construída a partir da forte presença da carne bovina. Mas, ficou 

sublinhado que todas elas se submeteriam, na percepção local, à forte presença das “culturas 

do norte da Itália” (LV). Tal discurso não é hegemônico, pois outro entrevistado declarou que “a 

gastronomia, hoje, não é somente a típica italiana, mas um conjunto de várias culturas” (MC). 

Tratar-se-ia, nesses termos, “da fusão destas culturas e técnicas culinárias, adaptadas a 

produtos locais” (LV), pois a função da gastronomia seria justo a de valorizar “usos e costumes 

[...], trabalhando com os produtos locais e valorizando-os enquanto ingredientes” (JMC). 

Ou seja, na percepção dos especialistas locais, as técnicas culinárias sofreram modificações 

com o passar dos anos, mas sem que isso significasse perdas quanto a sua originalidade, pois 

seriam “resultado de uma gastronomia que se desenvolve com o passar do tempo, orientada 
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por fatores como ingredientes e produtos encontrados ou bem adaptados na região, cultura do 

país, etnia que habita e acontecimentos históricos e político sociais” (JP). As respostas também 

destacam a importância do saber-fazer local: “Acho que é cultural, que a gente sabe fazer aqui, 

[...] a gastronomia local”. Falando de Bento Gonçalves, afirmaram que a cidade “tem ainda 

muito a crescer, mas está em um bom caminho” (RB). Também seria importante, segundo os 

entrevistados, o saber acumulado em termos de “escolher um produto/ingrediente e tirar o 

melhor dele para a contribuição do prato preparado, sem mascará-lo tanto no visual quanto no 

sabor” (JMC). Considera-se o poder “privilegiar os ingredientes que existem, mas sempre 

deixando aberta uma porta para os ingredientes que podem vir e se adaptar assim como 

aconteceu com a uva” (MC).  

Nesta fusão de tradições, o entendimento dos entrevistados é o de que o alimento ou prato 

original seria aquele “envolvido com o clima local, com a cultura e sociedade” (LV), o qual “faz 

parte de várias gerações de uma região ou país, que se criou, se manteve ou se adaptou ao 

longo da vida destas, junto com suas mudanças históricas, culturais ou climáticas” (JP). 

Identifica-se, portanto, que aqueles que ligaram o alimento à região, cultura e território, 

aproximam-se ao conceito apregoado pelo movimento Slow Food, como alimento bom, limpo e 

justo. Especificamente sobre a enogastronomia no Vale dos Vinhedos, entretanto e talvez 

contraditoriamente às falas anteriores, os entrevistados afirmaram não a considerar como um 

produto turístico pronto ou já presente no local, pois “o que existe são ações presentes no dia-

a-dia. Um exemplo são as vinícolas que fazem esporadicamente almoços e jantares 

harmonizados, mas não se trata de algo constante” (JMC), ou seja, “é muito restrito a poucos 

hotéis e a maioria dos atendimentos são feitos pelas vinícolas, restaurantes de vinícolas que 

não tem ainda esse poder de atendimento” (MC). A gastronomia local estaria, também, 

“carente de evolução. Com os produtos locais e com apoio da cultura e das técnicas culinárias 

deveríamos procurar traçar este novo caminho” (LV). O proprietário de restaurante registrou 

estar “tentando fazer isso, tentando criar este produto. A gente está tentando vender 

principalmente os jantares harmonizados” (RB). O mesmo entrevistado afirma que 60% do 

público frequentador do seu restaurante ainda é o local, ou seja, poucos turistas procuram 

conhecer esta nova gastronomia associada ao vinho. 

Instigados a escolher alimento e/ou ingrediente que pudesse ser considerado original da 

região, nas respostas indicaram certa falta de clareza sobre o que isso significaria, levando a 

diferentes opiniões acerca do que poderia vir a ser considerado como “local”, embora muitas 

das falas tenham destacado a ligação ao terroir, às técnicas de cultivo e à culinária “típica”. Um 

dos experts destacou “a busca por receitas mais antigas e a maneira como foram se 

transformando pode dar uma idéia melhor do que deveríamos entender como alimento original 

da região” (JP). Observou-se o destaque para a uva americana, para a polenta e para o milho. 

Interessante, uma das falas registra que haveria outros produtos, “como a erva mate, a carne 

[...] e o galeto, quando se fala [...] de culinária típica italiana” (MC), mas, e vendo isso como um 
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certo problema, afirma que sua utilização “vai depender da sazonalidade. Eu considero 

originais os produtos da época, por exemplo, agora, é a época do pinhão” (JMC). 

A possível contribuição da enogastronomia à construção e/ou preservação da identidade local, 

evidencia-se quando os entrevistados falam da necessidade de aprimoramento pela utilização 

dos produtos locais ou pela inovação nas técnicas culinárias. Sobre a identidade, abordam a 

necessidade de que os próprios moradores, descendentes dos imigrantes, integrem no 

processo de construção e preservação da cultura local, pois “as pessoas da localidade podem 

trabalhar em várias áreas da gastronomia, podem tornar-se gourmets, chefs, sommeliers, são 

coisas que acabam fortificando o roteiro turístico” (JMC), e o sentimento de pertença. Outro 

entrevistado destacou que a “enogastronomia pode preservar [...], pode evoluir e pode agregar, 

não só preservar a autenticidade no Vale dos Vinhedos, para no futuro deixar o Vale dos 

Vinhedos [...] mais próximo à necessidade contemporânea do turista” (MC). 

Quanto às possíveis contribuições da filosofia práticas do movimento Slow Food à 

enogastronomia local, os entrevistados acreditam ser necessária a formação de uma rede que 

possa contribuir na disseminação dos seus princípios. Faltariam, segundo eles, inclusive, 

“pesquisas que demonstrem o tipo de cultura local” (LV). Salientam que, aliado às comidas 

típicas devem estar a sustentabilidade, os preços justos e o relacionamento entre chefs e 

produtores, para qualificação dos processos e produtos. A “maioria dos investimentos da região 

é de empresários visando o lucro”, sendo que “a produção orgânica da região é ínfima e que 

existe uma utilização massiva de produtos industrializados. [...] O Slow Food não fala apenas 

em receitas típicas! Prevê um conceito ampliado de sustentabilidade, respeito ao produtor e a 

terra” (JP). Para o proprietário de restaurante localizado no Vale dos Vinhedos, “os demais 

estabelecimentos tendem a atender muita gente [...] é o que atrapalha o comer bem, com 

tranquilidade, porque precisa ter paz para isso” (RB). 

Desafiados a escolher um alimento ou ingrediente inserido na enogastronomia local, que 

pudesse ser considerado patrimônio local, digno de preservação, a maioria lembrou a própria 

uva e o vinho. Alguns tipos de massas foram citados para preservação, para que não se perca 

sua originalidade, identidade e, principalmente, os rituais e o saber-fazer que estão envolvidos 

em pratos “como o Canederli, que não se encontra muito” (JP) e o Bigoli, uma massa que “já 

existe no Vale, é apresentada como produto turístico inserido na enogastronomia local. Existe 

uma produção artesanal da máquina de fazer este tipo de massa (bigolaro), presente no Vale 

dos Vinhedos, em Monte Belo. Os ovos para a manufatura da massa também são produzidos 

no Vale, faltando apenas a produção do trigo e o moinho para moagem do grão” (LV).  

 

5. Considerações finais 

O Vale dos Vinhedos tornou-se um importante produto turístico regional, no entanto sua 

enogastronomia ainda não atenderia preceitos mais contemporâneos, como os propostos pelo 
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movimento Slow Food. É pequena a presença de produtos e ingredientes locais, o resgate e 

preservação de receitas originais é ínfimo, o contato entre produtores e chefs é quase 

inexistente, notando-se certa globalização na forma de preparo e ingredientes utilizados nos 

menus.   

Pode-se concluir, portanto, em que pese o respeito ao cultivo da uva e à elaboração do vinho, 

nota-se que a gastronomia não apresenta a mesma excelência na preservação e resgate das 

suas raízes locais, em termos de pratos e ingredientes, para além da obviedade do galeto e da 

polenta, que se constitua em diferencial e especificidade enogastronômica, tanto em termos 

culturais como em termos de produto turístico. Há falta de cuidado no resgate dos saberes e 

receitas originais, bem como certo descaso na utilização de produtos da localidade que 

poderiam contribuir para o resgate e construção de uma gastronomia ainda mais rica. A 

utilização de produtos industrializados ou em grande parte oriundos de diversos locais 

exteriores ao Vale, precariza a identidade do lugar. 

Como colocado, o movimento Slow Food propõe não apenas o comer sem pressa, como forma 

de qualificar a degustação, mas considera na sua filosofia e práticas, que o alimento seja bom, 

no sentido de apetitoso e que satisfaça o paladar; limpo, isso é, não prejudicial à saúde 

humana ou ao ecossistema; e justo no seu valor de compra e venda. Recomenda que, a 

medida do possível, o alimento seja produzido e consumido no mesmo local, abrindo o seu 

sabor e ampliando sua qualidade biológica e, portanto, nutritiva. Nestes termos, não só a 

relação entre chefs e comensais é importante, mas também a relação dos produtores rurais 

com os mesmos.   

O Vale dos Vinhedos tornou-se um importante roteiro enoturístico, no contexto brasileiro, no 

entanto sua enogastronomia seria falha se levados em consideração preceitos mais 

contemporâneos, como a proposta pelo movimento Slow Food. Muito pouco é feito em relação 

aos produtos e ingredientes do próprio local, ao resgate de receitas originais. A preservação 

das mesmas é ínfima, o contato entre produtores e chefs é extremamente pequeno ou 

inexistente, muito embora os entrevistados tenham mostrado conhecimento dos princípios do 

Slow Food. 

Analisados os resultados da pesquisa, nota-se a importância da criação de uma rede mais 

sólida de apoio a qualificação, que inclua o resgate de ingredientes, receitas e técnicas de 

preparo para a construção de uma gastronomia local como proposta pelos entrevistados e 

apregoado pelos princípios do Slow Food. A região já possui pessoal especializado em termos 

de vinhos e de culinária, contando ainda com suporte institucional na forma de sindicatos e ou 

associações aptos a assessorar na implementação das propostas. Mas, não seria demais 

destacar, as redes, para sua plena qualificação gastronômica, devem incluir os consumidores, 

buscando sua maior conscientização em relação aos alimentos, como sugere Fonte. Também 

os produtores de pequena escala precisam estar presentes na rede para que sejam 



781 
 

disseminadores, dentro das comunidades, de concepções de uma nova agricultura, em 

modelos de desenvolvimento sustentável. É importante a participação das mulheres da 

comunidade enquanto resgate de identidade, já que muitas ainda produzem de forma artesanal 

diversos produtos que podem ser utilizados na enogastronomia local, como pães, massas, 

geleias e biscoitos. 

É importante, ainda, a adesão dos proprietários dos restaurantes na rede, sendo fundamental 

que não visem apenas ao lucro financeiro, mas que também deem importância à troca de 

informações, saberes, produtos e a aproximação entre as pessoas. De forma utópica, conclui-

se que a melhor forma de construir a enogastronomia local seria, como já é feito com as 

harmonizações, realizar exercícios sensoriais e de contato entre produtores e chefs para que 

haja aprimoramento de ambos os lados. Assim, o saber-fazer seria passado de geração a 

geração, transformando-se em patrimônio cultural e, como produto da economia local, conferir 

à região uma marca identitária. Conclui-se, portanto, que os princípios do Slow Food, se 

aplicados no local em estudo, podem contribuir para qualificar sua gastronomia, resgatando 

alimentos como bens intangíveis do patrimônio cultural e, em decorrência, valorizando-os 

também como produto turístico. 
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Resumo: A actualidade de um território rural ocupado por novos protagonistas, dedicado a 

novas actividades e especializado para desenvolver variadas funções, divulga e promove um 

conjunto de caracteres diferenciados – simbologias e representações, daquilo que 

tradicionalmente existia nos territórios do mundo rural. O Turismo em Espaço Rural (TER) 

enquanto instrumento de promoção e divulgação das localidades e, também, como mediador 

cultural entre os consumidores/turistas/visitantes e os produtos típicos e tradicionais 

certificados com as qualificações DOP e IGP, e estes como forma de patrimonialização e, 

também, como elementos de uma estratégia para a translocalização e transnacionalização dos 

localismos. Distribuição geográfica dos diferentes elementos e sua possível relação territorial.   

 

Palavras-Chave: Ruralismo, Turismo, Produtos Típicos, Certificação de Produtos, Localidades, 

Globalidades. 

 

 

Abstract: The relevance of a rural area occupied by further players, devoted to new activities 

and specialized to develop several functions, publishes and promotes a set of differentiated 

characters – symbologies and representations, from what traditionally existed in the territories of 

the rural world. Tourism in Rural Areas (TER) can work as an instrument to promote and 

disclosure  localities and be a cultural mediator between consumers/tourists/visitors and typical 

and traditional products certified with DOP and IGP qualifications, and these perceived not only 

as way of patrimonialization but also as elements of a strategy for the translocalization and 

transnationalization of localisms. Geographical distribution of the different elements and its 

possible territorial connexion. 
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Rurality, Tourism, Typical Products, Product Certification, Localities, Globalities. 
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Territórios 

Mesmo num mundo rural repleto de modificações, de transformações e até de variações, 

resultantes de um processo histórico repleto de políticas e estratégias que contribuíram 

grandemente para quebrarem a coesão territorial do país e desestruturarem a agricultura 

nacional, o que António Covas (2008) identifica como quadro específico dos problemas da 

agricultura e do mundo rural português, e do qual poderemos destacar: o conservadorismo 

fundamental do mundo agro-rural português, a ausência de mercado fundiário, a confusão 

entre reformas legislativas, publicação de diplomas e reformas estruturais da agricultura, os 

actores e o sistema do mundo rural português, a falta de ligação causal e funcional entre a 

reforma político-legislativa e a modernização da administração e a legitimidade da agricultura 

para um novo contrato social (Covas, 2008:20), podemos ainda encontrar referenciais 

empíricos, tais como o património histórico edificado, os vestígios arqueológicos, a arquitectura 

popular, as festas, as romarias, o artesanato, o cancioneiro popular, a gastronomia, o saber-

fazer, entre outros, que são objecto de uma determinada cristalização social, numa espécie de 

tentativa de preservação de determinado património local.  

 

A patrimonialização dos referentes locais e/ou regionais surge, muitas vezes, associada a 

estratégias de preservação das memórias e diferenciação de identidades, face à eminência dos 

perigos percebidos e resultantes dos movimentos homogeneizantes da globalização. Este 

sentido da identidade obriga a incluir como fronteira de contraste os grupos exteriores, os 

“outros”, tão próximos e tão semelhantes que a expressão das suas identidades é ao mesmo 

tempo o reconhecimento de uma dependência, de uma interdependência. Entre eles 

compartem tantas coisas que manter um território como elemento diferenciador obriga a gerar 

signos de diferença, que o contraste transforma em signos de identidade. A pretensão de 

serem únicos (autenticidade de Appiah, 1994), expoente máximo da diferença, não é mais do 

que uma imagem intencionalmente deformada devolvida pelo espelho dos outros povos e 

comunidades. Imagem através da qual podem formar vidas imaginadas, as deles próprios e as 

daqueles que vivem noutros lugares (Appadurai, 2004). 

 

Verifica-se uma tendência para o culto do meio rural e do modo de vida rural. Como Luís 

Baptista (1999) afirma: “Um dos mitos modernos mais presentes na vida contemporânea é o da 

necessidade de ‘regresso aos campos”. Este mito rural existe arreigado a um ideário naturalista 

e romântico, rico em discursos exaltantes das virtudes da vida nos campos. 

 

Temos assim assistido nas últimas décadas a uma reconfiguração daquilo que são os 

territórios das ruralidades em Portugal, sendo que a desruralização do território e a 

desagrarização dos campos contribuíram em larga escala para essa forte tendência de 

patrimonialização e de turistificação do mundo rural. Uma nova ruralidade tem vindo a ganhar 

território em Portugal, subsidiária de uma forte economia recreativa, de onde se destaca o 
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cluster do turismo. De facto, a natureza e o ambiente adquirem novas simbologias e novas 

representações para novos protagonistas, urbanos e estranhos, sendo já possível construir um 

mapa assinalando os locais, empreendimentos, equipamentos e actividades relacionadas com 

o turismo.  

 

Esta turistificação emergente, tal como poderemos verificar mais à frente, enquadra-se 

perfeitamente no conceito de turismo alternativo ao turismo de grande escala e de massas, na 

medida em que é uma oferta dimensionada, especializada e cuja promoção e divulgação é 

bem específica e delimitada. Turistificação esta que promove, igualmente, toda uma 

reivindicação das identidades locais – a Organização Mundial de Turismo, na sua Assembleia 

de 1999, aprovou um Código de Ética onde se afirma que é necessário salvaguardar o meio 

ambiente para se obter um crescimento económico saudável, constante e sustentável. Esse 

mesmo documento reconhece as novas formas de turismo ligadas à natureza e preconiza o 

seu desenvolvimento desde que se respeitem os ambientes naturais, se associem a população 

local ao seu desenvolvimento e se ajustem à capacidade de ocupação dos lugares turísticos 

(Lopes, 2000:247). 

 

Abordagem metodológica 

Partindo daquilo que são os dados oficiais das entidades responsáveis pelos sectores de 

actividade relativos à oferta de Turismo em Espaço Rural (TER) e aos Produtos Certificados 

com a qualificação de Indicação Geográfica Protegida (IGP), e com a qualificação de 

Denominação de Origem Protegida (DOP), pretendemos, neste pequeno exercício, tentar 

relacionar espacial e geograficamente esses dois produtos da economia do turismo. 

Inicialmente eram duas as questões que se apresentavam com pertinência para a construção 

deste artigo. Por um lado, saber se o facto de existirem produtos com a qualificação IGP e 

DOP motivaria a aposta na oferta TER e, por outro lado, se a existência de oferta TER 

pressionaria a criação de certificação de produtos locais ou regionais. Os dados recolhidos e 

analisados dizem apenas respeito à informação disponibilizada pelos organismos responsáveis 

quer pelo turismo, quer pela certificação de produtos. A representação através de mapa 

nacional parece-nos a melhor forma de alcançar uma perspectiva geral destas realidades, 

assim como a melhor forma de podermos cruzar todos os dados disponíveis.  

 

No que ao turismo em espaço rural diz respeito, importa desde já salientar que a informação 

disponível nos pareceu reduzida e, por isso, pouco credível, pois tendo em conta aquilo que 

são os números dos anos anteriores e mesmo tendo em conta aquilo que empiricamente 

podemos verificar, existirão mais empreendimentos. Esta constatação e a vontade de perceber 

qual a razão de tal situação, levou-nos ao contacto directo com os serviços responsáveis pelo 

registo nacional. Por email informaram-nos que todas as unidades existentes devem registar-se 

no RNET de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 54/2002 e o Decreto-Lei nº 
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39/2008). Esse registo será da responsabilidade do promotor dos empreendimentos. Assim 

sendo a informação constante do RNET será ou deverá ser a mais fidedigna, uma vez que é a 

mais actual.  

 

Em relação à certificação de produtos, a informação disponibilizada pelo Ministério da 

Agricultura está organizada não só pelos produtos de qualidade existente no território, como 

também pela sua distribuição pelos 60 agrupamentos e associações de produtores que 

promoveram a certificação desses produtos, assim como a sua distribuição pelos diferentes 

concelhos, sendo que existem vários DOP’s e IGP’s distribuídos ou com presença em vários 

concelhos. Por exemplo, o produto “Ovos Moles de Aveiro” (IG) tem unidades de produção nos 

concelhos de Aveiro, Ovar, Águeda e Vagos; ou outro exemplo, o “Salpicão de Vinhais” (IGP) é 

produzido não só no concelho de Vinhais, como no de Bragança, Macedo de Cavaleiros, 

Vimioso e até no de Miranda do Douro; ou ainda, o caso do “Queijo de Azeitão” (DOP) que tem 

referências de produção nos concelhos de Setúbal, Sesimbra e Palmela. Estes exemplos 

reforçam a ideia de uma disseminação, ou dispersão dos produtos com qualidade certificada 

(DOP e IGP) por uma determinada região, o que poderá significar que a sua certificação terá 

sido uma mais-valia, terá sido bem aceite nos mercados e, consequentemente, terá sido 

geradora de mais iniciativas empresariais e comerciais. 

 

Oferta TERi 

A natureza e a paisagem rural foram assim reinventadas não só enquanto actividade 

económica, como também enquanto polo atractivo para outros indivíduos que o visitam, ávidos 

de conhecimentos relacionados com o imaginário rural. Esta consciência remete-nos para o 

conceito de turismo alternativo, enquanto turismo localmente controlado, de pequena escala e 

em harmonia com o ambiente físico, social e cultural das comunidades de acolhimento (Silva, 

2009).  

 

“Como forma de alojamento, o Turismo Alternativo diz respeito à escala 

humana, ao local de pequena ou média dimensão, a empresas familiares 

ou comunitárias, bem integrado na área. (…) Conota-se com artesanato 

local, madeira, materiais de boa qualidade e arquitectura local típica”. 

(Lanfant e Graburn, 1992:92, in Silva, 2009:48) 

   

Por outro lado, importa salientar que os empreendimentos e unidades localizadas em espaços 

rurais promovem e publicitam um conjunto de características e de actividades que vão ao 

encontro das expectativas e do imaginário dos seus turistas, consumidores e visitantes. E são 

muitas as razões e variadas as motivações que levam os indivíduos por optarem por esta 

forma alternativa de turismo. Desde logo o próprio ambiente, diferente daquele em que habitam 

diariamente, com suas características: natureza, pureza, tranquilidade e bucolismo; depois os 
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elementos culturais, tais como a história e a mitologia locais, a gastronomia, o artesanato, os 

produtos locais, as festividades tradicionais e/ou religiosas e a arquitectura tradicional ou 

popular; ainda pela procura do “outro” e dos seus atributos: simplicidade, autenticidade e 

genuinidade. Contudo, será preciso dizer que, nem sempre a experiência in loco corresponde 

ou satisfaz totalmente, ou sequer parcialmente, essas expectativas.  

 

Será, igualmente, preciso ter presente que a existência de oferta turística em espaço rural, 

significa, mormente, um esforço financeiro e uma iniciativa empresarial, o que num contexto 

geográfico, económico e humano como este, se vê rodeado de resistências e de 

constrangimentos. Manuela Ribeiro (2001:331) atribui esses factores limitantes ao reflexo das 

debilidades e dos estrangulamentos que compõem a situação de atraso e de perificidade que 

genérica e persistentemente tem caracterizado as regiões em apreço, e que, enquanto tal, 

projectam limitações consideráveis sobre todo o processo de desenvolvimento regional, 

incluindo, como é óbvio, o campo do turismo. A mesma autora inclui, para além dos 

constrangimentos externos, alguns outros internos à própria actividade turística, tais como: a 

"mentalidade", o "individualismo" e o défice de: "sensibilização", de "qualidade", de 

"organização", de "participação", de "integração", de "consciência", de "conhecimento", de 

"informação", de "profissionalismo", de "ordenamento".  

 

Tal como já referimos anteriormente o nosso propósito aqui é precisamente entender como 

poderá o TER relacionar-se com a produção de localismos, nomeadamente, daqueles cuja arte 

e qualidade é merecedora de distinção e certificação, ou por outras palavras, se a existência de 

oferta TER pressiona localmente a criação e promoção de certificação de produtos DOP e IGP. 

Tal como se pode verificar na Figura 1, colocamos a hipótese de a oferta de turismo em espaço 

rural se apresentar como um promotor e um intermediário por excelência dos produtos 

certificados e merecedores das qualificações IGP e DOP. Neste sentido, poderemos aqui 

utilizar o termo cultural brokers associado a estes processos de mediação que os TER’s 

desempenham, adaptando-o do conceito de strategic brokers de Ulf Hannerz (1996:84), cuja 

definição nos remete para um novo tipo de cidadania global, onde especialistas do simbólico 

(produtores, advogados, cientistas, consultores, entre outros) adquirem uma maior 

sensibilidade face os problemas globais e apresentam-se socialmente mais responsáveis. 

Claro que aqui, essa cidadania se realiza ao nível do local, onde esses mesmos especialistas 

do simbólico, sensíveis aos problemas locais, utilizam as suas especificidades e os localismos 

disponíveis para atrair, promover e vender os seus produtos.  
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Figura 1 – Processo de turisficação e de localização. 

 

Segundo Luís Silva (2009) o turismo em espaço rural foi experimentalmente lançado em 

Portugal em 1978, ainda sob a forma de turismo de habitação. Segundo este mesmo autor, 

essa experiência decorreu em quatro áreas-piloto, a saber: Ponte de Lima, Vouzela, Castelo de 

Vide e Vila Viçosa. Essa experimentação foi depois alargada às regiões do interior com relativa 

actividade turística, e mais tarde aos vales do Douro e do Vouga. Só depois então se foi 

disseminando com uma expressão crescente pela totalidade do território nacional. 

 

“Entre 1984 – ano em que surgiram as primeiras estatísticas oficiais do 

sector – e 2007, o número de estabelecimentos inscritos no organismo 

central responsável pelo turismo teve um crescimento médio anual 

superior a 10%.” (Silva, 2009:65)   

 

Ainda segundo este autor e com dados relativos a 2008 do Turismo de Portugal, a oferta 

distribui-se de forma desigual pelo território nacional, sendo que é na região Norte que se 

concentram maior número (44%) de estabelecimentos de turismo em espaço ruralii. Nos dados 

relativos a 2009iii, o TER tinha registados 34% dos estabelecimentos de alojamento turístico em 

Portugal, e era também na região Norte que se situavam cerca de 41% desses 

estabelecimentos. No mesmo documento relativo a 2009 é possível perceber a distribuição da 

oferta do turismo de habitação e do turismo no espaço rural, por modalidades: 
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Figura 2 – distribuição dos estabelecimentos do turismo de habitação e do 

turismo em espaço rural por modalidade (fonte: Turismo de Portugal). 

 

Actualmente os dados disponíveis encontram-se no Registo Nacional de Turismo (RNET)iv. Na 

consulta que efectuamos pudemos verificar que os empreendimentos turísticos, e depois de 

seleccionados todos os filtros relativos ao turismo de habitação e ao turismo em espaço rural – 

casa de campo, agro-turismo, hotel rural e turismo de aldeia, apenas constavam 295 registos, 

sendo a sua distribuição a seguinte:  

 

modalidade número de registos % 

turismo de habitação 124 42,0 

agro-turismo 86 29,2 

casa de campo 25 8,5 

hotel rural 60 20,3 

total 295 100,0 

Fonte: Turismo de Portugal, 2012. 

 

Produtos IGP e DOPv 

Sem ser objectivo deste texto a abordagem às teorias de análise dos processos de certificação 

de produtos, pretende-se apenas enquadrar essas mesmas certificações como processos 
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locais de identificação e de apropriação dos espaços rurais. Um produto DOP ou IGP é, por 

natureza, um produto com forte identidade e o seu território de origem, entendido na tripla 

dimensão geográfica, histórica e cultural, é responsável pela diferenciação qualitativa dos 

produtos (Tibério, 2008:7 e 8). Em teoria todos os produtos tradicionais e típicos são passíveis 

de qualificação. Desde que cumpram os requisitos subjacentes às qualificações DOP e IGP e 

aqueles que são do universo da produção biológica e/ou integrada e a sua qualificação 

depende essencialmente da vontade de um qualquer promotor, ou seja, depende da iniciativa e 

do empreendedorismo dos produtores, transformadores ou demais agentes económicos. 

 

“As DOP destinam-se, portanto, a produtos que estão profundamente 

associados a uma área específica e que são inteiramente produzidos e 

processados nessa área utilizando matérias-primas locais. A filosofia das 

DOP é proteger, com um nome, um produto único que não pode ser 

reproduzido noutro terroir. Todo o processo tem de ser levado a cabo na 

mesma zona, e a coerência e a influência dessa zona devem ser 

demonstradas. Já as IGP destinam-se a produtos cuja história ou 

reputação obedece a certas características, mas não são feitos com 

matérias-primas locais. Baseiam-se na reputação do produto, na sua 

história que está ligada à história da localidade, e nas características ou 

qualidades particulares. Não torna obrigatório que numa única zona 

todas as operações devam ter lugar, e permite que as matérias-primas 

possam ser exteriores à referida zona (Bérard e Marchenay, 2006: 110 e 

Amilien et al, 2007b: 3). Embora as duas normas sejam muito 

semelhantes, as DOP são mais exclusivas do que as IGP (Parrott et al, 

2002: 245).” (Araújo, 2011:391) 

 

Mas comecemos por encontrar uma definição para os conceitos de “tradicionais” e “típicos”: 

Elena Bernat (1996)vi refere que os produtos são tradicionais na medida em que persistem no 

tempo, sempre se fizeram em determinado lugar e de uma determinada maneira e conservam, 

em maior ou menor grau, as características que os definem, quanto ao aspecto, textura e 

sabor. Já para Ribeiro e Martins (1996)vii os produtos tradicionais são únicos pelas suas 

matérias-primas, pelos conhecimentos aplicados, bem como pelos usos e práticas de 

produção, consumo e distribuição e que, na actualidade, recebem, entre outras, as 

denominações de produtos locais, tradicionais, artesanais ou regionais.  

 

Um produto típico é, segundo Barberis (1992) viii, um produto que, a partir das estruturas de um 

território (localização geográfica), uma certa qualidade da matéria-prima (resultante do clima, 

solo, raças animais e variedades vegetais), certas técnicas de preparação (leais e constantes), 

desenvolveu, na continuidade da sua tradição, um mercado que mantém, frequentemente, em 
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contacto directo o produtor e o consumidor. Nesta óptica, o produto típico terá uma relação 

especial com o mercado e o seu processo de distribuição assentará em circuitos curtos de 

comercialização. 

 

Tal como referem Luís Tibério e Artur Cristóvão (2007), a qualidade não se decreta, constrói-

se, dá-se a conhecer, atesta-se e garante-se, o que significa que a selecção de produtos para 

certificação acontece, mormente, em locais que facilitam a especialização territorial na 

produção de qualidade; até porque, como é sabido, nem todos os territórios conseguem, por 

inabilidade ou saturação, materializar as simbologias do seu território num ambiente, ou numa 

lógica de globalização. Esses produtos territorializados traduzem, na contemporaneidade, um 

certo imaginário eco-social (Feagan, 2007: 24, in Araújo, 2011:367). O que pressuporá um 

certo neo-ruralismo nostálgico e reacionário e uma glorificação dos valores do mundo rural 

(Bérard e Marchenay, 1995:3, in Araújo, 2011:367).  

 

A certificação de produtos corresponde também, e muitas vezes, à própria criação de uma 

marca, de uma etiqueta, significando um esforço prospectivo que visa transformar um produto 

eminentemente local, de consumos específicos, num artigo de excelência para a nova 

economia territorial de qualidade e de consumos diversificados, possibilitando também e assim 

a sua translocalização e transnacionalização (ver figura 3). Essa “globalização” implica também 

uma certa desterritorialização, no sentido em que afecta as lealdades e as coesões dos grupos 

e comunidades. Por isso não será de estranhar que como reacção a esses processos de 

fluição geográfica se verifique uma indigenização, numa tentativa de combater o esvaziamento 

ou perda identitária, assim como tentando reforçar, através da diferença, os seus sentimentos 

de pertença e reavivando suas memórias colectivas. Diferença que, segundo Appadurai (2004), 

é um conceito central para compreender a tensão existente entre a “americana” 

homogeneização e a heterogeneização ou indigenização; e que Hall (2006:57), igualmente 

releva, referindo-se a uma proliferação subalterna da diferença. 
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Figura 3 – Processo de translocalização e transnacionalização. 

 

De alguma maneira as marcas e os produtos certificados (IGP e DOP) são criados pelo emergir 

dos enormes fluxos comerciais que a mundialização dos mercados impôs. Esse mesmo facto, 

o da própria criação de uma marca que, ainda que timidamente, entrou no mercado, não só 

localiza os produtos colocando as localidades no mapa do mundo, como capacita essas 

localidades do controlo das suas acções, evitando o cliché da localidade degradada, privada de 

sentidos, ultrapassada pela modernidade, como ainda, permite-lhes colonizar o futuro 

(Giddens, 2005), ou seja, criar territórios de possibilidades futuras. Também comprova aquilo 

que Bauman (1999:9) descreve de extra-territorialização, quando diz que os centros de 

produção de significado e valor são hoje extraterritoriais e emancipados de restrições locais. 

De facto, os produtos DOP/IGP conseguem emancipar-se das suas restrições locais, e ao 

mesmo tempo, conseguem conservar e proteger os seus centros de produção de simbologias e 

significados. 

 

Tendo em conta a dimensão e a exigência deste mercado global, Zygmunt Bauman diz que o 

caminho dos produtos e marcas para atingirem a ribalta e o (re)conhecimento público devem, 

têm que conseguir seduzir os possíveis consumidores. Aliás, segundo Bauman (1999:88) a 

sociedade actual molda os seus membros através do dever de desempenhar o papel de 

consumidor. Tal como nos diz Duarte (2009), o consumo não deve ser entendido como mero 

acto de compra, mas sim como o processo que engloba todos os actos e decisões anteriores e 

posteriores à compra. Este aspecto será pertinente, principalmente naquilo que poderão ser as 

estratégias e as políticas para o futuro dos produtos certificados, pois também aqui se trata de 

conseguir cativar e fidelizar o maior número de consumidores e conseguir criar junto desses 
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públicos a associação simbólica entre uma marca e um território. Aliás, a própria legislação 

comunitária que regulamenta estas certificações valoriza a relação entre os produtos e os seus 

meios geográficos de origem.  

 

Em Portugal, esta consciência levou à criação da Associação Nacional de Municípios e de 

Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses – 

QUALIFICA, em Outubro de 2008 e com sede em Portalegre. Nesta data de fundação a 

QUALIFICA contava já com 31 associados (17 Câmaras Municipais e 14 Agrupamentos de 

Produtores). Esta Associação tem por finalidade a valorização, qualificação, defesa, promoção 

e dignificação da identidade dos produtos tradicionais portugueses e, subsidiariamente, dos 

seus produtores e território. Dos seus objectivos consideramos especialmente relevante aquele 

que se propõe a criação e gestão de marcas colectivas de associação, destinadas a assinalar 

os produtos e serviços que atinjam parâmetros previamente fixados em matéria de 

genuinidade, tradicionalidade, características qualitativas diferenciadas, origens e modos de 

produção particulares e que, por tais condições, sejam motor de desenvolvimento e património 

cultural.    

 

A certificação de produtos típicos ou tradicionais poderá ser assim entendida como um 

processo de patrimonialização. Enquanto processo que envolve conflitos e algumas disputas 

nas escolhas e selecções dos referentes que devem ser positivamente valorados, preservados 

e inscritos na memória de uma comunidade, adquirindo assim novos significados, ou por outras 

palavras, que são moldados por arranjos sociais, políticos e económicos (Tibério e Cristovão, 

2007). Llorenç Prats (2004), designou este processo de “activação patrimonial” através do qual 

se escolhem determinados referentes culturais, materiais ou imateriais, ou naturais, se expõem 

e sacralizam, capacitando-os assim para uma representatividade simbólica de uma dada 

identidade (Silva, 2009:40). Tratando-se de uma construção social, é resultante “de uma 

operação dinâmica, enraizada no presente, a partir do qual se reconstrói, selecciona e 

interpreta o passado” (Rosas Mantecón, 2005 – in Silva, 2009:39). 

 

Assim, o aproveitamento dos enormes fluxos que a globalização trouxe, através dos 

tradicionais e dos novos canais e veículos do comércio mundial, é uma realidade que também 

as marcas DOP e IGP conheceram e dela podem tirar proveito, conseguindo novos mercados, 

perspectivando outros e transformando tudo isso em mais-valias para as suas comunidades 

locais. As novas lógicas de fluxos mundiais de pessoas, nomeadamente de migrações e, 

principalmente, de turistas, são algo que nos parece importante e digno de análise. O potencial 

endógeno e natural existe, o investimento prospectivo e comercial está a ser realizado, e os 

benefícios económicos destes processos de certificação, tal como referiu ainda recentemente o 

Director Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Manuel Cardosoix, são vários e vão muito 

além dessa dimensão económica, na medida em que a eles estão associadas novas 
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tecnologias e investigação, novos processos de preservação de identidades e de memória, e 

acima de tudo, permitiram que a produção de alguns produtos sobrevivesse. Para além disto, 

refere-se ao enorme universo de produtos que, apesar de não serem certificados, têm sucesso 

comercial e económico graças aos congéneres que são certificados. 

 

A certificação de muitos produtos com a qualificação DOP e IGP acabaram por significar 

também a possibilidade da sua não-extinção, uma vez que em que muitos deles, por diferentes 

e variados factores, estavam até então em risco de extinção. Entre esses factores que 

contribuíram para o eminente desaparecimento de alguns produtos tradicionais e/ou típicos 

podemos destacar: 

a) O abandono progressivo da agricultura e do artesanato; 

b) O envelhecimento da população rural e consequente falta de mão-de-obra nas 

actividades tradicionais da agricultura, pecuária e artesanato; 

c) O eminente desaparecimento de saberes-fazer tradicionais; 

d) As pequenas explorações e produções, sem dimensão ou escala; 

e) As limitações territoriais, associadas à tipologia das explorações e à qualidade dos 

solos; 

f) As limitações de organização para a concertação e associação sectorial que pudesse 

apoiar e colaborar com os produtores e demais intervenientes; 

g) As limitações comerciais, naquilo que era, e é, a fraca visibilidade e pouca apetência 

promocional e comercial deste tipo de produtos; 

  

Sendo as qualificações DOP e IGP uma forma de garantir a origem e a qualidade dos produtos 

tradicionais, importa também distinguir as percepções que os diferentes intervenientes poderão 

ter destes processos de certificação. Na opinião de Luís Tibério (2008:9) são os responsáveis 

pela gestão dos nomes protegidos quem confere à qualificação maior importância, enquanto 

instrumento de informação e garantia da qualidade dos produtos. Os produtores e 

transformadores darão primazia às relações de confiança com os clientes, procurando 

preferencialmente estabelecer relações comerciais e contactos directos com os consumidores 

finais, ou ainda às marcas próprias como forma de informar e garantir a qualidade dos seus 

produtos. Por outro lado, os distribuidores tendem a considerar as qualificações DOP/IGP 

como símbolos de garantia de origem, de autenticidade do produto, de tradicionalidade e de 

segurança para o consumidor. Por fim, os consumidores valorizam sobretudo a confiança no 

produtor ou vendedor, sendo que consideram que a qualificação dos produtos informa sobre as 

características dos produtos, modos de produção controlados e certificados por entidades 

independentes.    

 

Assim, e tendo em conta os dados relativos a estas duas novas realidades do mundo rural, 

será preciso reflectir e relacionar todo este potencial com a capacidade de captar esses fluxos 
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de pessoas e consumidores através, nomeadamente, da oferta turística, dos produtos 

turificáveis e das suas simbologias.   

 

 

Complementaridades territoriais 

Tal como refere António Covas, existe uma relação intensa de causalidade circular entre a 

economia do turismo e a economia do sector primário (Covas, 2008:61), querendo com isto 

dizer que para um bom ou melhor turismo contribuem a qualidade da paisagem, seu património 

natural e cultural. O mesmo autor (2008:53) define a relação entre as actividades do turismo, o 

ambiente e a agricultura como um triângulo virtuoso, na medida em que são as actividades que 

mais ocupam o território e recursos naturais e que, dessa forma, mais podem contribuir para o 

ordenamento do território, são as actividades que mais contribuem para a “visitação comercial”, 

são as actividades que mais e melhor contribuem para uma diversificação económica e 

pluriactividade familiar em zonas rurais desfavorecidas, são as actividades que mais e melhor 

podem contribuir para a reconstituição do capital natural, social e simbólico dos territórios e são 

também as actividades que mais e melhor podem contribuir para a qualidade global dos 

destinos turísticos. 

 

Tal como refere Daniela Araújo na sua tese doutoral (2011) a comida pode ser considerada um 

marcador de lugar na promoção turística de uma determinada localidade ou região, e o nexo 

entre lugar e comida pode ser usado turisticamente para promover um lugar pela via da comida 

diferenciada (Richards, 2005:5). Claro que muitos dos elementos do património alimentar, que 

se definem como integrando a oferta turística de uma determinada localidade ou região, não se 

esgotam nessa oferta turística, orientando-se também para o consumo dos locais (Pereiro e 

Conde, 2005: 112) que, por vezes, é muito mais significativo do que o consumo turístico. Quer 

os produtos da terra, quer as comidas locais e regionais e, por extensão, as cozinhas locais e 

regionais, não só passaram a constituir um dos eixos fundamentais em torno dos quais se 

movimenta a oferta turística, como também funcionam como senhas de identidades sócio 

culturais dos territórios que se exploram turisticamente (Pereiro e Conde, 2005: 113). Deste 

modo, conhecer o património alimentar de um determinado território passou a ser uma forma 

de apropriação desse território e de aproximação ao seu património cultural (Salado, 2005: 70). 

 

Uma vez afirmada a relação existente entre os produtos certificados - IGP e DOP, e as 

estratégias de translocalização e/ou transnacionalização e, também, afirmada que está a 

dimensão de mediadores culturais que os TER possuem ou podem possuir, no âmbito da 

promoção e divulgação dos caracteres locais e, neste caso em concreto, dos produtos 

certificados – IGP e DOP, e de forma a experimentar uma possível relação territorial entre 

estas manifestações da nova ruralidade, simulámos, nestes três mapas, o mapeamento dessa 

distribuição pelo território nacional. 
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Quando nos propusemos realizar este exercício e procurar respostas para as duas questões 

iniciais – será que o facto de existirem produtos certificados motiva a oferta TER? e, será que a 

existência de oferta TER pressiona ou condiciona a criação de certificação de produtos?, não 

sentimos qualquer necessidade ou ambição de sermos conclusivos. Mesmo assim, face ao 

exposto e depois da análise destes três mapas, gostaríamos de tecer algumas considerações 

finais.   

1ª – O Turismo em Espaço Rural distribui-se pelo território nacional de uma forma muito 

desigual, apresentando bolsas regionais onde se concentram mais empreendimentos TER. 

A leitura do mapa 1 permite identificar as regiões do Alto Minho, do Douro e Dão, de Trás-

os-Montes, do Oeste Ribatejano, do Alto Alentejo, do Litoral Alentejano e do Algarve como 

espaços de concentração da oferta de turismo em espaço rural;   

2ª – A promoção da certificação de produtos típicos e tradicionais regionais, normalmente 

da responsabilidade de organizações associativas, distribui-se de uma forma mais gradual 

pelo território nacional, sendo que se pode verificar, através do mapa 2, que há uma clara 

diferença entre o litoral e o interior do território e que é nesta última parcela do território que 

essa aposta na certificação de produtos é mais frequente e, com particular incidência, nas 

regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro e também do Alto Alentejo; 

3ª – Quer o mapa 1 quer o mapa 2 permitem perceber que as componentes que aqui 

analisámos se localizam sobretudo em regiões rurais e, em muitos desses casos, em 

zonas rurais de baixa densidade, fragilizadas económica e demograficamente; 

4ª – A partir da leitura do mapa 3 percebemos claramente que não é possível estabelecer 

uma relação territorial directa entre a existência de oferta TER e a criação de certificação 

de produtos DOP e IGP, apesar de existirem regiões, ou concelhos onde isso se possa 

verificar; 

5ª – Apesar da afirmação anterior, parece-nos evidente que quer a certificação de produtos 

regionais e típicos, quer a oferta de turismo em espaço rural, se apresentam como novas 

realidades, ou novos protagonistas de um território em acelerada transformação; 

6ª – Este exercício permitiu também perceber como o espaço rural, até há bem pouco 

tempo atrás considerado e percepcionado como um encargo geográfico e económico para 

a sociedade que o observava, tem vindo, ainda que paulatinamente, a ser “repovoado” 

mediante os critérios contemporâneos das leis do mercado, por “olhares” atentos que o 

valorizam cultural e patrimonialmente, comercializando-o;  
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Distribuição geográfica e relação territorial 

Mapa 1 – Distribuição pelo território nacional da oferta de turismo em espaço rural.  

Fonte: Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos do Turismo de Portugal.  
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Mapa 2 – Distribuição pelo território nacional de produtos típicos e regionais 

certificados com a qualificação IGP, IG e DOP. 
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Fonte: Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

 

Mapa 3 – Relação entre o TER e as certificações DOP, IG e IGP. 
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Fonte: Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos do Turismo de 

Portugal e Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 
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i Na legislação portuguesa o conceito de Turismo em espaço rural (TER) consiste num “conjunto de 

actividades, serviços de alojamento e animação a turistas, em empreendimentos de natureza familiar, 

realizados e prestados em zonas rurais” (Decreto-Lei nº 54/2002). Segundo este mesmo articulado, são 

várias as modalidades do turismo em espaço rural: turismo rural, turismo de aldeia, agroturismo, hotéis 

rurais, casas de campo, parques de campismo rurais e turismo de habitação.  

 
ii No Anuário das Estatísticas do Turismo relativas a 2009, encontramos as seguintes definições: 

EMPREENDIMENTO DE TURISMO NO ESPAÇO RURAL é um estabelecimento que se destina a prestar 

serviços de alojamento em espaços rurais, dispondo para o seu funcionamento de um adequado conjunto 

de instalações, estruturas, equipamentos e serviços complementares, de modo a preservar e valorizar o 

património arquitectónico, histórico, natural e paisagístico da respectiva região. Estes empreendimentos 

podem ser classificados num dos seguintes grupos: “agro-turismo,"Casas de campo" e "hotéis rurais"; 

UNIDADE DE TURISMO RURAL é um estabelecimento de turismo no espaço rural que presta serviço de 

hospedagem de natureza familiar em casas rústicas particulares que se integram na arquitectura típica 

regional em função da sua traça, materiais construtivos e demais características. 

 
iii Dados do Anuário das Estatísticas do Turismo 2009. 

 
iv https://rnt.turismodeportugal.pt/ConsultaRegisto.aspx 

 
v Produtos IGP são produtos com a qualificação de Indicação Geográfica Protegida e Produtos DOP são 

aqueles que têm a qualificação de Denominação de Origem Protegida. Ambas as qualificações são 

atribuídas a produtos agro-alimentares típicos e tradicionais, com o objectivo de promover os produtos de 

regiões com problemas de desenvolvimento e garantir a qualidade junto dos consumidores. A sua 

certificação é regulamentada pela União Europeia, através do regulamento nº 2081/92, do Conselho, de 
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14 de Julho de 1992. No seu artigo 4º podemos encontrar as condições para um produto poder ser 

considerado DOP ou IGP: 

Artigo 4º 

1. Para poder beneficiar de uma denominação de origem protegida (DOP) ou de uma indicação 

geográfica protegida (IGP), um produto agrícola ou um género alimentício deve obedecer a 

especificações. 

2. As especificações do produto deverão incluir, pelo menos: 

a) O nome do produto agrícola ou do género alimentício, incluindo a denominação de origem ou a 

indicação geográfica; 

b) A descrição do produto agrícola ou do género alimentício, incluindo as matérias-primas se for caso 

disso, as principais características físicas, químicas, microbiológicas e/ou organolépticas do produto ou do 

género alimentício; 

c) A delimitação da área geográfica e, se for caso disso, os elementos que indiquem a observância das 

condições previstas no nº 4 do artigo 2º; 

d) Os elementos que provem que o produto agrícola ou o género alimentício são originários da área 

geográfica, na acepção do nº 2, alínea a) ou b) do artigo 2º, conforme o caso; 

e) A descrição do método de obtenção do produto e, se for caso disso, dos métodos locais, leais e 

constantes; 

f) Os elementos que justificam a relação com o meio geográfico ou a origem geográfica na acepção do nº 

2, alínea a) ou b), do artigo 2º, conforme o caso; 

g) As referências relativas à ou às estruturas de controlo previstas no artigo 10º; 

h) Os elementos específicos da rotulagem relacionados com a menção « DOP » ou « IGP », conforme o 

caso, ou as menções tradicionais nacionais equivalentes; 

i) As eventuais exigências fixadas por disposições comunitárias e/ou nacionais. 

(in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2081:PT:NOT)  

 

vi In BAPTISTA, Alberto, Luis Tibério e Carlos Fonseca (2008), Estratégias de valorização dos produtos 
tradicionais: o caso do Baixo Tamega, Coimbra, VII Colóquio Ibérico de Estudos Rurais;  
 
vii In BAPTISTA, Alberto, Luis Tibério e Carlos Fonseca (2008), Estratégias de valorização dos produtos 
tradicionais: o caso do Baixo Tamega, Coimbra, VII Colóquio Ibérico de Estudos Rurais;  
 
viii In BAPTISTA, Alberto, Luis Tibério e Carlos Fonseca (2008), Estratégias de valorização dos produtos 
tradicionais: o caso do Baixo Tamega, Coimbra, VII Colóquio Ibérico de Estudos Rurais;  
 
ix Entrevista concedida à Revista A Voz do Nordeste de Dezembro de 2011; 
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Resumo: O presente texto aponta as oportunidades de negócios surgidas com a valorização 

da Cachaça Artesanal de Minas Gerais, esta bebida inovou com a adoção da Certificação em 

produtos e processos, ganhando novo “status” e mercados. Foi feita uma revisão de literatura 

sobre o tema, tendo como base publicações brasileiras e estrangeiras que discorrem sobre a 

produção de produtos artesanais e típicos, portadores de algum tipo de certificação, e que tem 

a sua produção associada a alguma atividade turística. A estratégia de valorizar os produtos 

típicos é de resguardá-los frente à concorrência dos produtos massificados. Percebe-se que 

estes fenômenos econômicos estão em franco crescimento, e com grandes chances de 

transformar toda a dinâmica socioespacial envolvida na produção da Cachaça Artesanal 

Mineira. 

 

Palavras chaves: Cachaça artesanal; turismo rural; certificação; inovação; tradição; produtos 

típicos. 

 

Abstract: This paper highlights the business opportunities arising from the valuation of Artisan 

Cachaça of Minas Gerais, this drink has innovated with the adoption of certified products and 

processes, gaining new "status" and markets. A review of literature on the subject, based on 

Brazilian and foreign publications that talk about the production of handicrafts and typical, those 

with some type of certification, and that its production is associated with some tourism. The 

strategy of adding value to local products is save them against the competition of mass 

products. It is noticed that these economic phenomena are growing, and with a good chance of 

turning the whole dynamic sociospatial involved in the production of Cachaça Artisanal Mineira. 

 



806 

 

Keywords: Cachaça artisanal; rural tourism; certification; innovation; tradition; typical products. 

 

Introdução 

O turismo rural é uma alternativa de lazer para as pessoas que não querem se deslocar por 

longos caminhos, em busca dos tradicionais destinos turísticos de sol e praia, a busca de 

novas opções de lazer são uma forma para escapar da rotina da cidade grande.                            

A permanência no espaço rural normalmente é curta, dura em média um dia, ou um final de 

semana, nestes espaços cercados de inúmeras opções de lazer, é possível acompanhar o 

modo de produção agrícola e pecuária, conhecer a gastronomia típica, folclore, o estilo de vida 

e os saberes tradicionais da população local. O número de pessoas beneficiadas com o 

turismo rural é imenso; 

 

“[…] participan no solo los implicados directamente en la actividad turística, como 

transportistas, guías, gestión y servicios en el ámbito de alojamiento y alimentación, se 

benefician los productores tradicionales [...] se incrementa la realización de artesanías que 

tendían a la extinción”. (Alfonso e López, 2010:163). 

 

É interessante ver que além de garantir trabalho e renda, a atividade turística oferece a 

oportunidade da manutenção, preservação e perpetuação dos saberes tradicionais. 

Seguindo a perspectiva de um bem melhorado, e de uma nova visão nos processos de 

produção, com a preservação dos modos de saber e fazer, a fabricação da cachaça artesanal 

surge como uma boa oportunidade de negócio para os moradores do meio rural, acostumados 

a produzir a sua própria bebida, com técnicas e métodos compartilhados e herdados por 

gerações. Os benefícios econômicos são inúmeros para produtores e comunidades, primeiro, a 

produção de cachaça artesanal é um meio de complementar e diversificar a renda do produtor 

rural, segundo, a colheita da cana ocorre na época da entressafra de outras culturas, dando 

mais uma oportunidade de trabalho e renda para a comunidade durante os períodos de 

sazonalidade da produção agrícola, e terceiro, poder usar o turismo rural como estratégia para 

explorar ao máximo todas as vantagens, arquitetônicas, folclóricas, socioculturais, 

gastronômicas, artísticas, de lazer e entretenimento que o destino pode oferecer. 

A produção da Cachaça Artesanal certificada, e o turismo rural são dois fenômenos 

econômicos recentes. A estratégia de certificação da cachaça acompanha uma tendência 

mundial, que é proteger a identidade dos produtos regionais da concorrência desleal provocada 

pela globalização, ou, “protege os ativos tangíveis e intangíveis contra a erosão do mercado” 

(Davila, Epstein & Shelton, 2007:18). Já o fenômeno do Turismo Rural, segundo a Secretária 

de estado de turismo do Espírito Santo (2010:21), diz que o fenômeno do Turismo Rural no 

Brasil é justificado pelo crescimento forte e consistente do turismo interno [...] primeiro, fruto do 

crescimento econômico com conseqüente impacto na vida dos brasileiros, e segundo, 

resultado do esforço empreendido pelo governo para o desenvolvimento deste setor, faz-se 
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justo mencionar que o sucesso pode ser atribuído ainda a um terceiro ponto, “a maior 

articulação entre os agentes de cadeia numa base territorial, tem se mostrado como uma 

estratégia viável ao desenvolvimento da produção de base comunitária e familiar” (Verdi, 

2008:97), este último é o mais consistente, pois, é resultado de escolhas feitas com a 

participação da comunidade, dando maior poder, sinergia e autonomia ao grupo, que trabalha 

consoante as suas necessidades, e como conseqüência disso, chega-se a uma melhora nos 

indicadores sociais. 

A razão do estudo deve-se ao número reduzido de estudos sobre a Certificação da Cachaça 

Artesanal em Minas Gerais, grande parte dos trabalhos, abordam as questões químicas, 

organolépticas e socioculturais da Cachaça Artesanal Mineira. O interesse ainda se justifica 

pela busca de respostas para entender, como os produtos típicos devem se comportar para 

acompanhar os novos ciclos econômicos, sem perder sua identidade e tipicidade.  

A produção de cachaça artesanal por pequenos agricultores de base familiar em Minas 

Gerais, e a adoção do turismo rural, devem partir da premissa de um turismo sustentável, 

amparada pelo tripé da sustentabilidade, baseada nos campos sociais, econômicos e 

ambientais, o equilíbrio destes é a garantia de viabilidade de novo produto turístico, que deve 

privilegiar o “ganha ganha”, ganha turistas e ganha os moradores.                                                                        

Entender a mais valia que a adoção das inovações em produtos e processos trouxe para os 

produtores de Cachaça Artesanal certificada, é interessante do ponto de vista de se poder usar 

as mesmas estratégias para incentivar localidades, que possuam produtos típicos, com 

grandes potenciais de desenvolvimento econômico. 

Este ensaio é centrado na temática do Turismo em Espaço Rural (TER) e desenvolvimento 

local, relatando sobre as vantagens competitivas, que as comunidades detentoras de saberes e 

conhecimentos autóctones podem ter, e como fazem para competir e enfrentar os desafios do 

mundo globalizado. 

 

Metodologia 

Um dos primeiros passos da investigação foi aumentar o conhecimento e domínio sobre a 

temática, buscando em jornais, revistas, livros, relatórios e internet, assuntos a respeito da 

Cachaça Artesanal, em seguida buscaram-se informações sobre os processos de certificação, 

economia regional e produtos artesanais, ai então foi possível traçar um breve panorama sobre 

o setor, que possui grande força econômica, com aproximadamente 8.466 produtores 

(SEBRAE, 2008) no estado de Minas Gerais, e com grande parte na informalidade, mais de 

95%, pouca qualificação técnica, alguns programas governamentais para desenvolvimento do 

setor, com pequena legislação específica que normatiza e parametriza a Cachaça típica de 

Minas Gerais.  

A pesquisa está centrada nos produtores de Cachaça artesanal do estado de Minas Gerais 

– Brasil, e que obtiveram a certificação de produto e processos do Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA), organismo promotor das políticas setoriais de desenvolvimento 
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estabelecidas pelo Governo de Minas Gerais. A política de certificação surge como ferramenta 

de proteção das riquezas materiais e imateriais de produtos típicos e tradicionais feitos em 

Minas Gerais, frente as ameaças de produtos de um mundo globalizado. Assim como é feito 

com a Cachaça Artesanal, existem esforços para a proteção, desenvolvimento e certificação do 

Queijo Minas Artesanal, do Café de diferentes regiões e da “Carne de Sol” (Carne Salgada e 

desidratada) do Norte de Minas.  

Após a pesquisa bibliográfica, e a identificação do grau de desenvolvimento do setor, foram 

feitas algumas visitas técnicas a destilarias certificadas, próximas a cidade de Belo Horizonte, 

para analisar “in loco” as inovações estratégicas adotadas pelos produtores certificados. Vale 

ressaltar que este artigo é baseado na dissertação de mestrado elaborada pelo pesquisador, 

que analisa as inovações em produtos e processos da cachaça produzida de maneira artesanal 

em Minas Gerais. O uso da Cachaça Artesanal como atrativo turístico surgiu dentro das 

propostas defendidas para futuros estudos, e a sua implementação ajuda a fomentar ainda 

mais a atividade artesanal, já que o turismo amplia as vendas diretas para o consumidor, gera 

imagem positiva e mídia espontânea para a Cachaça Artesanal. Com um forte apelo 

econômico e social, com enorme possibilidade de mercado, a Cachaça Artesanal como atrativo 

turístico pode ancorar o fortalecimento econômico do meio rural mineiro com justiça social. 

O artigo desenvolve-se ao longo de seis pontos, o primeiro esboça a metodologia usada na 

investigação. O segundo item de caráter histórico econômico distingue em escala mundial as 

principais bebidas destiladas da qual a cachaça é uma variante, em seguida são relatados os 

aspectos econômicos da cachaça, e contextualiza suas variações e tipologias. No terceiro e 

quarto pontos, são discutidas os aspectos socioculturais da Cachaça Artesanal de Minas 

Gerais e o processo de certificação em um produto típico, como estratégia de diferenciação, 

além de discorrer sobre as táticas de promoção e divulgação do produto. O quinto ponto 

analisa as possibilidades de negócios que podem ocorrer entre a produção da cachaça e o 

turismo rural, e sugere-os como meios de diversificação econômica, que podem ser 

executadas paralelamente a produção agropecuária. O sexto ponto fala da Cachaça Artesanal 

como atrativo turístico. 

Bebidas espirituosas (Spirits) e a Cachaça 

Existem diversos tipos de destilados pelo mundo, chamados em alguns lugares como 

bebidas espirituosas, ou spirits em inglês, e que são obtidos a partir da destilação de frutas, 

grãos ou vegetais fermentados, Da Silva (2009:05), enumera em 57 tipos de destilados 

comerciais existentes no mundo, 9 são feitos a partir da cana de açúcar, planta proveniente do 

sudeste da Ásia e trazida para o Brasil pelos portugueses por volta do ano de 1500.  

No Brasil esse destilado recebeu o nome de Cachaça, existem três versões sobre a história 

de seu surgimento, 1° São Vicente em 1532, 2° Itamaracá entre 1526 e 1536 e 3° Porto Seguro 

1520, (Da Silva, 2009; Holanda, 2008; Rosa da Silva, 2009;) a maioria das publicações cita que 

a Cachaça surgiu em um alambique na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo.                      
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O certo é que desde o seu nascimento até os dias de hoje, a Cachaça se tornou sinal de 

brasilidade, produto genuinamente brasileiro, o terceiro destilado mais consumido no mundo, 

com 1,2 bilhões de litros produzidos, em primeiro lugar esta a Vodka e em segundo o Soju, 

(Centro Brasileiro de Referência da Cachaça [CBRC], 2010; Da Silva, 2009; Soratto, 

Eckschimidt, Varvakis, Horri, 2007), a Cachaça é a segunda bebida alcoólica mais consumida 

no Brasil, depois da cerveja, entre os destilados é o líder absoluto com 86% do mercado, 

seguida do conhaque, com 5%, e em terceiro lugar com o Whisky, detendo 4% do mercado 

brasileiro.  

Com essa participação tão expressiva nas vendas, e sua singularidade para a cultura e o 

povo brasileiro, foi estabelecido o Decreto Federal n. 4.062 (2001)1, que define as expressões 

“Cachaça”, “Brasil” e “Cachaça do Brasil” como indicações geográficas restritas aos produtores 

estabelecidos no país. Mas uma das mais importantes foi à edição da Instrução Normativa n. 

13, de 29/06/20052, que dentre outros procedimentos fixa o Padrão de Identidade da Cachaça: 

 

“Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no 

Brasil, com graduação alcoólica de 38% vol a 48% vol, a 20°C, obtida pela destilação do 

mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, 

podendo ser adicionada de açúcares até 6g/l, expressos em sacarose”. 

 

A Instrução Normativa ainda define em quatro variações, os subprodutos que Cachaça pode 

ter; 1° Cachaça Adoçada, com mais de 6g/l e menos de 30g/l de açúcares; 2° Cachaça 

Envelhecida contém, no mínimo 50% de cachaça envelhecida por pelo menos 01 ano, em 

recipiente de madeira com capacidade de até 700 litros; 3° Cachaça Premium, contém, no 

mínimo 100% de cachaça envelhecida por mais de 01 ano, em recipiente de madeira com 

capacidade de até 700 litros; 4° Cachaça Extra Premium, contém, no mínimo 100% de cachaça 

envelhecida por pelo menos 3 anos, em recipiente de madeira com capacidade máxima de até 

700 litros. 

Existe ainda a diferenciação do produto no processo de fabricação, citada por vários autores 

como, Vidal, Gonçalves (2008), CBRC (2010), Castro, Athayde e Palma (2010) e Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas [SEBRAE] (2008), são dois métodos 

distintos de fabricação, o método Industrial, com colheita mecanizada, uso de agrotóxicos e 

destilação em coluna, e o método artesanal, com colheita manual, sem uso de agrotóxicos e 

destilação feita em alambiques de cobre. Segundo estimativas, no ano de 2007, a cachaça 

industrializada respondia por 70% do mercado nacional, e 30% pela cachaça artesanal, 

(SEBRAE, 2008:10).  A Cachaça industrializada é indicada para preparação de drinques e 

coquetéis, enquanto a Cachaça artesanal é recomendada para ser degustada in natura, 

apreciando toda a sua riqueza de sabores e aromas. 

Os principais estados produtores de Cachaça, somando-se as produções artesanais e 

industriais, no ano de 2007 foram: São Paulo 44%, Pernambuco 12,1%, Ceará 12% e Minas 
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Gerais 8%, (SEBRAE, 2008), a mão de obra envolvida é estimada em 400mil empregados, 30 

mil produtores e mais de 5mil marcas, e faturamento anual de mais de US$600milhões 

(SEBRAE, 2008; CBRC, 2010; De Souza, 2008), apesar da grande influência da cachaça no 

setor econômico, vale salientar que existem muitos produtores que preferem a informalidade na 

produção, isso causa uma percepção ruim em termos de qualidade e credibilidade do produto, 

alem de provocar concorrência desleal e a sonegação fiscal.  

 

Cachaça Artesanal de Minas Gerais 

O estado de Minas Gerais é referência na produção de cachaça artesanal de alambique, 

isto é atributo da boa qualidade e grande diversidade do produto. Os dados históricos indicam 

que, o inicio de sua produção remonta ao fim do século XVII e início do século XVIII, a cachaça 

foi primeiramente produzida por artesões “comprometidos pelo desafio de produzir um 

destilado de qualidade”, SEBRAE (2010:11), esse nível inicial de cuidado, atribuiu a cachaça 

artesanal de Minas características únicas e identidade própria. A cachaça artesanal de minas 

caracteriza-se por projetos integrados com outras atividades, como a bovinocultura de leite ou 

corte, com aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar na alimentação bovina, cultivo de 

grãos e hortaliças (Ribeiro, 1997). A produção da cachaça artesanal em Minas é, seguida de 

uma enorme diversidade sociocultural, ela usada nas práticas de medicina popular, é fonte de 

inspiração na literatura, artes, música e religião. Em termos percentuais, Minas Gerais é o 

“maior produtor nacional de Cachaça Artesanal, com quase 50% da produção do país, existem 

no estado 8.466 alambiques”, Diário Oficial de Minas Gerais [DOFMG] (2009). O estudo 

investigativo está direcionado na produção de cachaça artesanal, cultivada e produzido de 

forma manual por pequenos produtores rurais, com predominância de mão de obra familiar, no 

estado de Minas Gerais, e que sejam certificados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), 

instituição acreditada pelo Inmetro para conceder o selo de certificação. Ressalta-se que 

existem 3 selos de certificação para a cachaça artesanal de Minas Gerais, o IMA é responsável 

pela outorga de 2 selos, um dentro do programa “Certifica Minas”, iniciado em 2007, o outro é 

na condição de OCP, autorizado em 2009 pelo INMENTRO a conceder o selo de “avaliação de 

conformidade”, para as cachaças artesanais no estado de Minas Gerais, e há o selo de 

“garantia de qualidade” emitido pela Associação Mineira dos produtores de Aguardente de 

Qualidade (AMPAQ), criado em 1990,(Ribeiro, 1997), foi o primeiro selo de garantia de 

qualidade conferido a cachaça artesanal produzida em Minas Gerais.  

No ano de 2008, a produção de cachaça artesanal foi próxima de 230 milhões de litros, o 

equivalente a cerca de 50% da produção brasileira, movimentando mais de R$1,3bilhões 

(DOFMG, 2008), ou aproximadamente €513,8milhões, seguindo o câmbio de 23/09/20113, 

estão incluídos nesta estimativa, os produtores formais, informais e certificados. São dois 

fatores extremos que tornam a cachaça artesanal um produto diferenciado, primeiro a sua 

pequena escala de produção, e segundo, o grande número de produtores, cada um com um 

tipo de produto, que varia com o tipo de solo, climas, espécie de cana, cultivo, tempo de 
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envelhecimento, método de destilação, madeira usada no curtimento, meio de produção, e que 

se traduzem em uma imensa variedade de produtos. No processo produtivo da cachaça 

artesanal mineira, usa-se o alambique de cobre, e o produtor não utiliza o açúcar como 

ingrediente do produto final, ou seja, a tradicional cachaça de minas não é adoçada (Ribeiro, 

1997). As regiões mineiras com maior destaque na produção de Cachaça artesanal são o norte 

de e Nordeste, em especial as regiões do Serro, Salinas e Januária, locais que já são 

reconhecidos pela boa qualidade de outros produtos artesanais típicos, como o queijo e a 

carne. O estudo denominado “A Cara Brasileira”, SEBRAE (2002), revelou que, a adoção de 

traços culturais garante boa competitividade aos empreendimentos ligados ao turismo, 

confecção, artesanato, produtos alimentícios, serviços culturais, agro-indústria, setor moveleiro, 

entretenimento e esportes, baseado neste estudo percebe-se o potencial econômico que pode 

ser extraído da Cachaça Artesanal de Minas, tanto no produto, como na produção associada 

ao turismo. Há outros fatores que vem contribuindo ainda mais para o sucesso deste produto, 

“a construção de normas e selos de qualidade nas esferas nacional, estadual e regional”, Paiva 

e Godoy (2001), e a vantagem competitiva de ser “o único estado do Brasil que possui uma lei 

específica, criando padrões de identidade para o produto”, Secretária de Agricultura Pecuária e 

Abastecimento de MG [SEAPA-MG] 2012, em referência a lei estadual n. 13.949 (2001), que 

estabelece o padrão de identidade e as características do processo de elaboração da Cachaça 

de Minas.  

 

Inovação em um produto típico: A Cachaça Artesanal certificada de Minas Gerais 

A inovação em um produto típico pode soar como uma antítese, já que introdução de novos 

métodos de produção pode em alguns casos acabar com a identidade e tipicidade do produto, 

mas no caso da Cachaça fabricada de modo artesanal, a proposta de inovação é manter a 

identidade, tipicidade e tradicionalidade, com a adoção de melhorias no produto e nos 

processos, sem alterar o tradicional modo de produção artesanal, que confere diferenciação e 

exclusividade a bebida. A conceituação de inovação em produtos é a seguinte:  

 

“Uma inovação é uma implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho 

ou nas relações externas”. (Manual de Oslo, 2004:54). 

 

De acordo com Peter Drucker a inovação é, “o esforço para criar mudanças objetivamente 

focadas no potencial econômico ou social de um empreendimento” (como citado em Davila, 

Epstein & Shelton, 2007:19), seguindo esse pensamento, com uma perspectiva de resguardo 

do patrimônio e de olho no futuro, o governo de Minas Gerais instituiu a Lei n. 13.949 (2001)4, 

que entre outros, caracteriza e normatiza os processos de produção e destilação, da cachaça 

artesanal de Minas Gerais, e que instituiu a certificação de origem e qualidade, com a adoção 
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de um selo emitido por órgão estadual competente, no caso o IMA (atualmente Organismo de 

Avaliação da Conformidade, [OAC], acreditado pelo INMETRO). O IMA expediu a portaria n 

738 (2005)5 que especifica 32 processos técnicos para a fabricação da cachaça, nas áreas de; 

capacitação, organização de produtores, recursos naturais, preparo de matérias primas, 

colheita e moagem, fermentação, destilação, armazenamento, envelhecimento, envase, 

rotulagem, rastreabilidade, procedimentos padrões de higiene operacional e pessoal, 

procedimentos de análise físico-química, plano de controle ambiental e responsabilidade 

técnica.  

A portaria n. 738 (2005) serviu como um dos parâmetros para o Inmetro estabelecer a nível 

nacional a portaria n° 276 (2009)6, que instituiu o Regulamento de Avaliação de Conformidade 

(RAC) para a cachaça artesanal, também com o objetivo de normatizar e parametrizar diversos 

processos da sua produção, conferindo para produtores que alcançarem os padrões 

estabelecidos, o selo de certificação voluntária do INMETRO, “a inovação de qualidade dá a 

uma empresa a oportunidade de crescer e sobreviver, e acaba influenciando decisivamente os 

rumos da indústria em que se insere” (Davila, Epstein & Shelton, 2007:19), o processo de 

padronização da cachaça, iniciado em Minas Gerais, passou então a ser exigência nacional 

para o setor. O IMA é responsável atualmente pela outorga de 2 selos de certificação para a 

cachaça, um pelo programa estruturador “Certifica Minas”, iniciado em 2007 e outro de 

“avaliação de conformidade”, acreditado a partir de 2009 pelo INMETRO, como OAC 

responsável pela certificação em Minas Gerais, “com maior penetração de mercado, o selo do 

Inmetro é reconhecido em cerca de 80 países em todo o mundo” (SEBRAE, 2008). Os padrões 

de identidade da Cachaça (PIC), estabelecidos na portaria n. 738 (2005), regulamentam 72 

processos técnicos, legais, sociais e ambientais, que quando satisfeitos fazem jus ao 

recebimento do selo de certificação IMA / INMETRO ou IMA Certminas, dentro dos padrões 

estabelecidos para cada selo (IMA, 2009). Nos processos de certificação, um agente externo, 

com renomada reputação confere a um produto, quando este atinge determinados requisitos, 

um atestado por cumprir parâmetros de qualidade e segurança, na concepção de Mendes 

(2010:55), “a certificação não só qualifica o produto e os serviços, mas traz melhorias nos 

principais processos do negócio, como também significa melhor atendimento aos clientes, 

colaboradores, fornecedores, e à sociedade, agindo como um multiplicador de excelência”, a 

certificação é uma demonstração de que os produtos são controlados, monitorados e bem 

avaliados, isso para o cliente é uma segurança e um atestado de confiança. Para a obtenção 

do selo de certificação, o produtor Mineiro deve desembolsar os seguintes valores de acordo 

com a tabela 01: 

 

Tabela 01: Custos para Certificação de Cachaça Artesanal de Alambique.                              

Registro de Propriedade R$139,75 €60,61

Auditoria Inicial R$232,91 €101,02
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Emissão de selos de Certificação. Valor por unidade. R$0,16 €0,07

Total: Considerando a emissão de 1.000 selos. R$532,66 €231,63

Fonte: elaboração própria a partir de dados do IMA (2012).     

 

Esses valores são apenas para a obtenção do certificado, não são levados em 

consideração os custos que por ocasião, sejam gerados com as benfeitorias e adequações 

para a concessão do selo de certificação. Esses custos irão variar de acordo com cada 

empreendimento, e do nível de organização e estrutura das instalações que possuem. Desde o 

estabelecimento da nova sistemática de certificação no ano de 2007, em Minas Gerais, já 

foram auditados 221 cachaças, de 128 produtores (IMA, 2012), pode-se até considerar um 

universo pequeno se comparado aos estimados 8.466, produtores do estado, mas é um 

enorme passo para a consolidação, divulgação e expansão da bebida como legítimo produto 

de Minas e do Brasil. 

As novas estratégias de inovação para a Cachaça Artesanal Certificada de Minas Gerais 

devem privilegiar a sua promoção junto aos “megaeventos” esportivos, planejados para 

acontecer no Brasil nos próximos anos, (Da Silva, 2011), como a Copa das Confederações em 

2013, Copa do Mundo de Futebol em 2014, Olimpíadas em 2016, este será o momento para 

divulgar a bebida típica e exclusiva produzida no Brasil. Os autores Da Silva (2011) e 

Conceição, Ferro, Agostinho, Souza, Corsino (2004), citam o exemplo do México com a tequila 

no Mundial de 1986, “que por 10 anos concentrou esforços, e transformou a tequila em um item 

exportador de absoluto sucesso”, hoje o México exporta 60% da tequila produzida, enquanto a 

Cachaça brasileira envia menos de 1% de sua produção para o exterior. 

Dentro das estratégias de inovação, com enfoque na diferenciação, faz-se justo envidar 

esforços para as certificações de Indicação Geográfica (IG), que é mais uma forma de 

resguardo do patrimônio mineiro, e de interesse para o produtor de cachaça artesanal, o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável por emitir esse registro 

no Brasil, concedeu o direito de uso da IG apenas para a Cachaça artesanal fabricada na 

região de Paraty-RJ, o único pedido em andamento em Minas para IG, e da Cachaça 

produzida na região de Salinas, no norte do estado. No estado de Minas Gerais até o mês de 

dezembro de 2011, existiam quatro produtos com a IG concedida, (INPI, 2011), o café da 

Região do Cerrado Mineiro, o café da Região da Mantiqueira, Artesões de Peças em Estanho 

de São João Del Rei e o Queijo artesanal do Serro.  

 

A produção de Cachaça Artesanal Certificada, e o Turismo Rural como diversificadores 

econômicos 

As opções de lazer e entretenimento no meio rural são os segmentos que mais têm criado 

oportunidades de negócios na indústria do turismo, principalmente pelas chances de inclusão 

social, valorização, preservação e crescimento econômico, e que atuam de forma eficaz 
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evitando as migrações do campo para a cidade, contribuindo decisivamente na fixação do 

homem no campo.  

O turismo representa hoje uma das prioridades do Governo Federal como agente propulsor 

do desenvolvimento socioeconômico do país, ele é fator de integração social, construção da 

cidadania, valorização e resgate do patrimônio natural e cultural. O turismo rural como 

segmentação do turismo, surgiu no Brasil por volta de 1980, MTUR (2008) e desde então vem 

crescendo e ganhando adeptos. A atividade turística no campo possui várias tipologias e 

nomenclaturas, que na maioria das vezes é confundida pela semelhança dos seus termos, 

Turismo Rural, Turismo no Espaço Rural e Agroturismo. Para um melhor entendimento é 

necessário conceituar cada um, o conceito de Turismo Rural dado por Marinho e Bruhns; 

 

“[...] são as investidas de lazer praticadas no campo, que estão ligadas ao modo de 

produção agropecuárias e aos recursos naturais e culturais locais [...] e, é uma das 

possibilidades contemporâneas de lazer mais identificadas com visitas à natureza”, 

(Marinho e Bruhns 2003:134). 

 

Já o MTUR define assim: 

 

“Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade”. (MTUR, 

2008:19). 

 

O Turismo Rural assim como o Agroturismo, são segmentos desenvolvidos de forma 

associada à agropecuária, tendo características bastante parecidas, porém, a diferença entre 

ambos está no fato do primeiro ter o turismo como principal atividade produtiva, quando no 

segundo é a produção agropecuária, e assim o turismo é apenas uma atividade complementar 

(Alves, Guardia e Furtado, 2012). Na conceituação de Silva (1998), Agroturismo compreende 

as atividades internas da propriedade, que geram ocupações complementares às atividades 

agrícolas, as quais continuam a fazer parte do cotidiano da propriedade em menor ou maior 

intensidade. O manual de Turismo Rural do MTUR salienta que nem toda atividade no meio 

rural é considerada Turismo Rural; 

 

“Deve-se entender o espaço rural como um recorte geográfico no qual o turismo rural 

está inserido. Assim, muitas práticas turísticas que ocorrem nesse meio não são 

necessariamente, turismo rural, e sim praticas de lazer e outras atividades que ocorrem 

alheias ao meio que estão inseridas”. (MTUR. 2008:18). 

 

Há ainda segundo o MTUR a segmentação de Turismo Rural na Agricultura Familiar, que é: 
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“A atividade turística que ocorre no âmbito da unidade de produção dos agricultores 

familiares que mantêm as atividades econômicas típicas da agricultura familiar, dispostos a 

valorizar, respeitar e compartilhar o seu modo de vida, patrimônio cultural e natural, 

ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem estar aos envolvidos” 

MTUR (2008:21). 

 

Para o Brasil, o turismo rural é uma das segmentações turísticas mais promissoras, ele 

pega carona no atual sucesso do agronegócio, e se beneficia com o enorme potencial de 

atrativos naturais, de um país com dimensões continentais. Em Minas Gerais, a atividade 

econômica principal é a agricultura, o clima favorável ao cultivo, as reservas abundantes de 

água, sustentam uma agricultura eficiente e diversificada, de acordo com a Secretária Estadual 

de Desenvolvimento Econômico, [SEDE], o setor fez girar em torno de U$61,04 bilhões brutos 

anualmente na economia do estado, é o maior e mais tradicional produtor de café com 22,7 

milhões de sacas produzidas, e leite com 7,9 bilhões de litros, tem o segundo maior rebanho 

bovino do país, com 22,5 milhões de cabeças, é o terceiro maior produtor de álcool, com 2,6 

bilhões de litros, (SEDE, 2011), os números são expressivos, e mostram uma economia bem 

desenvolvida. A proposta do turismo rural para Minas Gerais surge quase que naturalmente 

para um estado com a vocação agrícola que possui, além é claro do privilegiado conjunto 

cênico, com cachoeiras, montanhas, natureza repleta de biodiversidade, e de uma excelente 

gastronomia, importantes componentes para o produto turístico rural. 

Os estudos que envolvem a produção de Cachaça artesanal e o turismo, ainda são 

incipientes, (Santos, Lima, Silva, Rocha, 2006; Vale, De Souza, 2004; SEBRAE, 2001; Verdi, 

2008; Peixoto, 2005), eles sugerem a adoção do turismo rural como uma variante à produção 

agrícola, uma opção a mais de renda, e um catalisador de sinergias sociais e econômicas, 

meio solucionante de problemas ligados ao desenvolvimento, e esperança para pequenas 

comunidades carentes. Um dos estudos mais prestigiados na proposição de soluções para o 

turismo rural é o estudo de Porter (1998), Clusters in the new economics of competition, ele 

analisa a criação de clusters, e cita a sinergia de grupos rurais em Portugal, Itália e Estados 

Unidos na produção de vinhos, estes grupos devem defender suas vocações naturais e seus 

conhecimentos autóctones, e devem inovar em melhorias associadas ao aprimoramento de 

técnicas, como: formação especializada, treinamentos, educação, informação, pesquisa e 

assistência técnica. A criação de clusters seria uma ótima estratégia para orientar esforços em 

prol das potencialidades encontradas no entorno dos empreendimentos produtores de Cachaça 

Artesanal em Minas Gerais. Usando como base o a relação das Cachaças Artesanais 

certificadas pelo IMA(2012), e usando a subdivisão econômica do estado, que o divide em 12 

mesorregiões7, encontra-se a maior concentração de produtores nas regiões Metropolitana de 

Belo Horizonte, 47, seguida da região Norte de Minas com 38 e a Zona da Mata com 37 

produtos certificados pelo IMA. O grande número de produtores certificados nestas regiões 
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deve-se ao fato do elevado número de pequenas propriedades rurais, e da força que a 

agricultura tem nessas localidades.  

Afinal, a proposta do turismo rural associada à produção da Cachaça Artesanal é a de 

oferecer a experiência de conhecer uma região produtora singular, e de desfrutar de um 

produto diferenciado e exclusivo.  

 

A Cachaça Artesanal como atrativo turístico 

A produção da Cachaça Artesanal certificada como atrativo turístico, tem também por 

função o estabelecimento de uma nova imagem para a cachaça, a proposta é que o turista 

acompanhe todo o processo de fabricação e produção, e veja a seriedade e dedicação do 

produtor para com os novos parâmetros estabelecidos nos normativos portarias e leis. 

O turismo começa orientado por instrumentos de planejamento e políticas de incentivos, os 

empreendimentos devem ser estruturados para aproveitar o potencial que a região oferece. A 

política de valorização de produtos locais, típicos, tradicionais ou artesanais, têm se constituído 

em uma estratégia de desenvolvimento de zonas rurais decadentes e empobrecidas. 

Os eixos prioritários para o desenvolvimento turístico nas comunidades rurais que produzem 

a cachaça artesanal, devem primeiramente estabelecer as principais atividades turísticas que 

devem ser ofertadas pelo produtor, neste momento embrionário, sugere-se a seguinte linha: 

1) Criar e desenvolver toda a dinâmica voltada para a recepção e visitação nas instalações 

da destilaria;  

2) Montagem de uma loja de conveniência para a venda da própria Cachaça e dos produtos 

locais, artesanato, queijos, doces e etc; 

3) Oferta gastronômica, e;  

4) Oferta de alojamento.  

O produtor deve implementar essas atividades de forma fragmentada, o investimento inicial 

é relativamente baixo, visto que será aproveitada toda a infra-estrutura existente na produção 

da Cachaça, bastando efetuar apenas algumas alterações, como sinalizações e placas 

indicativas. A idéia dessa linha é de um crescimento sustentável, em que o produtor 

inicialmente faça pequenos investimentos, e vá aumentando os desembolsos à medida que 

consolidação das atividades aconteça, Lavandoski e Lanzer (2008:2), dizem que: “quanto mais 

atrativos turísticos a região tem para oferecer, maior será o tempo de permanência do visitante, 

a expectativa gerada e, conseqüentemente, sua motivação”. Com isso, identifica-se que há 

uma relação com a diversidade de atrativos, a satisfação e a intenção de retorno desses 

visitantes, feiras, artesanatos, folclore e manifestações artísticas, pluralismo social e cultural, 

alegria, otimismo, hospitalidade e cordialidade, são pontos fortes encontrados nos destinos de 

turismo rural de Minas Gerais. 

A criação de roteiros turísticos deve acontecer depois de estabelecidas às atividades 

turísticas ofertadas, com roteiros de curta, média e longa duração, que incluam no mínimo café 

da manhã, almoço, jantar e degustação de produtos. Assim como acontece nos circuitos de 



817 

 

enoturismo, o turista irá conhecer in situ, todo o processo de produção da bebida, no caso da 

Cachaça, ele seria iniciado pela corte e colheita da cana e seu transporte até o alambique, 

seguido pela moagem, fermentação e destilação, na última etapa seria mostrado os processos 

de envelhecimento, envase e rotulagem do produto, conhecer todo esse processo levaria uma 

média 6 horas, o acompanhamento seria feito por guias locais.  

Analisando-se a oferta gastronômica associada a Cachaça Artesanal, ela é usada tanto 

como bebida de entrada na maioria dos pratos típicos da culinária mineira, como ingrediente de 

preparo, de acordo com Da Silva (2010), existem técnicas para harmonizar o sabor da comida 

com a bebida; 

 

“[...] conhecendo-se, portanto os atributos da Cachaça e da comida, pretende-se atingir 

uma  situação de harmonia quando as estruturas se equilibram, as sensações se ajustam e 

os dois se realçam mutuamente: o prato enriquece a cachaça, cobrindo carências 

aromáticas e gustativas, e os atributos sensoriais da Cachaça exaltam as qualidades da 

comida”. 

 

Quando esta situação de equilíbrio acontece, o prazer gustativo será o máximo.  

Desde o descobrimento do Brasil até a atualidade, a culinária brasileira teve influência de 

culturas diferentes, tivemos a participação de índios, portugueses, africanos, espanhóis, 

italianos, judeus, e outros povos na formação de nossa gastronomia, e é esta mistura que a 

torna diferente e melhor (Santos, 2003). A oferta alimentícia é um equipamento necessário 

para funcionamento da estrutura turística. Uma vez que para muitos turistas a diversidade 

gastronômica fica como uma marca registrada de bom atendimento, bem como da realização 

de uma experiência diferente daquela vivida em seu cotidiano 

Os modos de preparar e fazer os alimentos devem ter relação sócio cultural com a 

localidade, não há nada mais autêntico para um mineiro do que a comida preparada em um 

fogão a lenha, regado a um dedo de prosa e uma boa dose de cachaça. Vários países, regiões 

e mesmo cidades, tornaram-se conhecidas e atraentes devido aos produtos que oferecem a 

mesa, como pratos típicos, vinhos, queijos, patês, doces, chocolates, entre outros, (Santos, 

2003), a culinária mineira é referência de qualidade, uma opção de “lugar” aos “não lugares”, 

quando não há outras opções de comida, ela ou o “churrasco gaúcho” são as escolhidas. 

Propor melhorias no atendimento, com profissionalização da mão de obra são itens básicos e 

determinantes para motivar a decisão de escolher um destino turístico. 

Outra proposta é a criação de confrarias da Cachaça, com carta de Cachaças Artesanais, 

para serem consumidas in natura, ou em forma de drinques, privilegiando sempre a 

gastronomia Mineira e a Cachaça Artesanal de Minas. 

Na maioria das vezes, o Turismo Rural é lembrado somente pelos seus benefícios, 

questões negativas referentes à sua implantação podem se manifestar, como, à sobrecarga 

das estruturas rurais, elevado número de visitantes e veículos, problemas de degradação 
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ambiental, cultural, social, paisagística e conseqüente descaracterização do meio e das 

atividades turísticas e agropecuárias, Ministério do Turismo [MTUR], 2008, todas as ações 

envolvendo o turismo devem ser planejadas de forma minuciosa, o produto turístico deve ser 

caracterizado pela diversidade, e não pela homogeneidade dos lugares, (Seabra, 2003), a 

preocupação na manutenção da identidade do local deve ser uma constante, mensurando-se 

sempre os ganhos e perdas resultantes da atividade turística.  

Não há dados a respeito do perfil dos turistas que visitam os empreendimentos produtores 

de Cachaça artesanal certificada em Minas Gerais, e nem qual o seu efeito econômico para o 

setor produtivo de Cachaça. Seguindo o manual de Turismo Rural do MTUR (2008), é definido 

um perfil clássico das pessoas que buscam o turismo rural, que são: moradores de grandes 

centros urbanos; com idade entre 25 e 50 anos; casais com filhos; graduados e especialistas; 

classe média e média alta; usam automóvel próprio; apreciadores da gastronomia típica 

regional; valorizam produtos autênticos e artesanais. A necessidade de aprofundar as 

pesquisas de perfil do consumidor, que desfruta dos atrativos de turismo rural se faz 

imprescindível para as ações de estruturação, promoção, divulgação e comercialização do 

destino.  

Em Minas Gerais os casos de sucesso de empreendimentos rurais, que usam a temática da 

Cachaça Artesanal como atrativo, tem apresentado um bom desempenho e crescimento, em 

Belo Horizonte, a agência de fomento ao turismo, Belotur8, é parceira no circuito turístico 

“Cachaçatur”, que possui roteiros em 16 bares, cada bar possui uma carta com no mínimo 50 

marcas de Cachaças Artesanais de Minas, e ainda coquetéis e pratos a base de Cachaça, o 

circuito conta ainda com roteiros específicos em três alambiques produtores, que estão no 

máximo a 65 km de carro de Belo Horizonte, e em sete lojas e boutiques especializadas na 

venda de Cachaças.  

 

Conclusão 

Os dois setores analisados na pesquisa, produção de Cachaça, e Turismo Rural, ainda 

carecem de muitos estudos e investimentos, principalmente na qualificação da mão de obra, e 

na infraestrutura das localidades envolvidas direta ou indiretamente com as atividades, a falta 

de estradas pavimentadas de acesso as propriedades, de escolas, segurança e de serviços 

básicos como água tratada e coleta de esgoto, são problemas que atingem a maioria das 

comunidades rurais, e que com a adoção de uma dessas atividades econômicas pode ser 

amenizada, ou em alguns casos até extinta, mas para que isso ocorra é necessário a união de 

esforços da comunidade, sociedade, governos e atores sociais para que a mudança aconteça, 

assim como a inovação criou novas oportunidades para a Cachaça, e preciso inovar nas 

atitudes, é necessário inspirar ações e modificar comportamentos, e deixar de lado a 

passividade na espera de solução pelo poder publico, que sempre é visto como o culpado 

pelas condições ambientais ou como único meio de salvação para as comunidades sofridas. 
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A inovação nos negócios é a interoperabilidade entre os setores econômicos, como no caso 

da associação do Turismo Rural com a produção da Cachaça Artesanal, são exemplos de 

uniões sinérgicas com enormes possibilidades de crescimento e sucesso. O estabelecimento 

de redes econômicas que mantenham e fixem o homem no campo acabam por beneficiar 

outros envolvidos, tanto no campo, como na cidade, com grandes transformações 

socioeconômicas. 

A adoção da certificação pra Cachaça Artesanal é realmente um impulsionador para o 

turismo rural nestas propriedades, imagine os benefícios que virão a partir da adoção das 

certificações de Indicação de Procedência (IP), e a Denominação de Origem (DO), 

instrumentos que irão possibilitar o aproveitamento máximo das potencialidades locais, já que 

estas certificações identificam produtos que possuem características e qualidades, particulares, 

a partir do lugar em que foram produzidas, ou seja, somente nestes ambientes demarcados 

pela IP e DO o turista poderá ver o produto artesanal sendo fabricado. 

O contato direto do turista com os processos produtivos, a visita as instalações da destilaria 

em conjunto com as potencialidades de lazer da propriedade rural, podem ser consideradas 

como uma estratégia indutora do desenvolvimento turístico regional, e uma das melhores 

alternativas de valorização do espaço rural, dando suporte ao seu desenvolvimento 

sustentável. 

Apesar da grande importância da cachaça para a economia e sociedade, os dados 

econômicos, sociais e culturais não estão mapeados, e são poucos, ou quando existem são 

antigos e imprecisos. Existem muitas questões e assuntos a serem estudados e pesquisados, 

a respeito da Cachaça artesanal de Minas Gerais, e da sua associação com o turismo rural, e 

com as perspectivas positivas de crescimento do setor, e sua carência de informação, surge 

uma oportunidade para os interessados em empreender e pesquisar nesta área. As temáticas 

que carecem de mais estudos são as que explorem os benefícios das “Cadeias Produtivas”, a 

“regulamentação do setor” e o potencial das “madeiras nativas” no envelhecimento da bebida e 

no seu enriquecimento sensorial. 

O jeito hospitaleiro e inovador do brasileiro é uma das várias vantagens competitivas do 

destino Brasil, “na divulgação do turismo regional, deve ser enfatizado o “estilo brasileiro de 

receber” e, sobretudo, usar a hospitalidade como nosso diferencial”, (SEBRAE, 2002:36), 

alegria, otimismo, sorriso, cordialidade e calor humano são adjetivos do povo brasileiro como 

um todo, em especial o mineiro, que é muito ligado na tradicionalidade, há ainda as 

significativas expressões de vida coletiva, como carnaval de rua, festas de rua, sincretismo 

religioso, pluralismo racial e cultural, entre outros, que são fatores determinantes na 

diferenciação de produtos e atrativos. A criação de uma grife internacional para a Cachaça de 

Minas, assim como faz o Whisky, a Vodka, o Rum Cubano e a Tequila, é uma estratégia com 

grande chance de consolidação, e merece ser mais discutida pelos governos, órgãos 

estruturadores, produtores e população. 
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A criação de roteiros turísticos singulares com atrativos diferenciados é uma tática 

importante para a consolidação da Cachaça Artesanal de Minas como produto e atrativo 

turístico, assim como a exploração de outros produtos agropecuários típicos do estado de 

Minas, que quando possível devem ser explorados em associação com o turismo. 

A união dos elementos, artesanal, típico e inovativos, combinados com o produto Cachaça, 

é a síntese de uma estratégia simples para a evolução do setor, a agregação de outros 

elementos, como a certificação de qualidade, origem e denominação, são partes de um 

processo evolutivo constante, essa dinâmica progressiva enriquece as dimensões materiais e 

imateriais da Cachaça Artesanal de Minas.  

Como se trata de uma atividade relativamente nova há muito por fazer para o 

desenvolvimento pleno do turismo rural associado à produção da Cachaça Artesanal. 

Finalmente, este trabalho apresentou análises sobre várias oportunidades negociais 

envolvendo um produto típico, que antes era marginalizado, e que hoje em dia mostra o seu 

diferencial como estratégia para competir com os produtos massificados, dando oportunidade 

de manutenção dos conhecimentos e saberes tradicionais em diferentes regiões do estado de 

Minas Gerais.  
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Resumen. 
Las comunidades campesinas de Amanalco, México, cuentan con una riqueza importante por 

la variedad de hongos comestibles silvestres (HCS) de sus bosques, mismos que por sus 

condiciones pueden ser aprovechados en el turismo rural a través del micoturismo. A partir del 

conocimiento que tienen los pobladores sobre éstos, existe el interés de participar en la 

actividad turística a través de recorridos y preparación de alimentos con hongos. Objetivo. 

Conocer las posibilidades de participación de las comunidades del Municipio de Amanalco de 

Becerra, México en el Micoturismo. Metodología. A partir de revisión bibliográfica y trabajo de 

campo, con entrevistas a recolectores se diseño la propuesta. Resultados. Los pobladores 

están interesados en incorporar el micoturismo como alternativa de aprovechamiento y  

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Palabras clave. Desarrollo local,  turismo rural, Hongos comestibles silvestres, Micoturismo, 

Amanalco, Estado de México. 

Abstract 

Amanalco de Becerra, Mexico is a rural community .Its farming habitants use to take advantage 

of the wild mushrooms from the nearby forest; lately they would like to take part in the rural 

tourism as micotourism activities being this an alternative for the improvement of their quality of 

life. It is therefore important for them to get to know the means of doing this as an additional 

source of income. Objective: Learn about the possibilities for   the community has to act in 

micotourism Methodology. On literature review and field work interviewing collectors design a 

proposal. Results: The villagers are interested in incorporate micotourism as a mean to 

improve their conditions of life.  

Key words.Local development, rural tourism, micoturismo, Amanalco, Estado de México 
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Introducción 

La actividad turística es una realidad del mundo contemporáneo. Lo nuevo del turismo radica 

en la extensión de su práctica a grupos sociales que hasta recientemente no habían tenido 

acceso a él y, en consecuencia, en su masificación. La masificación del turismo no solo implicó 

la industrialización de los servicios turísticos y la incorporación de gran número de turistas, sino 

que permitió que éste llegara a diversos grupos sociales. Actualmente, los espacios turísticos 

se han ampliado incorporando nuevas regiones, municipios y localidades, diversificando la 

oferta turística a distintos sectores de la población. Al turismo se le concibe hoy en día como 

una alternativa para el desarrollo, forma  parte de la nueva política económica de incorporar 

nuevas actividades en zonas marginadas como alternativas de desarrollo y con ello hacerle 

frente a la pobreza. 

Ahora el turismo es considerado como un instrumento de desarrollo, desde una perspectiva no 

sólo económica sino también social. Un desarrollo que no sólo se visualiza como el que 

impulsa el Estado, como una política que se impone desde arriba sino como un desarrollo que 

provenga desde abajo y que responda a las necesidades de las poblaciones, localidades y/o 

territorios. El desarrollo manifiesta actualmente cambios importantes en la forma de asumirse.   

Las regiones y territorios que cuentan con un potencial natural y cultural y además con 

infraestructura necesaria para que los capitales inviertan, da lugar a la generación de nuevas 

modalidades de búsqueda del desarrollo y el turismo rural es una nueva manifestación. En la 

primera de esas modalidades, lo fundamental es el desarrollo de mercados. Lo único que 

interesa, es abrir nuevos mercados y desarrollarlos. Se le apuesta a la generación de 

condiciones para llevar a cabo una producción altamente rentable y competitiva. Por eso, en 

esta modalidad, el turismo rural ofrece nuevos productos como el turismo de aventura, el 

ecoturismo, el micoturismo y otras a través de empresas extranjeras que buscan satisfacer las 

expectativas de un turismo para las clases pudientes, respaldado por las políticas públicas 

tratando de incorporar a las regiones, localidades y unidades productivas que cumplen con los 

requerimientos del capital para dar lugar a su reproducción. Esta modalidad es básica 

actualmente, es la más importante y es la que constituye la política económica de los 

gobiernos. 

Empero,  hay una segunda modalidad a la que se le reviste con un contenido social. De hecho, 

se dice que constituye la política social. Aquí se habla de un turismo rural, de medio ambiente, 

de naturaleza, de enfoque de género, de recuperación cultural, de aminorar la pobreza. Pero 

sigue orientado al mercado. Las políticas sociales ponen énfasis en la búsqueda y formación 

de nuevos empresarios. Se trata de encontrar productores o prestadores de servicio que 

puedan volverse empresarios exitosos a la par de la política social. Encontrar nuevos clientes 

para la política económica y apoyar a aquellos que por no poseer condiciones adecuadas para 

la reproducción de capital han quedado excluidos de la política económica, siempre y cuando, 
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puedan reunir en un futuro mediato esas condiciones. No importa si comienzan con una 

empresa familiar ofreciendo servicios turísticos de alimentos, lo que importa es que asuman la 

economía de mercado como su filosofía productiva.  

 

Las dos modalidades enunciadas hasta ahora, tienen varias cosas en común. Tienen como  

objetivo el desarrollo de la economía de mercado y se fundamentan en la formación de capital 

social, la economía social y en la participación de la sociedad. Se preocupan del medio 

ambiente y del uso adecuado de los recursos naturales (renovables y no renovables). Predican 

la lucha contra la pobreza y apuestan por el desarrollo de proyectos turísticos productivos.  

El desarrollo del turismo rural en México responde a esos dos enfoques. Forma parte de la 

política económica a través de la cual se busca, ante todo, generar las condiciones para 

ampliar los mercados, lo que principalmente aprovechan las grandes empresas transnacionales 

turísticas. También forma parte de la política social a través de la cual se pretende incorporar al 

desarrollo, considerando las condiciones naturales y culturales con las que cuentan, a las 

poblaciones que la política económica ha dejado fuera.  

Pero hay una tercera modalidad de turismo rural, que ha surgido desde las propias 

comunidades, y cuyo objetivo central no es el desarrollo del mercado sino el mejoramiento de 

la calidad de vida. Como los niveles de pobreza y exclusión no disminuyen, a la par de las 

políticas económica y social actuales, las comunidades rurales  han desarrollado sus propias 

estrategias de sobrevivencia para enfrentar los embates del capitalismo neoliberal. El 

desarrollo de  proyectos turísticos productivos así como la prestación de servicios con base en 

las estructuras comunitarias es una de esas estrategias. Y que tiene como base  la formación y 

conservación  de la economía del trabajo por las propias comunidades. 

A grosso modo, estos son los tres enfoques que actualmente vinculan el desarrollo local con el 

turismo rural en el país, de los cuales,  los dos primeros son  los que prevalecen, dejando a la 

tercera modalidad con una presencia mínima, dado que no se adapta a la acumulación 

capitalista.  

En este sentido, la presente investigación se centra en el estudio de las posibilidades de tres 

comunidades de Amanalco, Estado de México para la incorporación del micoturismo en sus 

actividades económicas. En el 2008 se llevó a cabo un estudio exploratorio en los mercados de 

Amanalco, para determinar las especies de hongos consumidas por los pobladores de la 

región. Se realizaron visitas quincenales durante los meses de junio a diciembre y se 

entrevistaron a las vendedoras de hongos respecto a la procedencia. En cada puesto se obtuvo 

una muestra de hongos para su determinación taxonómica.  
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Por otro lado se efectuó la recolección de hongos comestibles cada 15 días en los meses de 

junio a octubre de los años 2009 y 2010, de acuerdo a la temporada de lluvias de cada año. 

El estudio ecológico se llevó a cabo partir del diseño de un muestreo con sitios elegidos 

aleatoriamente. La propuesta de los senderos de observación, fue obtenida considerando la 

zona Buffer de 3 km a partir de los caminos rústicos adyacente al bosque, la cual fue 

establecida con ayuda del Software Arc View GIS 3.2.  La toma de datos se llevó a cabo 

durante los meses de junio a octubre de 2009 y 2010 mediante el conteo del número de 

cuerpos fructíferos por especie presente. 

 

Respecto a la participación de la población en el Micoturismo. Se consideraron las 4 

comunidades que se encuentran cercanas al bosque y las cuales tienen acceso  a los senderos 

propuestos. Debido a la complejidad de la investigación, se desarrolló una estructura 

metodológica que vinculara la parta analítica con la parte del trabajo de campo, aplicando una 

serie de técnicas cualitativas y cuantitativas. Se aplicó la encuesta al 15% de los hogares de 

cada comunidad  con preguntas abiertas y cerradas. 

 

El trabajo de campo se basó en tres instrumentos de investigación, el cuestionario de encuesta, 

la guía de observación y las entrevistas en profundidad bajo la modalidad de relatos de vida 

cotidiana. Durante el proceso de la investigación se desarrollaron dos etapas principales: el 

levantamiento de la encuesta y la realización de las entrevistas, la observación se realizó 

durante todo el trabajo de campo. 

 

El nuevo panorama del turismo. El turismo rural 

El turismo rural  es un fenómeno turístico que responde a la globalización a la nueva 

configuración mundial dando paso de la vieja economía regulada, proteccionista hacia otra 

generalizada, en la que la ley del valor opera abiertamente. Ahora las naciones y las empresas 

compiten con base en la capacidad de generar beneficios y ventajas naturales, integrando 

regiones que pueden competir en el mercado mundial.   

Por otro lado, se ve en el turismo una posibilidad de impulsar el desarrollo en las naciones, 

principalmente en zonas rurales con la finalidad de aminorar la crisis que experimentan las 

comunidades, manifestada a través de la pérdida del valor de las producciones agrícolas, la 

débil funcionalidad económica de estos territorios así como su situación demográfica y social, 

como son la emigración de la población joven, el envejecimiento cada vez de sus habitantes, 

las pocas esperanzas y perspectivas de mejoras en nivel de vida de la población y el 

predominio del desempleo, a través de la incorporación de nuevas regiones a la actividad 

turística. Surge con ello las nuevas alternativas del turismo como: el ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo en áreas naturales y micoturismo todos como parte del nuevo modelo 

económico que “busca nuevas alternativas de desarrollo a las zonas rurales”. 
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Es por ello que en la actualidad el turismo rural como actividad económica se reordena y 

planifica en función de las políticas económicas y sociales que buscan responder a las 

condiciones que les impone el mercado internacional y nacional. De esta manera, las 

localidades turísticas tienen en esa actividad una fuente importante para promover e impulsar 

el desarrollo, sin embargo, la dependencia excesiva de las empresas transnacionales en 

ciertas regiones no han permitido consolidar un desarrollo regional ni local quedando al 

margen la población local de los beneficios que esta actividad genera.  

A pesar de lo que propone la nueva política de desarrollo en materia turística,  no es posible 

generalizar que el turismo rural esté garantizando el desarrollo regional / local, debido a que su 

desarrollo ha afectado a múltiples sectores de las poblaciones locales y ha permitido la 

generación de nuevos grupos de poder, los cuales se han beneficiado de la actividad.  

Frente al panorama anterior, la política turística se redefine para dar respuesta a las demandas 

de la sociedad, a través de una nueva visión en la cual, la participación social juega un papel  

muy importante en la toma de decisiones para lograr un desarrollo turístico integral en beneficio 

de toda la comunidad, bajo la propuesta de sustentabilidad la cual permite desarrollarse, 

aprovechando las condiciones y oportunidades que ofrece el mercado nacional e internacional 

(Kadt, 1992) 

El turismo rural como alternativa de desarrollo 

 

Desde arriba 

El impulso del turismo rural como  política social está íntimamente relacionada con la política 

económica ya que se considera como parte de un sistema de políticas públicas condicionadas 

a responder a las exigencias de los modelos y criterios macroeconómicos. En este marco es en 

donde se ubica el turismo rural con la intención de combinar el crecimiento económico con 

programas sociales que tienen como meta incorporar a las regiones al mercado y aminorar la 

pobreza.  

Esta nueva política social, resultante de los criterios y valores representados por la política 

económica y las interferencias en su gestión por el clientelismo está como señala Coraggio 

(2002), sectorizada y fragmentada, a través de la acción usualmente no coordinada de 

múltiples agentes estatales y civiles que en su afán de incorporarse en programas de apoyo 

proliferan hoy en día programas de desarrollo turístico ya sea en municipios, regiones, 

localidades y comunidades indígenas. 

Desde los años setenta, surgieron varios proyectos de desarrollo turístico alternativo que se 

pretendía estuvieran dirigidos por la gente, manteniendo una visión humana, y que la 

participación desde las bases fuera lo que permitiera la movilización social desde abajo. Debido 
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a la creciente toma de conciencias de la crisis ambiental, a la búsqueda de la exclusividad y de 

experiencias únicas o menos comunes ha habido un desarrollo incipiente de otras modalidades 

de turismo. Se ha desplazado un mercado de turistas internacionales a áreas naturales o 

comunidades rurales (Paré, 2003). 

Los proyectos de desarrollo alternativo turísticos dan reconocimiento y valorización a la 

diferencia radical que existía en el nuevo modelo, al ser una alternativa de desarrollo para 

muchas comunidades rurales, considerando la riqueza que estas poblaciones tienen en cuanto 

a recursos naturales y culturales y que están tomando múltiples formas; que los pueblos están 

construyendo su propio desarrollo sobre la base de la acción autónoma de organizaciones 

basadas en la comunidad, locales o de base, participativo en forma, humana  y centrado en el 

pueblo. 

Todas las nuevas propuestas han sido novedosas y forman parte de la nueva política social 

que buscan integrar a  regiones, municipios y localidades a un desarrollo alternativo que 

propicie mejores condiciones de vida a las poblaciones y que comparten una visión del mundo, 

constituyendo un nuevo paradigma. 

Desde abajo 

Las  comunidades rurales conocedoras de la importancia de sus recursos y de las posibilidades 

de poder integrarse al desarrollo, han buscado medios para hacerle frente a la pobreza y han 

incursionado con poca experiencia al ofrecimiento de servicios turísticos a los visitantes, 

aprovechando que el turismo es una nueva estrategia de desarrollo. Esta forma de turismo 

alternativo en zonas rurales, naturales que se menciona que ha crecido como opuesto al 

turismo convencional, lo que ha sido beneficio a las comunidades rurales que con pocos 

recursos están incorporándose a la actividad turística. 

El desarrollo local desde lo comunitario busca la distribución del capital en la comunidad, 

generado por las propias familias a través del trabajo en la actividad turística, a través de 

formas de organización que posibiliten la integración de sus miembros a los beneficios que la 

actividad genera. Los principales actores sociales en el desarrollo es la sociedad representada 

por los comuneros, ejidatarios, los pequeños empresarios locales, las organizaciones 

gubernamentales y, en ocasiones, las organizaciones no gubernamentales, pero quien tiene el 

control de la orientación de su desarrollo es la propia comunidad a través de sus 

representantes a quienes les han depositado toda su confianza. Las comunidades proponen 

estructuras económicas organizadas a fin de generar ingresos y empleo, desde sus propias 

iniciativas y conforme van creciendo amplían su oferta de servicios turísticos y van buscado su 

capacitación para ofrecer mejor los servicios (Veltmeyer y O’Malley, 2003). 
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Las comunidades han podido incorporarse al turismo rural por el gran atractivo que tienen sus 

recursos naturales y culturales, además por el acceso que tienen a ellos por ser de propiedad 

comunal: la tierra, esto les ha permitido impulsar  actividades económicas con las cuales se 

beneficien las comunidades,  buscando el mejoramiento de la calidad de vida y de los servicios 

turísticos. La posibilidad de organización de las propias comunidades desde dentro en donde 

se busca la igualdad, la equidad, la democracia, la sustentabilidad ha dado como resultado que 

las comunidades puedan determinar su futuro a través de las decisiones colectivas para 

impulsar su desarrollo, a través del manejo de sus recursos naturales para la integración de su 

población en fuentes de trabajo, sin la participación en la mayoría de los casos de agentes 

externos. 

Son las propias comunidades la que constituyen sistemas sociales, las cuales tienen la 

capacidad de combinar fuertes lazos dentro de los grupos y generar múltiples redes fuera de 

ellos, generando así un dinamismo positivo. Las propias comunidades han experimentado 

diversas formas de acción y de organización autónomas formadas por pobladores locales que 

buscan integrarse a partir del trabajo para ofrecer servicios y productos. Estas organizaciones 

se forman fuera del Estado y del mercado, sectores que no han podido integrarse al trabajo, 

siendo principalmente las poblaciones rurales que por sus formas de organización son 

excluidas de los modelos teóricos de desarrollo. 

Las comunidades rurales actualmente están viendo en el turismo una posibilidad de integrarse 

al desarrollo y está siendo posible bajo dos vías, una desde las que surgen desde abajo, desde 

las propias comunidades, por lo que el énfasis está puesto en el desarrollo de las poblaciones 

locales. La principal diferencia con las políticas anteriormente citadas (la económica y la social), 

estriba en que aquellas priorizan el desarrollo de los mercados y, esta última, el desarrollo de 

las comunidades. Las comunidades rurales, muchas de ellas indígenas, al ser excluidas de los 

programas nacionales e internacionales, vuelven a replantear sus formas de organización en 

donde se tiene como objetivo el beneficio de la comunidad. Esto es posible debido a la 

fortaleza de sus valores culturales sustentados en la identidad que poseen. 

Los hongos comestibles silvestres como recurso para el turismo rural 

Actualmente el conocimiento tradicional de los hongos silvestres comestibles se define como el 

conocimiento práctico de etnias o comunidades locales o como fundamento y base 

metodológica de sus conocimientos, basado en experiencias acumuladas y seleccionadas 

durante miles de años, para obtener los mejores resultados en el aprovechamiento de los 

recursos naturales y su sobrevivencia (Escobar Beron, 2002). 

Los conocimientos de las comunidades indígenas y locales, son entonces una acumulación 

dinámica, patrimonio colectivo o sistema organizado de investigación y descubrimientos, con 

experiencias milenarias de practicar, mirar, aprender, probar, asumir, y transformar esa realidad 
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de conocimientos tradicionales. Por eso estos conocimientos se han ido conservando o 

produciendo de generación en generación  y han permitido el desarrollo de valiosa información 

para el desarrollo de la humanidad. Mucho del conocimiento científico ha sido producido o 

reelaborado a partir de conocimientos tradicionales o locales (Escobar Beron, 2002),  esto se 

ve reflejado  en trabajos del conocimiento tradicional de la relación con el manejo, 

nomenclatura y uso de los recursos que poseen todos los indígenas del mundo (Gómez 

Pompa, 1982). El conocimiento tradicional de los hongos en México  se advierte en la cantidad 

de nombres tradicionales registrados. Guzmán (1997) logró reunir un catalogo  de más de 5500 

nombres populares de más de 1750 especies en América Latina, de los cuales 3400 son 

exclusivos de la República Mexicana. 

El conocimiento micológico tradicional es fundamental para entender el papel de los hongos 

dentro de un contexto cultural y biológico, y se puede entender como una serie de prácticas de 

subsistencia en los diferentes grupos humanos (Villarreal y Pérez Moreno, 1989). 

Es por esto que considerar una propuesta de micoturismo  enfocada en este preciado recurso 

es una oportunidad considerable, ya que la población al hacer uso de este recursos propicia 

por un lado la conservación y por otro la generación de ingresos para las poblaciones locales. 

El micoturismo se desprenden directamente de la etnomicología, por lo que de manera inicial 

debemos estudiar esta para llegar a comprender en qué consiste el micoturismo, la 

etnomicología es definida  como “el área de la etnobiología que se encarga de estudiar el saber 

tradicional y las manifestaciones e implicaciones culturales y/o ambientales que se derivan de 

las relaciones establecidas entre los hongos y el hombre.  

Las comunidades rurales de Amanalco, Estado de México 

Es importante señalar que las comunidades rurales en México no presentan características 

uniformes, sino que comprenden una multitud de pequeños productores que varían entre sí por 

la cantidad y calidad de tierra que poseen, por producir en mayor o menor grado para el 

mercado, por el grado de eficiencia y tecnificación alcanzado, por su nivel de vida y por su 

inserción en los mercados de mano de obra. De esta forma, la economía familiar se organiza  

conforme a los ingresos provenientes de las diferentes actividades económicas como parte de 

la explotación campesina, a los que se suman los salarios obtenidos en el sector capitalista 

como consecuencia  de una parte de la fuerza de trabajo del grupo familiar. 

 

Los campesinos son un grupo que desempeña simultáneamente un conjunto complejo de 

funciones productivas, articuladas por la estructura campesina autónoma. En las comunidades 

campesinas prevalece una forma de producción cuya relación de producción central es el 

trabajo familiar; históricamente como la comunidad primitiva, régimen de producción no clasista 

donde todos sus miembros son trabajadores directos, motivo por el cual no se puede hacer un 
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distingo entre unos y otros, y donde el concepto mismo de la familia se vuelve impreciso en su 

delimitación, ya que generalmente se extiende para abarcar a toda la comunidad. La 

autonomía de los productores está restringida por las reglamentaciones de acceso a la tierra, 

uso de la misma y las formas de asignación y organización del trabajo (Wolf,1975; 

Warman,1984; Appendini,1985; Díaz, 1989). 

 

Amanalco de Becerra, cabecera municipal del municipio de Amanalco, se localiza a 19° 15' de 

latitud norte y 100° 1' de longitud oeste del meridiano de Greenwich, y a 2320 msnm. El 

municipio se sitúa en la parte central de la porción occidental del Estado de México, 

ligeramente al oeste de Toluca, pertenece a la Región VII Valle de Bravo; limita al norte con 

Villa Victoria y Villa de Allende; al sur, con Valle de Bravo y Temascaltepec; al este, con 

Almoloya de Juarez  y Zinacantepec y al oeste con Donato Guerra y Valle de Bravo. 

Para este estudio se trabajaron tres comunidades en los alrededores de Amanalco de Becerra, 

cabecera municipal de Amanalco, aquellas localizadas en áreas boscosas con rica variedad de 

hongos. 

1)  La localidad de "Corral de Piedra", se encuentra a una altitud de 2941 m, tiene un total de 

246 habitantes, 13 personas mayores de 5 años hablan alguna lengua indígena. Viven en 

promedio 5 personas por casa (INEGI, 2005). Sus tierras son ejidales contando con un total de 

183 ha. con una superficie arbolada de 165 ha., los ejidatarios realizan trabajos temporales 

variados. Al mismo tiempo cuentan con aprovechamientos forestales y los que se dedican a la 

acuacultura, la ganadería y agricultura (Bonfil y Madrid, 2006). 

2) La localidad de “Agua Bendita”, se encuentra a una altitud de 1822 m, cuenta con 596 

habitantes, es una comunidad mestiza, en donde la población de 5 años y más no habla 

ninguna lengua indígena, habitan en promedio 4 personas por casa. Las actividades que 

realizan son primordialmente la agricultura y ganadería (INEGI, 2005). Presenta tierras ejidales 

con 1932 ha con una superficie arbolada de 1063 ha.  (Bonfil  y Madrid, 2006). 

3) La localidad de “Capilla Vieja, se encuentra a una mediana altura de 2864 metros sobre el 

nivel del mar. La población total de Capilla Vieja es de 191 personas, de cuales 99 son 

masculinos y 92 femeninas, en Capilla Vieja hay un total de 42 hogares. La actividad 

económica que más se desarrolla en el municipio es del sector primario, es decir, explotación 

forestal, ganadería, agricultura y pesca (INEGI, 2005). 

La zona boscosa del municipio de Amanalco cuenta con abundante flora y fauna, abundantes 

manantiales y dos ríos que han evitado el deterioro natural. El municipio cuenta con una 

extensión de 22056 ha. de las cuales 10976 ha. son bosques (10809 ha. bosques de coníferas 
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y 167 ha. de bosques de encino; 8884 ha. de agricultura, 1798 ha. de pastizales y 398 ha. de 

vegetación secundaria (INEGI, 2006). 

En los cerros aledaños a las comunidades los tipos de vegetación dominantes son los bosques 

de ocote bosques de oyamely pequeños manchones de encinares (bosques de encinos 

húmedos) (Bonfil, y Madrid, 2006). También se encuentran árboles frutales de los géneros: 

aguacate criollo, limón, naranja agria y dulce, chirimoya, mora, manzano, peral, capulín,  

tejocote entre otros; así como plantas medicinales  yerbabuena, manzanilla, ruda, ajenjo  y 

otras y de ornato. Se reportan algunos hongos comestibles silvestres de llano y de monte que 

suman un total de 62 variedades (INAFED, 2005).  

Las poblaciones de Amanalco, tienen una relación importante con el bosque, forma parte de su 

vida, este les proporciona madera, leña, y hongos comestibles. Los HCS son parte de su dieta, 

por lo que tienen un gran conocimiento tradicional  trasmitido de generación en generación. Los 

HCS generalmente son para autoconsumo, aunque una parte la venden para obtener ingresos 

adicionales durante la temporada de lluvias y siempre ofrecen los que consideran que tienen 

más valor. Los venden  principalmente en el mercado de Amanalco, si no en Valle de Bravo o 

Santa María del Monte.  

 

Las comunidades de Agua Bendita, Capilla Vieja y Corral de Piedras que forman parte del 

municipio de Amanalco, Estado de México, cuenta con una cobertura vegetal del 50.67% y una 

importante tradición por el consumo de los hongos comestibles silvestres. El total de 

entrevistados en las  localidades coinciden en decir que los hongos se desarrollan en el bosque 

o en el monte. Los bosques con los que cuentan las localidades son bosques de ocote, oyamel 

y encino  Los entrevistados reconocen que los HCS crecen preferentemente de junio a octubre. 

El 44% de la población total entrevistada se dedica a la recolecta de hongos que son una 

fuente de ingreso y sirven como complemento en su dieta. Los habitantes entrevistados de 

Corral de Piedra y Capilla Vieja dependen considerablemente de este recurso durante la 

temporada de lluvias. Los pobladores de Agua Bendita, no dependen mucho de este recurso y 

realizan esta actividad únicamente en sus ratos libres o cuando cuidan a sus animales, buscan 

leña y cuando no tienen tiempo de recolectar los compran.  

 

Son las mujeres principalmente las que recolectan los hongos comestibles silvestres conocen 

perfectamente el bosque y el llano, así como los  sitios exactos en donde se desarrollan los 

hongos y no tienen que estar buscando. Los hongos que se recolectan son clavos, orejas, 

tejamanileros, olotes, gachupines, cemas, panza de venado, patas de pájaros, tecomates y 

cornetas. A las recolectas llevan sus machetes, varas, canastas o bolsas, solo van mujeres y 

niños y salen por lo regular 3 veces por semana. Son pocos los hombres que acompañan a sus 

esposas y a pesar de que las entrevistas se hicieron al azar se encontraron más mujeres (74) 

que aportaron su conocimiento en relación a los hongos, esto se debe a que los hombres salen 
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a trabajar a Valle de Bravo o a Estados Unidos y no se encuentran en su casa, por lo que la 

mujer es la portadora del conocimiento micológico (Mariaca et al., 2001) el cual ha sido 

obtenido generalmente de sus padres y abuelos.  

 

Los hongos más apreciados que la gente utiliza como alimento son los clavitos, gachupines, 

orejas, olotes, pancitas, patitas, tecomates, montón, xocoyoles, hongo de ocote y hongos de 

maguey;  generalmente, los preparan con carne de puerco, en salsa, mole, asados, en 

quesadillas, capeados con huevo y rellenos. Además la gente conserva algunos hongos para 

consumirlos en otra temporada, mediante la elaboración de rosarios o collares, encurtido, 

refrigerados o en almíbar. 

 

El conocimiento micológico tradicional con el que cuentan es la base para su aprovechamiento  

pues de él se origina la distinción entre los hongos tóxicos y los comestibles, así como la 

determinación de hongos con potencial medicinal y alucinógeno (Garibay-Orijel et al., 2010), 

importante para que los visitantes reconozcan los hongos comestibles silvestres y puedan 

comprarlos sin ningún riesgo y puedan disfrutar de su gastronomía. Además, las actividades 

que se realizan en el bosque ayudan a comprender la relación estrecha entre éste y los hongos 

comestibles silvestres, así como la diferencia que existe de los hongos comestibles silvestres 

de los cultivados. Estas experiencias ayudan a comprender la biodiversidad que existe en el 

lugar y valorar a la naturaleza que ayuda a  la conservación de la biodiversidad. 

Las recolectoras de Amanalco  tienen identificados los periodos de fructificación de las 

especies así como los efectos de las condiciones ambientales sobre su productividad. De esta 

manera saben en qué temporada de lluvia fructifican y los clasifican en tempranos, tardíos o 

aquellos que aparecen después de las heladas. Además, conocen los sitios donde se 

desarrollan cada especie. Localmente se conocen sitios donde se encuentran poblaciones 

abundantes y productivas de hongos en particular, y es información que no comparten con 

otras personas, pues esto les asegura volúmenes de recolección y venta. Estos aspectos están 

relacionados directamente con el éxito de la recolección, para la región de Amanalco los 

gachupines son los más abundantes en el bosque debido a que presentan una estacionalidad 

reproductiva larga, se encuentra  desde julio hasta octubre, su mayor auge es en septiembre.  

 

El Micoturismo como alternativa de desarrollo local en Amanalco de Becerra 

Respecto a las posibilidades de implementar el micoturismo en la región de  Amanalco con 

participación de la población local, los entrevistados señalaron estar dispuestos a integrarse en 

la propuesta primero identificando las rutas posibles, así como su adaptación para que los 

turistas puedan caminar sin peligro. Ellos consideran que la visita de personas les permitirá dar 
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a conocer la riqueza micológica  de la región, enseñar a los visitantes a identificar los hongos 

comestibles silvestres y elaborar platillos típicos, además de generar ingresos a las familias lo 

que estimulará mejorar sus condiciones de vida  y con ello el desarrollo local.  

Los lugares que fueron señalados por los entrevistados como ideales para la rutas turísticas de 

observación de hongos fueron principalmente las faldas del monte y los bosques cercanos a 

las propias comunidades, esto porque ingresar a lo alto del monte es peligroso y el camino 

difícil, además de que se encuentran más animales en tanto se adentra una persona en el 

monte, aunque no lo dejaron como una opción totalmente inaceptable, ya que algunos 

plantearon que una vez creado un camino a seguir sería más fácil tener algunas medidas de 

seguridad, la opción del llano si fue descartada por todos los recolectores, ya que mencionaron 

que el acceso es más difícil y ahí se encuentran más animales peligrosos.  

 

Los cuestionarios aplicados a la muestra de la población revelaron varios aspectos del 

conocimiento micológico tradicional. Los habitantes de Amanalco conocen la temporada del 

año en que fructifican los hongos y mencionan que es de julio a septiembre cuando se presenta 

la mayor cantidad de hongos. Mencionan que se desarrollan principalmente en  bosques de 

oyamel, pino y encino. 

 

El 70% de la población que entrevistamos conoce y utiliza a los hongos principalmente como 

alimento. La población prefiere a los clavitos, gachupines, orejas olotes, pancitas, patitas de 

pájaro, tecomates, y xocoyoles, los cuales son preparados con carne de puerco, en salsa, 

mole, asados, en quesadillas capeados con huevo y rellenos. Además, hay varios hongos que 

son conservados para su consumo en otra época, tal es el caso de los collares de gachupines, 

mazorcas y tejamaniles; los encurtidos de patitas de pájaro y tecomates o los clavitos en 

almíbar. Sólo el 44% de la población entrevistada recolecta los hongos.  

 

El 90% de la población entrevistada está dispuesta en participar en el proyecto turístico de 

observación y recolección de hongos. El 90% de las mujeres están interesadas en participar en 

la elaboración de alimentos con hongos y ofrecerlos a los turistas y visitantes, así como 

enseñarles  a prepararlos en diferentes platillos. 

 

El micoturismo como alternativa de desarrollo local en Amanalco, Estado de México es factible 

porque existen las condiciones para que se implemente, pero existe riesgos considerables que 

son importantes señalar. Si la propuesta es parte de la política económica, se establecerán las 

condiciones para que las inversiones lleguen a las localidades y difícilmente los pobladores 

tendrán oportunidad de participar e integrarse en el proyecto, por lo tanto, quedarán excluidos 

de los beneficios a pesar de ser ellos los que ponen a disposición del proyecto sus recursos 

naturales y culturales. 
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Si se trata en otros casos de proyectos desde la política social a través de las instituciones 

gubernamentales, los cuales buscan incentivar proyectos alternativos para aminorar la pobreza 

ofreciendo financiamiento a grupo de personas de las comunidades, en los cuales se tienen a 

adaptar a las exigencias y criterios de los programas gubernamentales son parte de una 

política asistencialista que poco o nada considera las necesidades de las propias localidades 

rurales. 

El micoturismo que se debe impulsar en la región de Amanalco, México es el que sea diseñado 

por las propias comunidades hacia su propia autonomía sustentado en su conocimiento y sus 

propias necesidades, una actividad turística que emerja del seno de la población que sea 

autosuficiente, con un crecimiento para los miembros de la comunidad, lo que se considera 

como un crecimiento endógeno, acumulando un excedente sobre el que, idealmente, tiene un 

completo control que permita controlar tanto la generación de riqueza como su distribución. 

Este control incluye decisiones comunitarias acerca de la propiedad de las tierras y la 

propiedad de los medios de producción, las cuales, pueden o no ser colectivas. Pero sí, ser 

decisiones realizadas sobre una base colectiva con respecto a la naturaleza de tal propiedad. 

Modelo de Micoturismo. 

El modelo de micoturismo o turismo centrado en la observación y degustación de las setas 

tiene como finalidad que los turistas puedan conocer el área natural en donde se reproducen, 

identificarlos y conocer su utilización medicinal y gastronómica de los pobladores. Para ello se 

proponen:  

- Seis senderos. Dos de cada comunidad con una capacidad de carga de diez personas 

en cada recorrido. 

- Periodo. Durante la temporada de lluvia que va del mes de junio a octubre.  

- Demanda. Población de  zonas urbana, principalmente turistas de Valle de Bravo 

provenientes de la ciudad de México y Toluca. 

- Servicios que ofrece. Cabañas, hospedaje en las casas de pobladores locales, visitas 

con guías locales que expliquen la diversidad de espacies y sus diferentes formas de 

aprovechamiento, comedor con infraestructura para la preparación de platillos típicos 

con hongos, área para consumir alimentos,   

 

Conclusiones 

No hay que olvidar que la solución del campo no se reduce a planteamientos de productos de 

entretenimiento y menos para resolver la complejidad del problema en las comunidades rurales 

en cualquier parte de México. Ante lo expuesto algunos campesinos (ejidatarios) sabedores de 

sus riquezas naturales y culturales susceptibles de uso turístico y con infraestructuras 

carreteras alternas, se han organizado a partir de sus comunidades aprovechando los 
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programas federales de capacitación apoyos económicos entre otros con una posición de 

resguardo al medio ambiente y dimensionando el valor de sus recursos quienes han podido 

gestionar ante el sector público y privado distintas formas de transacción que de una u otra 

manera bajo las decisiones de asambleas generales de la comunidad han encontrado en la 

actividad turística una nueva forma de vivir y poder cubrir sus necesidades sin que ello 

realmente haya implicado un desarrollo sino más bien una oportunidad de crecimiento 

cubriendo lo vital y aspectos educativos en ascenso dentro las nuevas generaciones. 

Es innegable ver que este escenario ideológico y productivo, es el que establece la hegemonía 

en los todos los niveles de gobierno los cuales presentan otra alternativa al campo, 

apegándose a los designios internacionales que implica el aprovechamiento de sus 

patrimonios, sustentablemente como un puente de desarrollo territorial para estas 

comunidades, que se refleja en la década del ochenta hasta hoy. Con ello tratan de aparentar 

que hay una diversificación en la oferta turística que a la vez que promueve el turismo interno, 

ofrece el contacto directo con la naturaleza y conserva los recursos con la distinción de que no 

se presenta como un turismo de masas. 

Amanalco y las localidades de Agua Bendita, Corral de Piedra y Capilla Vieja pueden tener 

éxito cuando éstas  cuenten con posibilidades de organización de manera democrática y 

equitativa para el ofrecimiento de las actividades micoturísticas, así como de circunstancias 

ambientales, sociales y culturales que puede gozar de un progreso considerable en el bienestar 

de sus miembros, un desarrollo que sirva para justificar aún más la estrategia original de 

buscar un desarrollo basado en la comunidad  

Si las localidades logran su autonomía, esta nueva modalidad de turismo,  permitirá que 

participen de la derrama económica que los desplazamientos turísticos provocan de una 

manera más directa y que aprovechen sus recursos.  
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Resumo: Fruto da emergência de um estilo de vida sedentário centrado no espaço urbano 

verifica-se o aparecimento de atividades que privilegiam o contacto com a natureza. O enfoque 

na nova ruralidade desperta a necessidade de reconhecer a multifuncionalidade de espaços, 

até então meramente agrícolas. O presente artigo demonstrará que o turismo natureza 

nomeadamente em Portugal contribui decididamente para a sustentabilidade dos territórios. O 

pedestrianismo ainda que nalgumas situações possa contribuir para o constrangimento do 

território assume-se como uma prática desportiva de forte resposta às singularidades 

territoriais. Para o desenvolvimento do trabalho adotou-se a análise conceptual que se revelou 

de importância capital para a compreensão do impacto das atividades de natureza enquanto 

estratégias de elevada preponderância para o posicionamento competitivo dos territórios e 

satisfação e bem-estar dos clientes. 

 

Palavras-chave: Áreas rurais, pedestrianismo, singularidades, sustentabilidade, turismo 

natureza. 

 

Title: Nature tourism as enhancer of territorials singularities: the case of pedestrianism in 

Portugal 

 

Abstract: As a result of the emergence of a sedentary lifestyle centered on urban space, and 

given the vulnerability that some rural areas are subject, it is recommended the development of 

activities that emphasize contact with nature. The new focus on rurality raises the need to 

recognize the multifunctional spaces, hitherto merely agricultural. This paper aims to underline 

that the nature tourism in Portugal can offer sustainability to the territories through sports, like 

pedestrianism, one of the most promising answers to the need to maximize the territorials 

singularities. To this end, we adopted a conceptual analysis as a method which concluded that 
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the nature activities play a major role in competitive position of the territories, leading to 

satisfaction and well-being of new consumers. 

 

Keywords: Nature tourism, pedestrianism, rural areas, singularities, sustainability. 

 

Introdução 

 

A atividade turística tem vindo a acompanhar as diferentes transformações sociais nos 

diferentes contextos laborais, sociais e de consciencialização ambiental. Tais mudanças 

conduziram a um aumento dos períodos de férias e à procura de novos destinos turísticos que 

oferecem algo “de diferente”, i.é., alternativo ao habitual. Por outro lado a indústria do turismo 

integrou o meio ambiente no seu portfólio maximizando o tempo dedicado ao ócio. 

O enfoque na nova ruralidade despertou a necessidade de se reconhecer a 

multifuncionalidade dos espaços até então meramente agrícolas. O desenvolvimento de 

diferentes dimensões estratégicas (ambiental, económica, cultural, política, institucional e 

social) com recurso a atividades turísticas alternativas contribuiu não só para o 

desenvolvimento endógeno dos territórios como para a sustentabilidade e competitividade dos 

destinos turísticos. Os turistas passaram a selecionar os destinos não apenas em função da 

atratividade emanada pelo território mas também pela atratividade induzida pelos serviços 

complementares, o desporto natureza assume assim elevada importância pela autenticidade e 

experiências proporcionadas (Carvalho, 2007). 

O atual paradigma remete-nos para a necessidade de pensar global dado que este se 

constitui como o melhor caminho para alcançar o desenvolvimento económico, a proteção do 

ambiente e a coesão sociocultural dos diferentes espaços turísticos rurais. A sustentabilidade 

destes espaços torna-se, pois, dependente de ações equilibradas, protagonizadas pelos 

diferentes agentes intervenientes no fenómeno turístico nos destinos. Sem essas ações, quase 

de autorregulação e transformação dos espaços à livre iniciativa, os mesmos degradar-se-ão, 

perdendo os valores diferenciadores que, em primeiro lugar, atraíram para aí o turismo. Surge 

assim a necessidade de adotar novas formas de prática turística em oposição à estratégia de 

turismo massificado. O modelo até então trivializado significava breves e limitados contactos 

com a comunidade local distanciando-se do atual paradigma em que se privilegia a relação de 

proximidade onde a sustentabilidade é o discurso dominante. 

Esta abordagem evidencia o pedestrianismo, atividade integrada no turismo natureza, 

como importante estratégia para o desenvolvimento dos espaços rurais com irrevogáveis 

reflexos para a melhoria da qualidade de vida das comunidades recetoras (diversificando e 

ampliando as alternativas de emprego/renda para a população rural) a par do cumprimento das 

expectativas dos visitantes. 

 

 



843 
 

Emergência do Turismo nos Espaços Rurais 

Ao longo do tempo as populações sempre traçaram fluxos migratórios bem definidos, a 

origem estava nos espaços rurais e o alvo era a cidade, estes movimentos sobrevinham da 

incessante busca de melhores condições de vida. No entanto, e face aos crescentes problemas 

verificados nas áreas urbanas, esta lógica tem sofrido profundas alterações. Atualmente e dada 

a existência de múltiplos canais de informação bidirecional confirma-se a inversão do referido 

modelo, i.é., residir num território paisagisticamente puro qual antítese do quadro citadino é 

absolutamente rotineiro. 

A paisagem constitui-se como pano de fundo da qualidade de vida das populações, 

pois reflete a diversidade da sua herança cultural, ambiental, social e económica, e constitui um 

dos alicerces da identidade (Correia, 2007). 

A paisagem rural sempre reportou as populações para um passado com características 

particulares onde a vida local, dependente da dinâmica agrícola, apelava para recursos 

tradicionais obviamente adequados aos meios. Contudo este território, essencialmente 

agrícola, transformou-se progressivamente num espaço aberto ao consumo. 

A perceção do valor dos territórios, não apenas na ótica dos visitantes mas sobretudo 

na ótica da população endógena, remete para uma relação sensível e conduz à participação 

social (Convenção Europeia da Paisagem, 2005).  

Cavaco (1996) redefine a função do espaço rural, enquanto autênticos espaços sociais 

com forte capacidade para gerar emprego e melhorar a qualidade de vida das populações 

locais. A adoção de um modelo de turismo qualitativo, vulgarmente designado como modelo 

dos 3 L’s – landscape (paisagem), leisure (ócio), learning (aprendizagem), revela-se uma 

excelente ferramenta para o desenvolvimento equilibrado do meio ambiente e da cultura local 

nas singularidades de cada território. (Poon, 1993).  

O turismo surge como indubitável instrumento de desenvolvimento para a generalidade 

dos territórios e emergente alternativa para a valorização das áreas rurais. A procura do campo 

resulta do entendimento das áreas rurais enquanto bens de consumo e património comum 

(Figueiredo, 2003) procurando-se o diferente e personalizado em detrimento do massificado. 

No entanto, ainda que os espaços rurais e as áreas naturais protegidas se destaquem pelo 

elevado nível de potencial e atratividade espacial, a sua conversão em espaços turísticos pode 

significar fragilidades e desequilíbrios. No entanto a tendência da atividade turística nos meios 

rurais propende naturalmente para a valorização dos recursos, aproveitando equipamentos 

abandonados ou obsoletos e fomentando novas atividades socioeconómicas, culturais e 

ambientais. 

A saturação dos tradicionais destinos sol e mar conjugada com a procura de 

experiências autênticas e necessidade de desenvolver os territórios rurais, especialmente 

aqueles que encerram elevada riqueza patrimonial, surgiu como efetiva alavanca ao 

desenvolvimento do turismo natureza. Tornou-se por isso imprescindível fomentar o potencial 

endógeno de cada região, promovendo e revitalizando o tecido económico fomentando a 
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inclusão social rumo à sustentabilidade dos territórios. 

Em Portugal, graças ao ordenamento territorial participado, tem se exercido uma 

transformação da funcionalidade dos espaços rurais facilitando-se o desenvolvimento e 

valorização de recursos endógenos. Estes investimentos e conjugação de iniciativas têm 

significado a melhoria das condições de vida das populações. Com a presença de um conjunto 

de problemas inerentes ao território rural, tal como a desadequada utilização do espaço, 

desequilíbrios ambientais resultantes da má utilização dos recursos e o abandono dos espaços 

rurais (LEADER+, s.d.) é possível concluir que a implementação de estratégias integradoras de 

diferentes significados paisagísticos (físico, cultural e social) permitirão criar novas dimensões 

de experiência e minimizando parte das atuais tendências de inversão de valores. 

 

 

A atração pelas atividades do Turismo Natureza 

A crescente mutação nas preferências dos turistas a par da ampliação do grau de 

exigência imposto e assumido por grande parte das novas áreas-destino projeta o turismo para 

novos paradigmas. De acordo com Rodrigues (2002) encontram-se subjacentes a estes factos 

a crescente consciência ambiental, a massificação do turismo “sol e mar” e o desenvolvimento 

e promoção de novos produtos. 

Como resultado destas preocupações assiste-se à emergência de um turista moderno, 

mais exigente e informado, que procura alternativas de acordo com os seus critérios de 

qualidade. Esta mudança de paradigma está ainda associada ao prazer da prática de 

desportos e manutenção de um legítimo e ambicionado bem-estar físico. 

Considerando que existe uma enorme diversidade nas motivações e comportamento 

dos turistas é possível traçar, entre outros, o perfil do indivíduo originário de grandes centros 

urbanos (Silva, 2007) com um nível cultural elevado que procura a tradição e qualidade, com 

elevada apetência para o natural (Moniz, 2006). A procura no turismo natureza é 

maioritariamente constituída por turistas nacionais de diferentes faixas etárias, viajantes de 

curta estada e férias prolongadas e que viajam quer em época baixa quer no verão. (Carvalho, 

2010). De acordo com Kastenholz (2002) entre o público urbano identificam-se quatro 

segmentos dos quais se destaca o cluster dos “entusiastas rurais ativos” os mais interessados 

na ruralidade do destino, no contacto com a natureza e na prática de atividades desportivas. 

A maioria dos estudos produzidos evidencia a evolução da procura não só rumo a 

ambientes saudáveis como relata a saturação dos turistas por oferta massificada, 

reconhecendo-se o turismo natureza como ferramenta para a diversificação da economia rural 

(Sharp e Sharp, 1997). A natureza, ao tornar-se motivo principal, passa a reconhecer na 

paisagem o seu principal atrativo. Cada área rural assume diferentes e peculiares 

características em torno das quais a oferta turística se deve organizar sem desvirtuar a sua 

identidade. 
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O desenvolvimento do turismo natureza decorre da necessidade dos territórios 

adotarem estratégias para competir com outras áreas-destino. Estes destinos passam a 

oferecer símbolos e experiências de grande autenticidade, que contrariam a agitação das 

grandes metrópoles, permitindo a retenção de valor e sustentabilidade para as populações 

locais. O turismo natureza, ainda que instintivamente associado às áreas protegidas, estende-

se a todo o território nacional com especial enfoque aos espaços rurais e está associado à 

animação e prática de desportos natureza (Carvalho, 2010). 

O turismo natureza consolida e agrupa um conjunto de ações/atividades (figura 1) que 

cumulativamente alcança espaço em domínios tão distintos como os recursos naturais, 

culturais e gastronómicos. 

 

 

 

Figura 1. Relação entre motivações e atividades no Turismo Natureza (Fonte: Adaptado de 

Turismo de Portugal, 2006) 

 

Desta forma converte-se um território num espaço turístico, fruto da presença e 

distribuição geográfica de diferentes atrativos (Boullón, 1990).  

Os espaços naturais afirmam-se não só como exemplares espaços para a satisfação 

das necessidades dos turistas como refletem as aspirações dos novos turistas que exigem 

cada vez mais e melhores serviços. 

As atividades desportivas de natureza, tal como a escalada, o rafting, o montanhismo, 

a escalada ou simplesmente caminhadas, na sua maioria de acesso livre, podem ocorrer em 

cenários espaciais completamente dissemelhantes exigindo por isso palcos tão díspares como 

a montanha o campo o rio ou a praia.  

Dada a elevada afetividade dos turistas com as áreas rurais entende-se ser fácil e 

legitima a implementação de atividades turístico-desportivas de impacto reduzido naqueles 
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espaços. O pedestrianismo, atividade soft, apresenta-se como um natural modelo que projeta 

aquele equilíbrio. De acordo com os estudos desenvolvidos por Wandern Schweiz (Dichter, 

2003) verifica-se a existência de diferentes tipos de público-alvo. Na Suíça, e conforme a figura 

2, são identificados quatro perfis de pedestrianistas: o “saudável” que pratica a atividade 

consciente dos benefícios para a sua saúde; o "amante do bem-estar" que valoriza o 

descanso e o passeio em família, sobretudo em parques naturais; o “aventureiro" que procura 

o desafio, testando os seus limites, apreciando particularmente percursos de dificuldade 

elevada e com duração de vários dias; e, por último, o pedestrianista "sociável" que valoriza 

sobretudo o contacto com a natureza, cultura e comunidade local. 

 

 

 

 

Figura 2. Perfil dos pedestrianistas na Suíça (Fonte: Adaptado de Dichter, 2003) 

 

Este formato de desporto natureza está em grande parte sustentado pelo 

desenvolvimento e consolidação de redes de trilhos representando uma atividade de capital 

importância para o turismo nas áreas rurais, sobretudo nos Estados Unidos e Europa 

(Tourisme Québec, 2001). 

 

 

O caso do pedestrianismo em Portugal 

Portugal, apesar da sua reduzida extensão, aporta diferentes espaços urbanos e rurais. 

A procura incessante de alternativas que fomentem e fortaleçam o desenvolvimento da 

atividade turística torna-se ainda mais urgente quando se tratam de espaços rurais que, não só 

apresentam baixa densidade populacional como, correspondem a uma enorme mancha 

territorial. Torna-se necessário criar novas dinâmicas nos territórios, atenuando o peso das 

dificuldades infraestruturais e socioeconómicas, tornando os espaços infrutuosos em espaços 

produtivos e de potencial interesse para a atividade turística, sobretudo nas regiões interiores 

onde o despovoamento gera territórios pouco dinâmicos e, consequentemente, pouco 

competitivos (Observatório QCA III, 2007). 

3%
13%

19% 65%



847 
 

Em Portugal, com a depreciação da agricultura, deixou-se de garantir a subsistência 

das comunidades e dos territórios rurais. O turismo natureza constitui, por isso, uma 

modalidade em franca expansão, diferente mas paralela e, até certo ponto, complementar ao 

turismo de lazer e de segunda residência.  

Para a grande parte dos países, conforme a figura 3, Portugal é percecionado como um 

destino com ótimos recursos para a prática do turismo natureza.  

 

Figura 3. Perceção de Portugal como destino de Turismo Natureza (Fonte: Turismo de 

Portugal, 2006) 

 

O aumento da procura por ambientes naturais permite ainda assim aglomerar 

diferentes nichos de mercado, criando-se e desenvolvendo-se símbolos que remetem o 

imaginário dos visitantes para fórmulas onde a tradição, a gastronomia, o artesanato ou as 

bucólicas paisagens fazem a diferença. Tal oferta deverá ser objeto de uma estratégia capaz 

de conciliar, numa ótica de integração e sustentabilidade a conservação da natureza e 

desenvolvimento local (Rodrigues, 2002), implementando diferentes actividades e práticas 

turístico-recreativas. 

O turismo rural, numa perspetiva dinâmica, beneficia inequivocamente dos recursos 

intrínsecos ao território onde se insere, i.é., da excelência tradicionalmente vinculada a 

atividades clássicas tal como a escalada, caminhadas, passeios BTT e outros desportos de 

natureza. Objetiva-se, por isso, que a permanência dos turistas em alojamentos em meio rural 

permite a integração de serviços orientados para a satisfação da procura em diferentes 

atividades tais como ex: a canoagem e a equitação, promovendo a integração e 

sustentabilidade com especial relevo para a conservação da natureza e desenvolvimento local.  

Um dos exemplos mais promissores é o pedestrianismo que chegou a Portugal no 

século XIX por via do associativismo e formação de clubes (Cuiça, 2011). Esta prática, 

comummente designada como “desporto dos que andam a pé” (Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal, 2003: 10), passa por percorrer um caminho, normalmente antigo, 

devidamente sinalizado e não agressivo. Gil (2004: 22) reitera que o pedestrianismo pode-se 

definir como “la prática de excursiones a pie, exentas de dificultades relevantes, con el 

objectivo principal de disfrutar de entornos naturales, rurales y su patrimonio”. 
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O pedestrianismo, ao associar a atividade física ao turismo, assume-se como um 

excelente instrumento de ordenamento do território, pois cumulativamente promove as 

singularidades de um território ambientalmente sensível e atrai visitantes. Este perfilhar de 

objetivos passa inequivocamente pelo explícito desenvolvimento social, ambiental e económico 

dos territórios (Charron, 2009). Por outro lado os percursos pedestres (interpretativos e 

caminhadas) constituem-se como atividades recreativas muito procuradas, individual ou em 

grupos organizados, na medida em que proporcionam uma agradável forma de contacto e 

aprendizagem do meio rural/natural, sensibilizando os participantes para os problemas e 

valores existentes (Alves, 1990). 

Em Portugal são inúmeras as empresas, associações e Áreas Protegidas que 

promovem este tipo de atividades. As caminhadas assumem-se qual verdadeiro remédio para 

a resolução de problemas com stress e sedentarismo. Esta estratégia funciona ainda como 

brilhante ferramenta para atenuar a desertificação dos territórios com especial importância para 

o interior e montanhas. “Em Portugal existem sensivelmente 3.500 quilómetros de percursos 

pedestres homologados i  (figura 4) distribuídos pela totalidade do território nacional. O 

arquipélago dos Açores tem uma importante oferta de trilhos que, embora não homologados 

pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal” (Tovar, 2010), estão classificados 

pela Secretaria do Ambiente como percursos de pequena rota. O objetivo desta atividade 

passa assim por proporcionar a ocupação de tempos livres. Esta atividade desportiva que pode 

ser praticada por qualquer indivíduo, dado não requerer preparação física específica ou 

equipamento sofisticado, permite ainda a visita a monumentos de forma inigualável resultante 

da interação entretanto desenvolvida com as populações locais. 
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Figura 4. Representação dos percursos pedestres homologados em Portugal (Fonte: Tovar, 

2010: 51). 

 

Como exemplo, refira-se a implementação dos percursos pedestres na região de Fafe, 

que ao desenvolver e promover 11 percursos de pedestrianismo numa década já movimentou 

mais de 7.000 visitantes. Esta estratégia contribuiu não só para dinamizar economicamente o 

concelho como recuperar e ampliar o património edificado (Soares, 2011).  

 

 

Considerações Finais 

Nos últimos anos, as questões ambientais têm adquirido elevada importância uma vez 

que o homem raramente questionou as consequências da exploração dos recursos que 

acontece de forma repetida, e por isso exagerada, colocando em causa a sustentabilidade do 

planeta. Esta conduta não só contribuiu para a extinção de um elevado número de espécies, 

fauna e flora, como para a destruição de habitats concorrendo para a perda da qualidade de 

vida das populações em geral. 

Desta problemática surge a inequívoca necessidade de preservar locais, proteger e 

valorizar o património, natural ou construído. Torna-se extremamente importante alavancar a 

procura e sustentabilidade dos territórios rurais preservando a natureza na sua essência. 

Provavelmente só esta estratégia permitirá a requalificação e dinamização dos espaços a par 

do desenvolvimento e educação ambiental. A recente expansão de atividades turísticas ligada 

a diversas modalidades de turismo tais como turismo rural, turismo natureza ou turismo 

aventura constituem-se como uma esperança para a valorização do “verde” e sustentável. 

Ainda assim não é possível escamotear que algumas dinâmicas impostas aos espaços 

rurais, enquanto alternativa a economias deficitárias, podem conduzir à turistificação daqueles 

territórios. Para facilitar a integração e a aceitação de propostas turísticas relacionadas com o 
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pedestrianismo impõe-se que os destinos definam estratégias à escala local, pois apenas pela 

especificidade se poderão obter resultados equilibrados e benéficos para as partes. A obtenção 

de resultados sustentáveis nos territórios dependerá da capacidade das organizações 

conseguirem a plena satisfação dos clientes alcançando a desejada lealdade atitudinal e 

repetição da compra (Carvalho, 2010).  

A oferta turística nos territórios terá que assentar na afirmação da variedade cultural e 

paisagística, a oferta de ricos e autênticos valores naturais projetará Portugal para um 

posicionamento com efetivas vantagens competitivas face aos rivais. O pedestrianismo traduz 

o interesse e preocupação na conservação do património das regiões afetas aos percursos. Os 

percursos pedestres corretamente geridos são notáveis instrumentos para o ordenamento 

territorial salvaguardando as zonas de maior sensibilidade ambiental. Por outro lado potenciam 

a valorização do património natural contribuindo para o desenvolvimento local. Os trilhos, as 

paisagens, os espaços naturais e o património, por vezes difíceis de quantificar e controlar, 

constituem o coletivo das regiões que conjuntamente com diferentes bens e serviços, 

nomeadamente o alojamento, o transporte e a animação constituem a oferta diferenciadora dos 

territórios. Por outro lado é inequívoco que os territórios ao gerarem respostas para os 

problemas relacionados com a sustentabilidade dos territórios desenvolverão 

irremediavelmente novos produtos. O maior desafio do turismo passará inquestionavelmente 

por se constituir competitivo e contemporaneamente promotor da sua própria sustentabilidade 

(Comissão das Comunidades Europeias, 2007). 
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* Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico 

                                                            
i De acordo com o Regulamento de Homologação de Percursos Pedestres, em Portugal, os percursos 
podem ser de três tipos: de grande rota, de pequena rota ou percurso local. 
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Resumo: Essa aproximação do turismo com as festas rurais servirá de pretexto para comentar 

como o patrimônio cultural tem se transformado em forte atrativo para a turistificação. Neste 

artigo pretende-se apresentar alguns argumentos sobre  o caso das festas tradicionais, 

enquanto patrimônio cultural, que têm a pretensão de serem locais e, estão atraindo a atenção 

do turismo. Empregou-se a  pesquisa qualitativa para realizar entrevistas, observações 

participante,  consultas à sites e  às bibliografias  em  dois  estudos de caso : a festa de folia de 

Reis em Goiás e a festa do campazulense, de um municipio de Minas Gerais. As festas 

persistem como celebrações, embora acelere o processo para tornarem-se festas de 

representações face à turistificação. 

Palavras chave: Festas rurais, patrimonio cultural, turistificação, Minas Gerais, Goiás,Brasil.. 

Traditional rural festivals: new tourist destinations? 

 

Abstract: This approach of tourism and rural festivals serve as a pretext to comment on how 

the cultural heritage has been transformed into a strong attraction for tourists. This article 

intends to present some arguments on the case of traditional festivals, while cultural heritage 

that is owned by local people, although attracting the attention of the tourism sector. This study 

was based in qualitative research and interviews were carried out as well as participant 

observations. It also used the information available in web sites and bibliographies, particularly 

in two case studies: The Festival of Folia de Reis in Goiás and The Festival of people from 

Campo Azul that live out of Minas Gerais. The festivals persist as celebrating events even 

though they accelerate the process of becoming part of the tourism product. 

 

Keywords: Rural Festivals, Cultural Heritage, Turistification, Minas Gerais, Goiás, Brazil 
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Introdução 

 O que possibilita a um dado lugar ou manifestação festiva tornarem-se turísticos? 

Observando festividades como o carnaval, os forrós juninos, festas de padroeiros, o litoral, as 

montanhas, as áreas rurais e as cidades, portadores de cultura, de paisagens ímpares e beleza 

cênica constata-se que nem todos foram subvertidos pelo turismo ou configuram-se como 

lugares e atrativos turísticos. Existem, portanto, outros elementos a considerar-se para a 

criação e existência destes lugares turísticos. 

Neste artigo pretende-se discutir os principais elementos intervenientes na invenção 

dos lugares turísticos tendo como cerne as festas rurais, que têm a pretensão de serem locais 

e, estão atraindo a atenção do turismo. Invenção posto que de lugares e eventos sacralizados, 

dotados de significados e sentidos para uma dada população, os inventores do turismo 

propuseram outra leitura a qual é oferecida para a sociedade contemporânea. Criado e 

imaginado para e pelo turismo, este uso do novo das festas revoluciona o territorio e as 

relações.                                                                                                                                                                        

Além disso, tais festas, pela prática turística tornam-se singulares e reputadas. Tanto as festas 

quanto o turismo  em suas práticas são efêmeros porém, marcam significativamente seus 

territórios Ademais, a criação, a perenidade e o desaparecimento dos lugares festivos turísticos 

são explicados por uma intencionalidade. Alguns autores defendem o turismo, como criador e  

impulsionador de novas  atividades econômicas. Com este estudo evidenciará  como as 

práticas culturais, como as festas rurais, existem e elas têm sua existência e dinamismo 

sociais. Se presentemente elas se turistificam, a natureza delas muda-se nos territórios 

emergentes para o turismo.  Essa aproximação do turismo com as festas rurais servirá de 

pretexto para comentar como o patrimônio cultural tem se transformado em forte atrativo para a 

turistificação.  

  

A especificidade da abordagem geográfica adotada reside no enfoque nas relações, na 

alteridade face à mobilidade e na refuncionalização dos lugares pelo turismo.  

1. Dias de celebração, patrimônio cultural   e turismo 

Etimologicamente, festa dhies é um dia de celebração marcado por um contexto 

religioso.  É o dia da demonstração pública pela qual se deseja “tocar” o espírito do próximo, 

atrair fortemente sua atenção, mostrar evidência, fazer a celebração triunfar, manifestá-la.  

Como demonstração pública a festa possibilita  que pessoas  se mostram para aqueles que 

desejam olhar, observar evidências, e o envolvimento com gente  que celebra. De acordo com 

Bourdieu (1968 :39), o espetáculo popular é aquele que "proporciona simultaneamente a 

participação individual do espectador ao espetáculo  e a paticipação coletiva  à festa da qual o 

espetáculo é objeto"Com esse entendimento Bourdieu reforça a existência da  unicidade do 

individuo-coletivo para a concretização da festa. 
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Para Duvignaud   (1991 : 226)  "a festa supõe  um questionamento da sociedade [..], 

ela retira o social do social", ela é, afirma ainda ele (1991 :50), "o não-social  e o anti-social". 

Esse autor prefere  considerar que a festa se abre ao "infinito da subversão" e  declara 

(1991 :.48-49)  : "as festas coletivas nao se confundem com jogos de máscaras ou símbolos.[... 

], a festa não tem mais necessidade de símbolos, ela inventa suas ‘próprias figuras".Breve, 

para ele, as festas é um pretexto ideológico das sociedades que projetam nelas seus valores 

que elas gostariam de consolidar e, por meio da teatralização o homem procura dar uma certa 

representação de si mesmo. 

 

Essas duas concepções de interpretação da festa  estão  de acordo em ressaltar  a 

coletividade, o coletivo pelo qual o ato da festa ocorre e adquire um significado.Toda festa é um 

ato ligado ao coletivo. Uma  estrutura grupal sustenta a concretitude da festa,  e a programação 

das festas reativa a "memória coletiva" de um dado grupo social, conforme será visto no estudo 

de caso das folias de Santo Antonio. 

 

Também, a celebração  caracteriza-se por  oscilar entre dois pólos :o cerimonial e a 

diversão. Algumas festas se distinguem pela amplidão do seu ritual, e outras já se destacam 

pela densidade do concedido ao divertimento. De acordo com Dumazidier (1962), na 

atualidade as relações de equilíbrio entre divertimento e o ritual cerimonial da festa inverteram : 

nela predomina o divertimento,  porque a  festa é ocasião de distrações, e, nas quais o 

comprometimento com o rito ou com a cerimônia, está esgarçado. Tal inversao se ilustra neste 

texto com a festa do campazulense ausente. De fato, a cerimônia é, em  grande parte,  

espetáculo. Porém, ela  é,  em quase sua totalidade, ultrapassada pelo divertimento. Mesmo se 

ela diz respeito ao "sagrado" a festa se alimenta, sobretudo, do "profano",  como será visto no 

caso da   folia presente nessa reflexão. 

 

   Na atual década, ocorreram a refuncionalização e a espetacularização das  festas , 

renovando seu encantamento como objeto mediático e turístico   em escala global. Pode ter 

contribuido para isso : o interesse pela diversidade cultural, a motivação para o desfrute  da 

alegria reinante na festa e, o gozo pela estética e plasticidade de excepcional beleza ofertados 

no momento festivo. 

Alguns exemplos podem confirmar a relação turismo e patrimonio festivo  nos tempos 

atuais. Em Portugal, como tradicionalmente, o pais se preparou com  vasta programação, para  

"As Festas de Lisboa 2011",  de 1 a 30 de Junho por toda a capital. O informe ressaltava os 

investimentos de 950 mil euros  para sua realização.  As duas empresas oficiais de turismo, a  

de Portugal e a  de Lisboa estavam entre os parceiros institucionais (Jornal Opção 

Turismo,18/05/2011).  

 No caso do Brasil, as festas fazem parte do Calendário Turístico da Secretaría de 

Estado de Turismo de Minas Gerais que anuncia  Vesperatas, em Diamantina, Festa do Milho, 

em Patos de Minas, Festival do Ora-Pro-Nobis, em Belo Horizonte, e Festa do Divino em três 
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cidades históricas: Diamantina, Serro e Sabará.  O site, embora de 2006,  afirmava serem 

aquelas algumas das principais festas em Minas Gerais. Outro site, de 2009, ressaltava as 

estratégias para crises econômicas, com festa nos 417 municípios do Estado da Bahia, o "São 

João da Bahia" como uma das principais armas da Secretaría de Turismo do Estado e da 

Bahiatursa para minimizar os efeitos da sazonalidade e reverter as quedas na taxa de 

ocupação, registradas todos os anos no mês de junho.  

                                                                                                                                                                                        

Cabe ressaltar um site de viagens,o Adeo Voyages, que possui  entre outros, um roteiro 

exclusivo de festas. Com o título "voyages en fêtes",  há uma chamada   "Profitez de votre 

voyage pour participer à une fête, un festival, une cérémonie ou un événement 

exceptionnel…".O visitante é cativado pela informação que ele terá oportunidade de assistir 

cerimônias ricas em cores, celebrações únicas em momentos excepcionais reagrupando 

milhares de pessoas.Também, insiste o site, a festa se torna mais atrativa, pois é quando os 

mais belos trajes serão usados pelos moradores dos locais das festas e, eles participam de 

danças, cantos e concursos. Finaliza afirmando que nos quatro cantos do mundo há momentos 

intensos  a viver e a descobrir, com calendários de festas por países.Cita-se a seguir algumas 

das festas à venda :  Myanmar- Cerimonia do Lago Inlé (setembro) ; Bolivia- Carnaval d’Oruro  

- (fevereiro) ;Brasil- carnaval de Salvador na Bahia (março) ;Bulgaria- festa  de Páscoa  a 

Veliko Tarnovo (abril), Festa da Virgem a Batchkovo (agosto) ; Chile, Ilha de Páscoa- Festa  de 

la Tapati (Fevereiro) ;China- Festival de Labrang ( fevereiro) ;Etiopia- Festa de Timkat – 

(Janeiro), Festa de Mesqal ( Setembro), Festa  de Hidar Zion ( novembro); Guatemala- Festa  

de Páscoa a Antigua ( Abril) ; India - Festival d’Hemis (Julho), Festival  de Lamayuru ( Junho), 

Festival do Deserto  de Jaisalmer ( fevereiro) ;Japão- Sakura, cerejeiras em flores (abril), 

Momiji, Cores do Outono (novembro); Laos - Festival de Tat Luang a Vientiane 

(novembro) ;Mexico- Festa dos Mortos (novembro) ;Tibet- Festival de Zhongdian (novembro), 

entre outras.( /www.adeo-voyages.com/infos_utiles/monde_en_fetes/ consulta em 20/05/2011) 

  Nomes de sonoridades singulares são, assim, acompanhados de uma breve 

apresentação e, possibilitam concluir que há festas  rurais, urbanas, profanas, religiosas que, 

ao serem cíclicas  ja se incluem em calendarios  turísticos mundiais. Para aqueles que fazem a 

festa esta constitui um bem cultural, um patrimonio. Contudo, a atual turistificação do 

patrimônio  contribui para sua mercantilização. O valor que os bens culturais possuem, por um 

lado, é o que a sociedade  por suas práticas sociais lhe atribui e, por outro lado, é o definido 

pelos  interesses da lógica do mercado. Assim o turismo reinventa o patrimônio cultural. 

Na sociedade contemporânea, renova-se o interesse pelo patrimônio cultural, face às 

atuais discussões sobre as identidades e alteridades no mundo globalizado.                              

A UNESCO (2005 :3)  define o patrimônio como “o conjunto de elementos naturais e culturais, 

tangíveis e intangíveis, que são herdados do passado ou criados  recentemente”. Por estes 

elementos, os grupos sociais reconhecem sua identidade e, uma vez assumidos, 
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materializados são, no presente, transmitidos as gerações futuras. Em outras palavras, o 

patrimônio constitui-se nova base de reafirmar a identidade e a patrimonialização é um recurso 

para a conservação de símbolos e signos culturais.Cabe adiantar que este importante papel 

como representação simbólica da identidade que o patrimônio detém, se entende como a 

busca da idéia de continuidade dos grupos sociais. Devido ao processo de globalização atual, 

se instigam as dinâmicas de procura da autenticidade e dos desejos de reencontro com o 

diferente, sobretudo por meio da prática turística. 

                                                                                                                                                     

 O turismo é um fenômeno social que manifesta um crescimento constante, considerado 

como uma importante fonte de riqueza econômica e oportunidade para impulsionar áreas 

deprimidas nos aspectos econômicos e sociais. Por isso, sua importância como fator 

econômico (Raymond, 2007). Neste cenário turistificado, ao patrimônio cultural atribui-se o 

papel de motor de desenvolvimento social e econômico. O valor do patrimônio cultural tem, 

pois, uma nova dimensão: a econômica, competitiva, capaz de captar um dado fluxo turístico.  

 

Diante disso, assiste-se, atualmente, conforme já disse, um manifestado interesse dos 

detentores de um patrimônio cultural pela sua  conservação, sua proteção, sua restauração e 

divulgação dos elementos que lhe dêem a melhor credencial para se incluir neste mundo 

globalizado. E, com esta concepção,  o patrimônio tem sido usado e abusado como aliado da 

prática do turismo. É para e pelo turismo, conforme Almeida (2003), que muitos lugares são 

inventados como turísticos: centros de peregrinagens, festas e tradições folclóricas, festivais 

gastronômicos, monumentos artísticos e simbólicos, lugares de romarias e de celebrações.T

 odos transformaram-se em atrativos turísticos. Os bens que integram este patrimônio 

são utilizados como recursos que constituem ou complementam a oferta de serviços e que 

atraem e oferecem novas ofertas de caráter cultural, lúdico e recreativo à população. Assim, 

muitos elementos patrimoniais se utilizam como marcas identitárias de um lugar, como 

instrumentos de marketing orientados a darem a conhecer e a atrair recursos exteriores. Nesta 

condição, grande visibilidade  possuem  as festas, que ilustram esta discussão sobre as novas 

destinações turísticas. 

 

Villabona e Costa (2001) comentam que esta apropriação do patrimônio cultural pelo 

turismo, é uma decisão estratégica, vinculada a um processo socioeconômico mundial que é, 

segundo expressão deles, a turistização, equivalente ao termo turistificação, já traduzido do 

francês para o português : o turismo se integra profundamente na economia local, convertendo-

se na principal atividade, potencializa e revaloriza o patrimônio cultural. Contudo, existem 

algumas controvérsias sobre este assunto a serem apontadas no decorrer da discussão sobre 

as festas rurais tradicionais em processo de turistificação. 

   

A festa testemunha as crenças coletivas, as representações do sagrado próprias de 

uma comunidade ou da maioria de seus membros. Ela  possui, de fato, a capacidade de 
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produzir símbolos territoriais nos quais o uso social se prolonga alem de seu acontecimento. 

Para Di Méo (2001), este simbolismo festivo identifica e qualifica os lugares, os sítios, os 

monumentos, paisagens e mesmo lugares ordinários como uma fazenda, um povoado, uma 

capela. 

 

De acordo com Piette (1988), a festa se inscreve em vários interstícios. Primeiramente, 

em um interstício de sentido social, entre o significado e o significante  de um fenômeno 

distinguido pelos contentamentos que mascaram sua significação original como a natureza 

profunda da sociedade que o produz. Segundo, a festa imprime, também, um interstício 

específico e original no espaço-tempo do sistema social. Durante a festa, os comportamentos 

humanos realizam inversões, adquirindo uma tessitura particular que, sem ser semelhantes 

àqueles da vida quotidiana,  criam uma ruptura forçosa com aqueles comportamentos. Para o 

caso de turismo esta inversão é denominada cultura turistica, assunto a ser posteriormente 

abordado e, por assimilação poderíamos aqui nos referir a uma “cultura festiva“. A festa 

captura em um determinado período, não mais do que uma semana, o tempo das 

pessoas/espectadoras, de diversos lugares, conectadas às redes sociais, incluindo-as em 

diversas atividades e rituais, o que tem como resultado, também, a elaboração de novas 

representações sociais. Essas situações revelam sujeitos ativos, embora dificilmente se 

possam compreender todos eles a partir de uma única festa. 

 

Fiel a sua lógica, a festa tem um papel ambíguo com relação á alteridade. A festa 

cultiva os particularismos. Ela lembra, simultaneamente, o ser e a diferença de um grupo, como 

na prática  turística. Nas festas, nas palavras de Paes (2009), as identidades culturais 

esquecidas, emergem como objetos de consumo valorizados na mercantilização turística dos 

territórios e ganham novas dimensões. 

 

Em revanche, afirma Di Méo (2001), embora indo na contramão de Dumazidier (1962),  

a festa rompe com o quotidiano ao criar um espaço-tempo governado provisoriamente pela 

ficção, pelas reviravoltas ou inversões das situações, dos papéis e das posições seja pelo 

absurdo, seja pela alegria. Neste sentido, a festa cria a novidade, ela oferece oportunidades de 

mudanças que, para Duvignaud (1991), desembocam em um mundo  sem estrutura e sem 

código, as grandes instâncias da subversão, como  os espaços festivos da Folia de Santo 

Antônio e de São Sebastião e do campazulense. 

 

Há, uma multi-intervenção que movimenta a festa e possibilita aos seus participantes 

novos usos, interesses e percepções. Observa-se que, em geral, o público tem origens 

diferentes e motivações várias. Nesse sentido, os participantes da festa podem ser 

classificados em dois tipos: sujeitos sociais e espectadores. Os sujeitos sociais são aqueles 

que atuam diretamente na produção da festa e, por isso, têm uma relação estreita com ela, 

além de vínculos com o lugar provenientes de afinidades por identidade e pertença. Já os 
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espectadores, ou visitantes, são as pessoas que contemplam a festa, podendo ser ou não de 

fora da comunidade. Desfrutam dela, como um evento espetacularizado, isto é, produto 

capitalista ligado ao lazer e, as vezes, à  indústria cultural.  

 

2. As festas rurais e as aproximações com o turismo 

Geralmente, a religião no meio rural assume fazer a função de reagrupar as pessoas 

nas festas ou naquilo que sobrou das suas tradições. A religiosidade parece conter elementos 

com características importantes – a fé, a necessidade de transcendência – para fortalecer as 

relações culturais e sociais. Com isso, os encontros continuam ocorrendo nas comunidades 

rurais e, nas tradições, continuam reunindo pessoas. 

 

Neste processo, também se redefine e se reforça a devoção aos santos padroeiros, os 

santos da fé, e a identidade religiosa assume um lugar de destaque. A comunidade se 

apresenta como capaz de contornar os empecilhos socioespaciais para a realização dos seus 

rituais  na medida em que esses santos pelos quais é grande a devoção se tornam uma 

referência para os lugares. E, assim, a comunidade também cria possibilidades de tornar a 

festa um evento de intercâmbio entre pessoas distanciadas pelos mais diferentes motivos, 

conforme se verá com as duas festas ilustrativas dessa reflexão. 

 

Nestas ocasiões aqueles que fazem as festas se ajudam mutuamente.Há, assim um 

pacto informal movido por complexas relações que envolvem pertencimentos, parentesco, 

compadrio, uma devoção à tradição e uma identidade religiosa, ainda que costumes tenham 

sido esquecidos ou transformados e os lugares desfigurados pela ação conjunta  de diversos 

outros atores. 

 

Como as pessoas mantêm vínculos fortes com o espaço da festa, por meio  de 

símbolos ou de sentimentos de pertencimentos, as ações ou reações não ocorrem como fatos 

isolados e tomados independentemente do que era antes percebido. Ainda é a forma 

comunitária dessas festas, em certas localidades de arraigamento religioso e tradições, que as 

identificam em contraposição ao espetáculo. Dessa forma, as festas continuam acontecendo 

com representatividade para os que se envolvem com a sua construção, organização e 

persistência em acontecer. 

 

Porém, a festa é, ainda,  um tempo diferente que se materializa como um espaço de 

intenso comercio, com barracas de mercadorias diversas, encontradas somente durante a 

festa. Familias rurais têm  já a tradição  de renovarem roupas, calçados e utensílios domésticos  

somente por ocasião dos festejos, com  comerciantes ambulantes oferecendo uma variedade 

de preços e mercadorias que não existe  habitualmente. Ressalta-se, pois, esta outra dimensão  

econômica e comercial da festa. 
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 As festas rurais, pelos seus aspectos interativos e populares é sempre um importante 

instrumento de consolidação das identidades coletivas. Realizando a festa, considerada 

tradicional, os “antigos” procuram manter a tradição e, para os “jovens”, é uma excelente 

ocasião de fazer novos conhecimentos e efetuarem a integração às tradições religiosas. 

 

Paes (2009) ressalta que, no processo contemporâneo de valorização turística das 

identidades territoriais expressas nas festas, esse patrimônio é acionado pelos políticos como 

bandeira de pertencimento territorial no universo simbólico, e também político, das práticas 

socioculturais. Contudo, sem dúvida, a solidez do acontecer das festas reside nos sentimentos 

de valorização do patrimônio cultural dos mais "antigos", em  vários municípios rurais cuja 

parcela expressiva  de jovens migrou-se por razões de trabalho. Neles, a festa do santo 

padroeiro é, sobretudo, o meio e o pretexto para reunirem-se os filhos ausentes do município 

em torno dos residentes. São as situações presentes na Folias de Santo Antonio e na Festa de 

São Sebastião e do Campazulense.  

 

2.1. Os Kalunga e as Folias de Santo Antonio 

Conforme destacado em estudos anteriores (Almeida, 2010), os Kalunga são 

comunidades quilombolas, ou como denomina a Fundação Palmares, comunidade 

afrodescendente.  Até recentemente aceitava-se serem os Quilombos resultantes de inúmeros 

movimentos de resistência dos cativos que, fugitivos, se refugiavam e organizam em 

comunidades denominados de quilombos. Porém, outros estudiosos, como Munanga e Gomes 

(2005) reafirmam o quilombo ser uma organização de uma sociedade livre, com a presença de 

negros alforriados que preferiram morar nos quilombos, sendo essa, atualmente, a versão mais 

aceita sobre a formação dos quilombos. Os Kalunga têm suas comunidades no Sitio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, ocupando uma área de  253,2 mil hectares na trijunção dos 

municípios de Cavalcanti, Teresina de Goiás e Monte Alegre, no nordeste de Goiás. Não existe 

limite territorial entre os quatro  principais núcleos: o Engenho II, o Vão do Moleque, o Vão de  

Almas e o  Ribeirão dos Bois.O padrão do habitat rural é bastante disperso e inúmeros 

caminhos, trilhas serpenteiam as serras, os vãos, cortando os cursos d’água, varando a 

vegetação do cerrado em busca de casas e povoados espalhadas pelo Sítio. 

 

Com casas e comunidades dispersas, existindo por vezes quilômetros de distâncias 

entre elas,  os momentos festivos constituem ocasiões de reencontros significativos para a 

constituição da comunidade kalunga. As festas, nitidamente de natureza rural, pelos seus 

aspectos interativos e populares é sempre um importante instrumento de consolidação da 

identidade coletiva Kalunga. Realizando a festa, considerada tradicional, os “antigos” procuram 

manter a tradição e para os “jovens”, é uma excelente ocasião de fazer novos conhecimentos e 

efetuarem a integração às tradições religiosas. 
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 Elas são freqüentes em torno de um santo. Para os Kalunga, entre as festas  

consideradas como das mais importantes  situam-se  as folias ocorrendo em julho a de Santo 

Antônio, e em janeiro a de Santos Reis. Cabe ressaltar que  o dia consagrado ao Santo 

Antonio é  12 de junho. Entretanto, os Kalunga não hesitaram em deslocarem seu festejo para 

a  metade do mês de julho visando as férias escolares e a favorecer a presença da  maior 

quantidade possível dos Kalunga atualmente residindo fora do Sítio, ali naquela data. Pode-se 

afirmar que a Folia de Santo Antônio tem como objetivo maior atrair os Kakunga, para que 

estes não se distanciem das tradições, sobretudo aquele que se transferiu para  centros 

urbanos  em busca de trabalho e estudos. 

 

. Uma proximidade com  Brasília, com 2.562.963 habitantes (IBGE, Censo, 2010) e 

Goiânia que pelo mesmo  Censo (IBGE, 2010) possui 1.302.001 habitantes, é duplamente 

interessante. Se, por um lado estas metrópoles  funcionam como atração para os Kalunga que 

ali procuram meios de melhoria de condições de vida, por outro lado, elas constituem 

emissores importantes de visitantes para o Sitio Històrico Kalunga. 

 

Interessados em captar este público, os Kalunga  recorrem ao seu patrimônio como 

atrativos e, simultaneamente, preocupam-se em valorizar e em transmitir suas heranças.  Parte 

da coletividade Kalunga é sensível a desenvolver atividades turísticas. Nos últimos anos os 

Kalunga têm procurado  ampliar  suas atrações  divulgando as festas de folias e a dança da 

sussa, considerada como um resíduo das manifestações festivas dos quilombos. No caso da 

Folia de Santo Antônio, por exemplo, eles referiam-se, orgulhosos, a presença de umas 400 

pessoas em 2009 e este número ter se mantido nos anos subseqüentes.. Atualmente o 

patrimônio cultural tem visibilidade, e eles reconhecem ali como um Sítio especial, com uma 

comunidade distinta. Repetindo, isso lhes interessa construir como representação, pois lhes dá 

mais legitimidade para reafirmarem enquanto Kalunga/quilombola. A existência de turistas, nos 

momentos considerados representatitivos e expressivos dos valores Kalunga é, portanto, 

desejada. Durante a Folia de Santo Antonio, o encontro com o "Outro" os fazem sentir mais 

ainda como Kalunga e, o turismo para estas festas das comunidades Kalunga é uma estratégia  

da visibilidade e do  desenvolvimento local. A festa toma sem dúvidas feições de ser  

multifuncional.  Mas, merece um comentário como as folias ganham importância e são 

tradicionais para os Kalunga. 

 

De acordo com Pessoa (2005) as folias são uma forma de saber, sendo, portanto, uma 

compreensão de mundo, realizada pelos sujeitos sociais que as praticam e as compõem 

voltadas para a solidariedade humana. Esta relação solidária se faz presente tanto no ritual 

quanto na contribuição financeira, material e de força de trabalho para realização do almoço, 

da decoração das casas e altares e mesmo no traje dos foliões e nos “giros”. A prática religiosa 

da folia está centrada nos rituais alicerçados basicamente pelas cantorias e rezas e a 

sociabilidade envolve as refeições, as piadas, as trovas e as músicas sertanejas que ocorrem 
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ao longo do “giro”. Isso permite afirmar que nas festas e nos “giros” de folia a relação de 

pertencimento, confraternização e devoção se misturam, e fazem do momento festivo um 

“emaranhado” de sentimentos. 

 

Os “giros” de Folias, que consistem na movimentação, no percurso dos foliões pelas 

casas e região sao feitos a pé ou a cavalo.Exige-se fé e resistencia para estes deslocamentos, 

noites de cantorias e mal dormidas o que expliica o alto consumo de cachaça. Nesta folia, 

neste ano que é mencionado, calcula-se que foram consumidos em 13 dias de folia 520 litros. 

Durante o “giro” ocorrem os “pousos de folia”, que são almoços e jantares oferecidos pelos 

devotos.  

 

O encerramento da folia é intitulado como « recolhida », ou entrega da bandeira e 

constitui o ápice do ritual no dia 13 de julho, no Engenho II. A  recolhida e o encerramento da 

Folia de Santo Antônio iniciou-se com  a chegada da bandeira na igrejinha e colocada no altar. 

O público presente, constituído mais de Kalunga, rezou o terço com cânticos  entoados até em 

latim e foi apresentado o próximo festeiro. Este é escolhido, conforme já dito, estrategicamente 

entre aqueles de força política. Durante a missa, o público cresceu  significativamente no 

espaço das bebidas e do forró.Sem duvida, ele se  interessava pelo " agito" e pelo jantar 

distribuído fartamente . Transita-se ali para o espaço profano e do divertimento. 

 

 O pouso de encerramento do “giro” teve um jantar farto, para o qual  o festeiro 

contou com ajuda da comunidade em doações e trabalho nos preparos. Esta prática foi 

registrada por Brandão (2004). Para esse autor a folia é “essencialmente uma prática religiosa 

coletiva e uma seqüência de rituais entendidos como capazes de colocar em evidência a 

solidariedade entre todos os participantes” (Brandão, 2004 : 396). 

 

2.2. Festas de São Sebastião e do campazulense  

Para exemplificar uma mescla de celebração com divertimento, o sagrado e o profano 

igualmente presentes em uma única manifestação  tomou-se o caso  das festas de São 

Sebastião e do campazulense, realizadas nos dias 20 e 21 de janeiro, respectivamente, em 

Campo Azul, município de 3.828 habitantes (IBGE, 2010), no Norte de Minas Gerais.Campo 

Azul, de vastas chapadas, e vegetaçao de Cerrado com significativa produção de pequi 

(Caryocar brasilensis) reputado como o de melhor qualidade no Brasil Central, por muito tempo 

teve sua economia expressa  em fazendas de criação de gado, e produção de milho e, as  

plantações de mandioca e cana-de açucar nas pequenas e médias propriedades.Ainda 

predomina a atividade agrícola no meio rural porém, a ausência de trabalho levou a uma 

intensa imigração de jovens para São Paulo, Belo Horizonte e Montes Claros,  nas décadas de 

1970/1990. 
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 A festa de São Sebastião é dedicada ao padroeiro do municipio, santo  tido como 

protetor das atividades agricolas e sua celebração remonta aos anos 1930 quando o povoado  

reunia já umas vinte familias. Tradicionalmente, ela  inicia-se um ano antes com a indicação 

dos festeiros, entre as famílias ilustres do lugar, para organizarem as atividades festivas e 

darem o tom da festa. Sob o comando deles, todos participam e colaboram ativamente para o 

sucesso da festa. O prefeito, excluído da organização, é um dos parceiros principais no suporte 

de parte dos recursos financeiros, e no transportes para garantir mercadorias, equipamentos e 

a vinda de residentes distantes da sede municipal.   

 

No clímax da festa, uma semana antes da data comemorativa do santo, iniciam-se os 

leilões com as prendas fornecidas pelos “noiteiros”, isto é, os indicados para assegurarem os 

bens a serem leiloados em cada noite.. Os leilões animam os momentos após as rezas dos 

terços,  Nesta semana de São Sebastião, intensificam-se as atividades com as vaquejadas, os 

forrós, as orações, culminando-se com a procissão ao referido santo. 

 

 Na madrugada do dia 21 de janeiro, a alvorada do dia do campazulense é feita com 

muita música pelas ruas, despertando as pessoas e convidando todos para a farofa com café, 

tradicional alimento de vaqueiros naquela região de cerrado e pecuária já mencionados.  Em 

seguida, tem-se a procissão dos cavaleiros, na qual as familias têm orgulho  de participar 

exibindo seus cavalos arreados ricamente e com  trajes de vaqueiro, e a missa campal. Neste 

dia,os festeiros são  ainda responsáveis pelo almoço, tradicionalmente  a comida típica da 

região,servindo o arroz com carne e pequi.Ela é servida à vontade nas barracas montadas 

pelos organizadores com o apoio da prefeitura municipal.Todos alimentos sao sempre 

distribuidos em locais públicos. A festa encerra-se no dia 22 com um festival de cerveja. A 

bebida é farta e gratuita para  os presentes. Em outras palavras,  a  festa também pode 

interpretar-se como um momento para mostrar, tanto aos vizinhos como aos forâneos, que 

neste tempo não há lugar para a escassez, para a pobreza..., é dizer, rompem-se os limites 

impostos durante um  tempo anual para oferecer o melhor e pretender evidenciar certos ideais 

impossíveis de materializar na realidade quotidiana. 

 

O ambiente de alegria, de reencontro e de solidariedade predomina com tal intensidade 

em Campo Azul, naqueles dias, que contagia mesmo aqueles que comparecem pela primeira 

vez. Nos visitantes, o desejo do retorno é imediatamente manifestado. Os “filhos da terra”, 

orgulhosos da hospitalidade dos conterrâneos, comparecem com amigos dos locais das atuais 

residências, o « Outro » que comprova e legitíma a atratividade da festa. Divulga-se a acolhida 

calorosa dos campazulenses e a festa atrai cada vez mais pessoas que não têm uma 

identidade territorial com Campo Azul.  

 

Para os campazulenses, tal festa tornou-se um sucesso que extrapolou o local, o que 

se confirma pelo número de visitantes vindos de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e da capital 
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Belo Horizonte entre outros locais. Para esses visitantes, o espetáculo é a festa tradicional com 

a grande valorização do filho ausente festejado. Sem vínculo com o significado, o visitante se 

espanta com tamanha demonstração de respeito e de carinho dados aos ausentes. São 

atrativos que o motivam a regressar ao lugar e, nessa situação, pode-se afirmar que ocorre a 

captura da tradição pelo turismo. Também, a intensidade do empenho dos ausentes para 

estarem  presentes em Campo Azul em  janeiro,   permite  afirmar que as festividades 

favorecem o fortalecimento dos  laços identitários e dão visibilidade ao seu patrimônio 

cultural,uma vez que ela possibilita  expressar a identidade de um grupo, para mostrar o que 

fomos ou pretendemos ser. Com isso, tem rebatimento nas identidades territoriais. Reinventa-

se o rural festivo, fortalecido pela existência palpável das solidariedades internas e o principal: 

valoriza a imagem de Campo Azul aos olhos do exterior. São ganhos politicos e de autoestima 

da população local. 

 

A presença de turistas nos festejos, contudo, não conduz ao interesse em mudanças 

da festa e tampouco do seu território, embora essa festa tenha atingido outras escalas, 

conforme foi mencionado acima. Por ser uma festa de pessoas que se conhecem e querem 

fortalecer uma identidade territorial, mantendo os vínculos familiares pelas tramas da tradição,  

ela  não tem os ganhos financeiros como metas, as hospedagens são feitas com parentes e 

amigos, o que pode ser denominado  de  "turismo de residência". .Simbolicamente, a festa 

também intensifica os laços                               

de amizade, consolida as antigas territorializações e participa ativamente daquelas em curso. 

 

3. O que possibilita ao lugar e à manifestação festiva serem turísticos? 

Volta-se, pois, a indagação inicial dessa reflexão: por que um dado lugar ou 

manifestação festiva tornam-se turísticos? Vejamos algumas explicações esclarecedoras. 

Conforme Carlos (1996:29), "o lugar é produto das relações humanas entre homem e 

natureza, tecido por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 

construção de uma rede de significados e sentidos..." No caso da festa  ela participa tanto da 

reprodução espacial quanto da reprodução social dos grupos territorializados. Sua ritualidade, 

as normas precisas que regem seu acontecer, seu calendário rítmico, seu espaço mais ou 

menos fixo constituem um instrumento privilegiado de reprodução dos fenômenos sociais e 

territoriais. 

 

Dessa forma, tanto no lugar quanto na festa o homem é o sujeito, o produtor do 

espaço. Essa produção está estreitamente vinculada às relações sociais, políticas, ideológicas, 

culturais, e ela implica em um modo de produzir, de pensar, de sentir, enfim, em um modo de 

vida. Como enfatiza ainda Carlos, "a produção do lugar liga-se indissocialmente à produção da 

vida." 
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 A complexidade da produção do lugar nos faz pensar que ela também se evidencia na 

sua materialização e sobre o lugar turístico no qual é marcante a hibridez: lugar, espaço vivido 

e de existência para a população local e, paralelamente, lugar temporário, de representações e 

de imagens para os turistas, aspectos abordados desde o início do texto. Tratando-se de 

festas, já foi comentada a diferenciação entre sujeitos sociais e espectadores. Os primeiros são 

aqueles que atuam diretamente na produção da festa e, por isso, eles têm uma relação estreita 

com ela, além de vínculos com o lugar provenientes de afinidades por identidade e pertença, 

seu espaço vivido. Já os espectadores, ou visitantes, são as pessoas que contemplam a festa 

como espetáculo, espaço de experiências efêmeras. 

Para explicar porque alguns lugares se tornam turísticos, geralmente, são evidenciados 

os atrativos, a presença de recursos raros e excepcionais, as representações da sociedade 

sobre o lugar e o marketing existente. Esses são fatores que motivariam os interesses pelos 

lugares. Ora, as festas têm explicações pelo sentido e simbólico que são capazes de “tocar” o 

visitante pela fé, pela excepcionalidade da celebração e pela hospitalidade calorosa.   A 

hipótese subjacente é que  os lugares festivos  têm qualidades intrínsecas, objetiváveis, as 

quais agiriam  de forma determinante sobre os fluxos de pessoas e de bens. Esta concepção 

está estreitamente relacionada àquela de polarização e de concentração, conforme alguns 

modelos de localização empregados na geografia. 

 Sobre o que leva a invenção do lugar turístico, convém refletir à luz de reflexões de 

alguns autores. Urry (1996) considera que a universalização do olhar do turista faz com que 

quase todos os tipos de lugares passem a estruturar-se como lugares de prazer. O lugar deve 

corresponder, para tanto, às imagens, ao imaginário daquele que é turista. É o olhar extasiado 

do Outro, do forasteiro, admirando objetos e paisagens que atribui um valor, mormente parte 

de seu próprio conjunto de valores, aspecto que este autor nos lembra, comentando nas 

diferenças do olhar entre aquilo que os visitados e os visitantes "enxergam" em um lugar. 

Assim, é o valor atribuído pelo visitante associado aos interesses dos agentes, a mídia e guias 

de viagens, que inventam o lugar turístico, mesmo com base em manifestações festivas. Torna-

se este um lugar sacralizado na expressão de MacCannell apud Guay; Lefébvre (1998), uma 

vez que há a valorização turística de certo espaço graças a um conjunto de modificações 

materiais e simbólicas em um espaço ordinário com o objetivo de torná-lo turístico. Em se 

tratando de atividades vinculadas ao patrimônio cultural  outros aspectos devem ser 

considerados.  

Cabe aqui retomar a importância de o lugar  corresponder ao imaginário do visitante 

para a existência da cultura turística já mencionada. Jafari (1985) e Laplante (1996) analisam o 

comportamento do visitante, na condição de turista, como típico de uma cultura turística. Para 

Jafari, essa cultura é aquela na qual o indivíduo “constrói” simulações e se mergulha a partir do 

instante que toma a decisão de viajar e começa a planejar o deslocamento; é a fase que ele 

denomina de “incorporação”. O ato de partir leva a um desenraizamento e conduz à 
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“emancipação”, isto é, o distanciamento do lugar e da vida ordinária. A emancipação é 

caracterizada pela existência de  um elo simbólico com a realidade, bem como atitudes novas 

que prenunciam a metamorfose e a disposição de mudar o cotidiano como manifestado 

interesse por trajes e objetos destinados às atividades do lugar visitado. Há uma excitação face 

à curiosidade de novas paisagens, à provável freqüentação de restaurantes exóticos, das 

atividades distintas do trivial, que podem ser as festas rurais. Esse autor refere-se a essa fase 

com a expressão “transe turístico”, simultâneo com o que ele denomina de “animação”, 

momento mais forte da experiência turística. Essa ocorre no lugar de destinação, quando o 

turista age como se tivesse trocado de personalidade, sua cultura original passa para o 

segundo plano e ele se deixa envolver pela cultura turística.  

Durante a folia de Santo Antonio, nota-se que o visitante assume a “incorporação”, a 

“emancipação”. Isso porque, o simbólico existente na folia  não chega a “tocar” o turista, para o 

qual o visto limita-se a um espetáculo a ser apreciado.Tanto é que a ida à igreja, para a 

entrega da bandeira e as rezas, de forte significado para cumprir a folia, não tem a participação 

da grande maioria. Essa perambula, escuta música e bebe aguardando o final da parte 

religiosa para o inicio do forró. Se se considerar que para Laplante (1996), Cultura Turística 

seria o estado de espírito, marcando as formas de pensar, de agir, de sentir durante a 

seqüência animação nota-se na folia a ausência do clímax com a animação para aquela 

experiência. .No caso das festas de São Sebastião e do campazulense, a segunda tem a 

característica de propiciar, de chamar para a participação, ser envolvente. Por elas o turista 

vive a experiência turística e mesmo a “animação”.  É por meio do filtro da cultura turística 

predominante que o visitante “freqüentará” a cultura local, aquela das pessoas e do lugar que o 

acolhe. Foi visto assim, que a “cultura turística” permeia nas duas festas tradicionais rurais 

apresentadas em níveis diferenciados e, delineia-se uma “cultura festiva”. 

 Havendo a manifestação da cultura turística face à cultura festiva era de se esperar o 

crescente interesse da população local para que ocorresse a apropriação do turismo pelas 

festividades. Geralmente a apropriação  corresponde a uma necessidade sentida  pelas 

Secretarías de Cultura e  de Turismo para mobilizarem a população local a encontrar 

atividades alternativas àquelas atividades econômicas tradicionais.Ou então, pelos agentes de 

turismo, ansiosos por encontrarem novas destinações turísticas.  Neste caso, das festas, a 

atividade turística não                                                                                                      destrói 

uma atividade antiga produtiva e rentável; ela substitui, entretanto, aquelas atividades em 

declínio ou que não estão correspondendo às novas expectativas e, mesmo complementa com 

uma nova atividade rentável; destaca-se, ainda, que com fluxos de visitantes atraídos pelas 

suas festas fortalecem tradições familiares e locais.   

4. Ainda refletindo... 
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Conforme já foi discutido em artigo anterior (Almeida, 2003), na lógica do turismo, não 

há hesitação para impor atrativos, retirar outros para exposições fora do seu contexto original, 

fazer algumas reconstituições... Enfim, criações e transformações em espetáculos, seja pelo 

valor, seja pelo exótico ou pelo interesse, resultando no estabelecimento de uma nova 

estrutura sócioespacial. 

O turismo não tem existência própria e sua dinâmica depende do jogo dos atores –

Estado, iniciativa privada, comunidade local e turista - que o inventam em um lugar escolhido 

para tal (Knafou, 1992). Os agentes promotores do turismo, com a anuência ou não dos 

visitados, selecionam certos lugares, certas festas para serem sacralizados, certos 

comportamentos e atividades que eles consideram particularmente representativos como 

produto turístico. Além disso, o constante embelezamento do local, criando e recriando 

continuamente um sistema de atrativos, mesmo nas festas pela decoração, pelas luzes e cores 

destina-se mormente à estética do olhar. 

O turismo não somente é feito de ritos como ele pressupõe, mas é, ainda, um 

imaginário do espaço. E é este imaginário que dá sentido à circulação turística e a diferença 

das outras formas de mobilidades. Yázigi (2000) lembra-nos que o devaneio, a fantasia ou a 

imaginação seriam a essência da condição humana e fazem parte da excitação turística e é 

sabiamente manipulada por seus agentes. Dito de outra forma, as interações estão  em 

consonância com as modificações significativas, em andamento nas sociedades pós-moderna, 

acrescidas daquelas ligadas ao processo mais amplo da globalização. 

Sem dúvida, é um tipo de mudança estrutural que começa a transformar as sociedades 

no final do século XX. As transformações estão, também, “mudando nossas identidades 

pessoais, abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados” (

 Hall,1997 :9).O contexto psicológico  e social do turismo é favorável a experimentos de 

produtos e produções culturais variados porque trata-se de um tempo fora do contexto normal 

durante o qual cada um pode decidir o que fazer, pelo simples prazer de experimentá-lo, como 

ocorre nas festas mesmo se é um espectador.  

A festa funciona presentemente, ainda que nao seja com o mesmo vigor, como uma 

verdadeira catarse, desmontando os conflitos. A ritualização quase sistemática do significante 

festivo tende a normalizar as relações sociais que o sustenta. A festa permite de expressar as 

ambigüidades e contradições sociais e, como instituição social, responde as exigências 

contraditórias. 

 

Atualmente, no mundo em que vivemos, quase tudo se torna espetáculo. As festas 

tornam atrativos turísticos ,o que  já registrou-se  neste estudo ;  essas festas populares, que 

eram realizadas espontaneamente pelos grupos locais, presentemente têm a  organização com 
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a participação de empresas de eventos, empresas de bebidas e comidas, promotores culturais 

e empresas de turismo. Mesmo no meio rural, é este o aspecto contemporâneo, de  mudanças 

por quais passam  as grandes festas populares (Natal, Carnaval, Semana Santa, São João, 

Vaquejada, etc).  

Diante de tal contexto, pode-se afirmar que as festas rurais tradicionais tendem para 

configurarem-se como se existissem duas festas, uma dentro da outra, ou seja, a festa central 

institucionalizada, de interesse econômico dos  políticos e até religiosos, e a outra periférica, 

que continua sendo organizada  pela  mobilização da comunidade, pelas fortes redes sociais 

de comunicação, com a finalidade alegórica de rompimento com o cotidiano e com o mundo 

normativo estabelecido. Ou seja, a celebração para ``quebrar a rotina'', em tempo de festa nos 

diferentes instantes da comunidade e outra no tempo do espetáculo organizado para consumo 

global. Por estas razões é compreensivel alguns autores comentarem sobre  o seu carácter 

plurifuncional, e esta pode levar a ocultar certos elementos que passam despercebidos para os 

participantes, bem seja a ordem, as suas funções, que  vão além do lúdico, e também os 

diferentes elementos que se põem em jogo: espaços, tempos, lazer, personagens e  economia 

entre outros. 

As manifestações culturais populares têm as suas origens nas comemorações 

comunitárias -- festas religiosas ou profanas (Santos ; Kinn, 2009). Para atender à nova ordem 

econômica do mundo globalizado, de produção e consumo de bens materiais e imateriais, as 

festas tradicionais transformam-se em acontecimentos  comerciais atendendo aos interesses 

das  marcas de bebidas, dos políticos, do turismo e, sobretudo,  dos pequenos comerciantes 

temporários, na maioria desempregados ou subempregados, que aproveitam as 

espetacularizações das festas para obter alguma renda e reorganizar a economia familiar por 

algum tempo.  

Nesse processo de troca de valores simbólicos, os dois sistemas de produção cultural 

envolvidos nas negociações e articulações são paradoxais, porque os interesses para a 

realização das festas são convergentes, mas os procedimentos para a sua celebração são 

opostos e conflituosos. Para os promotores locais, a celebração das festas continua tendo os 

significados lúdico, mítico, mágico e religioso mas, nos últimos anos também passaram a existir 

os interesses dos negócios e mercadorias.. 

O turismo ainda não constitui um instrumento valioso de valorização do patrimônio 

imaterial no Brasil e, apenas recentemente, começou-se a haver interesse em implementar 

uma política de valorização do patrimônio em parceria com os Ministérios da Cultura e do 

Turismo. As festas de caráter rural  local, como aquelas discutidas neste estudo, são 

marginalizadas da vida pública e das políticas culturais de modo geral. Nas duas ilustrações o 

turismo constrói seus territórios em níveis diferenciados.  
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Nos calendários festivos dos municípios predominantemente rurais, apenas aquelas 

festas tidas como expressivas de uma identidade territorial persistem devido ao interesse local 

de poucos. É inegável a necessidade de serem valorizadas por constituírem a memória do 

povo, de uma história e de um tempo da sociedade contemporânea. Isto é, a festa é um bem 

cultural. 

Estas reflexões não esgotam aqui. Na busca da visibilidade do lugar, quando a 

turistificação avança gananciosa pelos patrimônios naturais e culturais, parecem-nos que 

temos ainda que desvendar mais esta prática. Enfim, projetar mais luzes sobre o que faz o 

lugar turístico existir com as manifestações festivas; sobre os sujeitos que fazem “a produção 

da vida”, embora também se  turistificam no meio rural.  

                             

Referências bibliográficas 

Almeida, Maria Geralda de 2010 “Territórios de Quilombolas: Pelos Vãos e Serras dos Kalunga 

de Goiás – patrimônio e Biodiversidade de Sujeitos do Cerrado”. Ateliê Geográfico. v.4, n.9: 1-

28. 

Almeida, Maria Geralda de 2003 “Lugares Turísticos e a falácia do intercâmbio cultural”.En: 

Almeida, M.Geralda de. Paradigmas do Turismo (.pp 11-22) Goiânia: Alternativa. 

Baudriallard, Jean1981 “Simulacres et simulation”. Paris: Galilée. 

Bourdieu, Pierre1968 “Un art moyen.”, Paris: Editions de Minuit. 

Brandão, Carlos R 2004 “De tão longe eu venho vindo: símbolos, gestos e rituais do 

catolicismo popular em Goiás”. Goiânia: Editora da UFG. 

Carlos, Ana Fani Alessandri.1996 “O lugar no/do mundo” São Paulo: Hucitec. 

Connor, Susan 1992 “Cultura Pós-Moderna. Introdução às teorias do contemporâneo”. São 

Paulo: Loyola. 

Di Meo, Guy 2001 “La géographie en fêtes”. GAP:Ophrys. 

Dumazidier, Jean 1962 “Vers une civilization du loisir?” Paris: Le Seuil. 

Duvignaud, Jean 1991 “Fêtes et civilisations”. Arles: Actes Sud,2 éd.. 

Giddens, Anthony 2000 “Mundo em descontrole- o que a globalização está fazendo de nós”. 

Rio de Janeiro: Record. 

Giddens, Anthony 1991  “ As conseqüências da modernidade”. São Paulo: UNESP. 

Gomes, Francisco dos Santos 2005 “Histórias de Quilombolas, Mocambos e Comunidades de 

Senzalas”. São Paulo: Hucitec. 

Guay, Pierre-Yves y Lefébvre, Simon 1998 “ Les impacts sociáux du tourisme international: 

univocité ou variabílité“. En: Michel, Franck (ed). Tourismes, Touristes, sociétés (pp159-186). 

Paris: L’Harmattan.  

Hall, Stuart 1997 “ Identidades Culturais na Pós-Modernidade.” Rio de Janeiro: DPA. Ed. 

Jafari, J 1985 “The tourism system. A theoretical approach to the study of tourism”. Ann Arbor : 

University Microfilm International. 



870 
 

Knafou, Remy 1992 “L´Invention du tourisme“ En: Bailly, Antoine y Ferras, Robert y Pumain, 

Denise. (eds). Encyclopédie de la Géographie (pp 851-864).Paris: Economica.  

Laplante, Michel 1996 “L´expérience touristique contemporaine.Fondements sociaux et 

culturels“. Montréal : Presses de l´ université du Québec. 

Lazzarotti ,Olivier 2001 “À  propos de tourisme et patrimoine: les raisons de l’ “ Habiter”. 

Diplôme d’ HDR, Université Paris 7, Denis Diderot.  

 Munanga, Kabinguelele y Gomes, Francisco dos Santos 2006 “O negro no Brasil de hoje“. São 

Paulo: Global.  

Paes, Maria Tereza .Lucchiari 2009  “Patrimônio cultural, turismo e identidades territoriais, um 

olhar geográfico”. En: Bartholo,Rodolfo y Sansolo,David y Bursztyn, Rodrigo( Eds). Turismo de 

base comunitária-diversidade de olhares (pp 42-53) Brasilia: Ministério do Turismo. 

Pessoa, Jadir 2005. “Saberes em Festa: gestos de ensinar e aprender na cultura popular Igreja 

da denúncia e o silêncio do fiel”. Goiânia: Editora da UCG, Kelps.  

Piette, Alain 1988. “Formes rituelles et comportamentales dans la fête populaire”. Anthropos 

(Paris), n°83, .327-341. 

Plano Nacional de Cultura: Diretrizes Gerais 2008. 1a ed. p. 12. Available at: 

<http//www.cultura.gov.br/pnc>.acessado em 2 de novembro de 2009. 

Raymond, Nadine 2007 “ Tourisme et patrimoine en Amérique centrale et andine : le poids du 

contextepolitique, économique et social“.  En : Lazzarotti, Olivier y Violier, Pierre (eds) Tourisme 

& Patrimoine un moment dans le monde (pp 85-106) .Angers : Presses de l`Université 

d`Angers. 

Santos, Roselvelt.; Kinn, Marly 2009  “Festas: Tradições reinventadas nos espaços rurais dos 

cerrados de Minas Gerais“ Espaço e cultura, UERJ, RJ, n. 26,  58-71, jul./dez. 

Unesco-Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura 2005 “Carpeta de 

información sobre el patrimônio mundial.” Paris: Unesco. 

Urbain Jean-.Didier 2002  “ L´ idiot du voyage. Histoires du touristes“. Paris : Éditions Payot & 

Rivages. 

Urry, Larry 1996 “O olhar do turista”. São Paulo: Studio Nobel: SESC. 

Yazigi, Eduardo 2000 “Subsídios sobre o papel da fantasia no planejamento do turismo”. En: 

Lage, Beatriz. Helena y Milone, Paulo Cesar (Eds). Turismo, teoria e prática (pp 264-280). São 

Paulo: Atlas. 

Villaboana, M.C & Costa, M.P. 2001 “ Patrimonio Cultural”.Madrid: Editora Sintesis. 

Sites : 

/www.adeo-voyages.com/infos_utiles/monde_en_fetes/consultado em 20/05/ 2011. 

http://www.trancosobahia.com.br/ (consultado dia 05/01/2006) 

(www.turismo.mg.gov.br/noticias/167-festas-de-maio-em-minas-gerais. consultado em  

20/04/2011). 

 www.parana-online.com.br/canal/viagem-e-turismo/news/375598/. Consultado em 

19/05/2011). 

 



871 

 

O turismo rural pedagógico e as novas funções desempenhadas pelas 

propriedades rurais: duas experiências brasileiras  

 

Angela Luciane Klein1, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, angelaklain@yahoo.com.br 

Marcelino de Souza2, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

marcelino.souza@uol.com.br 

 

Resumo: Este artigo visa compartilhar alguns resultados de um estudo, cujo objetivo 

constituiu-se na análise das atividades de turismo rural pedagógico, enquanto prática educativa 

a ser desenvolvida em complemento ao ensino escolar.  A investigação contemplou duas 

experiências diferenciadas: o Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre (RS) e o projeto ‘Viva 

Ciranda’, de Joinville (SC). Metodologicamente, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a 

observação e entrevistas semi-estruturadas com 11 proprietários rurais, donos dos 

empreendimentos com atividades educativas, e 22 professores que visitaram estas 

propriedades com seus alunos. Constatou-se que as atividades desenvolvidas possibilitam aos 

estudantes aprender sobre a origem dos alimentos, a vida animal e vegetal, os recursos 

hídricos e modos de produção sustentáveis, favorecendo a construção de novos 

conhecimentos acerca do mundo rural. 

Palavras-chave: turismo rural pedagógico; propriedades rurais; atividades educativas; 

desenvolvimento local; multifuncionalidade dos espacos rurais. 

 

The pedagogical rural tourism and the new tasks of farms: two Brazilian experiences 

Abstract: This article aims to share some results of a study whose objective was on the 

analysis of the educational activities of pedagogical rural tourism, while educational practice to 

be developed in addition to teaching school. The research looked at two different experiences: 

Roteiro Caminhos Rurais of Porto Alegre (RS) and the project 'Viva Ciranda' in Joinville (SC). 

Methodologically, we used the literature review, observation and semi-structured interviews with 

11 landowners, owners of enterprises with educational activities, and 22 teachers who have 

visited these properties with their students. It was found that the activities enable students to 

learn about the origin of food, animal and plant life, water resources and sustainable production 

methods, favoring the construction of new knowledge about rural. 

Key words: pedagogical rural tourism, farms, educational activities, local development, 

multifunctionality of rural areas. 
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1. Introdução  

 O quadro de mudanças sociais, econômicas, ambientais e culturais ocorridas no meio 

rural brasileiro, sobretudo, nas últimas duas décadas, tem contribuído de modo significativo 

para a constituição de uma nova realidade, um ‘novo rural’, caracterizado por uma diversidade 

de ocupações, serviços e novas funções não exclusivamente produtivas, e que antes existiam 

apenas no meio urbano. Segundo Graziano da Silva (2002), trata-se de um ‘novo rural’ que já 

não pode mais ser pensado apenas como um lugar que produz mercadorias agrárias e oferece 

mão-de-obra. Além de poder oferecer ar, água, turismo, lazer, bens de saúde, também 

possibilita no espaço local-regional a combinação de novos postos de trabalho com pequenas 

e médias empresas. 

 Wanderley (2000, apud Kageyama, 2008), apresenta um conjunto de elementos que 

caracterizam essa nova ruralidade, representada por uma integração intersetorial entre o meio 

rural e o meio urbano: diversificação social, relações de complementaridade com o urbano, 

crescimento demográfico, valorização do patrimônio natural e cultural das cidades e o 

surgimento de novos papéis atribuídos aos agricultores, envolvendo aspectos que vão desde a 

preservação da paisagem e proteção ambiental até a reprodução das tradições culturais rurais.  

 Dentro desse cenário de revalorização das áreas rurais, novos conceitos começam a 

emergir, ganhando destaque nas discussões internacionais. É o caso da multifuncionalidade da 

agricultura, uma abordagem elaborada originalmente no contexto europeu no início dos anos 

1990 e que se refere a “todos os produtos, equipamentos e serviços criados por atividades 

agrícolas em benefício da economia e da sociedade em geral” (Losch, 2004: 340).  Trata-se do 

reconhecimento de que, para além da sua função primária de produção de alimentos e fibras, a 

agricultura desempenha outras múltiplas funções podendo, dentre outros aspectos, prover 

benefícios ambientais como a conservação dos solos, gestão sustentável dos recursos naturais 

e preservação da biodiversidade, além de contribuir para a viabilidade socioeconômica em 

várias regiões rurais (OECD, 1998). 

 Para Carneiro (2003), essas funções possibilitam a constituição de uma nova 

representação social sobre o rural, apoiada na valorização positiva da natureza e do patrimônio 

cultural dos espaços rurais. Nessa perspectiva, o turismo rural emerge como importante 

atividade que no âmbito da multifuncionalidade, pode representar uma estratégia de 

desenvolvimento local, possibilitando a ativação das áreas rurais, a conservação da natureza e 

a criação de novos postos de trabalho.  

 A expansão desse segmento no cenário brasileiro, principalmente a partir da década de 

1990, tem despertado o interesse de gestores e pesquisadores de diferentes áreas, os quais 

buscam apontar as razões desse rápido crescimento da atividade. Para o Ministério do Turismo 

(Brasil, 2007), tais fatores relacionam-se à necessidade de diversificação de renda que o 

produtor rural passou a ter e o desejo dos citadinos em reencontrar suas raízes, conviver com 

a natureza, as tradições, as formas de produção e os modos de vida populações rurais.  
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 Para Schneider (2006), no entanto, essa expansão do turismo nas áreas rurais pode 

ser entendida, de um lado, como uma resposta à reestruturação da economia sob os efeitos da 

globalização e por outro lado, como conseqüência das transformações sociais, associadas à 

redução das jornadas de trabalho e o aumento do tempo livre das pessoas, bem como, do 

aumento da expectativa de vida dos brasileiros e das alterações ocorridas nos padrões de 

consumo, que consequentemente, estimulam a procura por amenidades e bens não tangíveis.  

 Conforme é possível perceber, tais justificativas não se encontram isoladas, ao 

contrário, estão intimamente relacionadas. De fato, com a globalização e as constantes crises 

internacionais emergindo, a economia muda, e, por conseguinte a sociedade também. Com 

isso, surgem novas necessidades, novos nichos de mercado e ao mesmo tempo, novos 

‘olhares’ acerca do mundo rural.   

 Neste contexto, as características típicas do meio rural, envolvendo a paisagem natural 

e cultural e os modos de vida das populações rurais, passam a atrair um número cada vez 

maior de pessoas do meio urbano, fortalecendo assim a prática do turismo rural que, em 

virtude disso, passa a receber maior atenção de outras esferas da sociedade. 

 Sznajder, Przezbórska e Scrimgeour (2009) destacam três características principais do 

turismo rural3 e que de certa forma, também oferecem subsídios para a compreensão acerca 

da expansão dessa atividade no contexto atual: a primeira delas associa-se à possibilidade de 

satisfazer necessidades humanas, por meio da participação ativa no processo de produção de 

alimentos e na vida cotidiana de uma família rural; a segunda está relacionada à possibilidade 

de satisfazer a necessidade cognitiva humana ou etnográfica dentro da produção agrícola, com 

a chance para aprender sobre a vida das pessoas rurais, sua cultura e seus costumes; e a 

terceira característica está associada à possibilidade de satisfazer necessidades emocionais, a 

partir do contato direto com animais domésticos, plantas, e por meio de diferentes experiências 

vivenciadas no rural associado a uma atmosfera de rusticidade e sossego. 

 Para além dessas características, o turismo rural desempenha ainda um conjunto de 

funções e que estão relacionadas à geração de emprego e renda (função econômica), à 

conservação da natureza e cuidado com o meio ambiente (função ambiental) e à oportunidade 

para contemplar contatos com um estilo de vida tradicional ao aprendizado acerca do mundo 

rural e suas peculiaridades (função educativa) (Sznajder et al., 2009). 

 Esta última função do turismo rural, isto é, a função educativa, tem ganhado respaldo 

no contexto internacional, especialmente nos últimos anos, tornando-se uma ferramenta eficaz 

na promoção da educação ambiental e nutricional, bem como, no resgate da cultura rural e 

valorização das atividades agrícolas. Em países como a França, Itália, Holanda, Noruega, 

Finlândia, Estados Unidos e Japão observa-se um crescimento significativo de propriedades 

rurais que desenvolvem atividades educativas voltadas especificamente para grupos escolares. 

                                                            
3 Estes autores utilizam o termo “agriturismo” na sua obra. No entanto, em virtude do quadro de 
características apontadas pelos autores e que se assemelham muito ao conceito de turismo rural 
brasileiro, optou-se pela utilização desse último termo enquanto sinônimo do termo agriturismo.  
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Os resultados obtidos em tais experiências têm sido bastante promissores, o que acabou 

despertando a atenção dos governantes e entidades locais, que passaram a oferecer apoio e 

incentivos aos envolvidos. 

 Este conjunto de atividades realizadas no âmbito da propriedade rural, que utiliza como 

recurso didático as atividades agrícolas, a produção agropecuária e os recursos naturais e 

culturais ali existentes, compreende, portanto o turismo rural pedagógico, uma modalidade do 

turismo relativamente nova no contexto brasileiro e que relaciona educação, turismo e meio 

rural ao mesmo tempo, dentro de uma perspectiva interdisciplinar e multifuncional. 

Desse modo, esta atividade não surge apenas como uma maneira diferente de explorar 

o turismo rural, mas também, como uma ferramenta pedagógica capaz de promover a 

articulação entre os saberes adquiridos em sala de aula com as diferentes realidades ambiental 

e cultural vivenciadas no meio rural (Teixeira et al., 2005). E além de oportunizar novas 

experiências aos estudantes, favorecendo a construção de novos conhecimentos, também 

possibilita aos proprietários rurais agregar valor aos produtos e serviços existentes em suas 

propriedades, valorizando os recursos naturais presentes e seu modo de vida. 

 Em face disso, as propriedades rurais passam a receber uma nova conotação, 

desempenhando funções que favorecem o seu reconhecimento social e ambiental.  Assim, 

além de se constituírem em locais destinados à moradia das famílias rurais e à produção 

agrícola e pecuária, essas propriedades tornam-se ambientes pedagógicos valorosos que 

possibilitam a realização de uma ampla gama de atividades educativas voltadas para grupos 

escolares. Segundo Bertacci (2005), em virtude de suas inúmeras características, as 

propriedades rurais pedagógicas podem representar um verdadeiro laboratório ao ar livre, 

contemplado por um universo repleto de possibilidades e valores educacionais que são 

oferecidos às escolas, como banco de dados a ser utilizado na plataforma curricular.  Neste 

contexto, o ambiente se torna um lugar de exploração e observação direta, favorecendo a 

experiência pessoal e experimental, estimulando o desenvolvimento de diferentes habilidades. 

 A abordagem pedagógica utilizada no desenvolvimento das atividades nessas 

propriedades rurais assentam-se basicamente em três ideias básicas: a primeira delas 

relacionada a uma pedagogia ativa, representada por um conjunto diversificado de atividades 

práticas e experiências diretas; a segunda envolvendo o contato direto com animais e plantas 

em seu ambiente natural; e a terceira associada à oportunidade de encontro e interação entre 

agicultores e jovens, possibilitando o enriquecimento das experiências destes, através da 

emoção e  do conhecimento despertado (Nasolini, 2005). 

 Para Franco e Senni (2005), o caráter inovador presente nesse tipo de formação 

educativa está justamente no desenvolvimento de uma metodologia de ensino conhecida como 

"ensinar fazendo", com a realização de diferentes atividades, tais como, passeios educativos, 

aulas de ecologia ao ar livre e laboratórios de ensino. São atividades que abarcam diferentes 

finalidades, contemplando de aspectos relacionados à exposição e explicação dos processos 

biológicos das atividades agrícolas e da produção e processamento dos alimentos até 
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questões associadas aos problemas ambientais presentes nas áreas rurais, decorrentes da má 

gestão dos recursos naturais. 

 O reconhecimento do potencial social e educativo presente nas propriedades rurais tem 

se difundido no cenário internacional progressivamente, com um significativo aumento desses 

empreendimentos em vários países. Na Holanda, em 2007 havia aproximadamente 8.000 

agricultores que ofereciam passeios educativos em suas propriedades para crianças em idade 

escolar. O quadro de atividades envolvia desde a observação e interação com os animais da 

propriedade até a participação em alguma atividade relacionada à rotina diária dos agricultores 

e o conhecimento sobre a produção de alimentos (Haubenhofer et al., 2011). 

 Na Itália, uma pesquisa realizada no ano de 2000 identificou 273 propriedades rurais 

pedagógicas, com destaque para a região de Emilia-Romagna, que na época já contava com 

115 propriedades rurais envolvidas com atividades de caráter pedagógico (Napoli, 2006). 

Atualmente, de acordo com Canavari (2011), há estimativas de que existam cerca de 1.878 

propriedades rurais pedagógicas autorizadas em todo o território italiano. Segundo o autor, o 

principal objetivo das atividades desenvolvidas nestas propriedades consiste em promover 

entre as crianças e jovens uma cultura da alimentação, representada pela conexão entre os 

aspectos de nutrição e sua relação com a tradição local e a terra. 

 Na França, em decorrência da crescente demanda social e educacional em torno das 

propriedades rurais pedagógicas, em 2001 foi realizado um encontro composto pelos 

ministérios da educação nacional, da agricultura e pesca, do desenvolvimento territorial e 

ambiental, da juventude e dos esportes e recentemente, da justiça, que resultou na publicação 

de uma circular interministerial definindo as estruturas e o papel das propriedades rurais que 

desenvolvem atividades pedagógicas, como também, os objetivos e os tipos de públicos. De 

acordo com o referido documento, a propriedade rural pedagógica caracteriza-se como uma 

estrutura com criação de animais e/ou culturas, que recebe crianças e jovens da escola e fora 

dela, podendo ser subdividida em dois tipos: as propriedades de animação, que compreendem 

as propriedades urbanas ou periurbanas que apresentam pouca ou nenhuma produção 

agrícola, mas que dispõem de uma diversidade de espécies de animais domésticos; e as 

propriedades /explorações agrícolas que abarcam as propriedades rurais que, além de manter 

a sua função primária de produção, também desenvolvem atividades educativas, recebendo 

grupos de crianças e jovens de maneira regular (Caffarelli et al., 2010).  

 Ainda no cenário europeu, outra experiência semelhante envolvendo a realização de 

atividades pedagógicas no âmbito das propriedades rurais e que tem se destacado está 

situada na Noruega. Neste país, a compreensão do relevante papel desempenhado pelas 

propriedades rurais no âmbito da educação ganhou forma no ano de 1994, a partir do 

desenvolvimento de um projeto de cooperação entre escolas e propriedades rurais, com a 

assistência da Universidade Norueguesa de Ciências da Vida (UMB). A proposta visava, 

sobretudo, oportunizar um contato permanente entre os alunos e a propriedade rural, a partir 

de situações pedagógicas que possibilitassem aos mesmos a participação nas atividades de 
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cuidado com a natureza. O projeto foi promissor a ponto de se tornar referência para outros 

países que aspiram realizar trabalho semelhante (Krogh et al. 2004).   

 O quadro de experiências envolvendo escolas e propriedades perpassam as fronteiras 

européias e chegam ao continente Americano, mais especificamente nos Estados Unidos, já no 

ano de 2006, de acordo com as estimativas, existiam cerca de 950 propriedades rurais 

envolvidas em programas escolares, espalhadas em mais de 35 estados americanos (Joshi, 

Kalb e Beery, 2006). Em alguns estados como o da Pensilvânia, o elemento principal que 

orienta as atividades promovidas nas propriedades rurais em parceira com as escolas está 

associado à preocupação com a saúde infantil, principalmente aos aspectos relacionados à 

obesidade infantil e diabetes, evidenciando a necessidade urgente de promover um estilo de 

vida mais saudável e sustentável (Hinrichs et al., 2008).  

 No Brasil, algumas experiências semelhantes envolvendo a prática de atividades 

pedagógicas no âmbito das propriedades rurais já estão sendo desenvolvidas, no entanto,  

ainda existem poucas referências teóricas que contemplem tais questões, consitutindo-se num 

campo ainda em contrução. Diante disso, o  presente artigo tem como propósito compartilhar 

alguns resultados de um estudo científico, realizado em nível de mestrado no ano de 2011, 

cujo objetivo geral constituiu-se na análise das atividades de turismo rural pedagógico, 

enquanto prática educativa a ser desenvolvida em complemento ao ensino escolar. A 

investigação contemplou duas experiências diferenciadas: o Roteiro Caminhos Rurais de Porto 

Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul e o projeto ‘Viva Ciranda’, desenvolvido no município 

de Joinville, no Estado de Santa Catarina, ambos situados na região Sul do Brasil.  

 

2. Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa em questão, de caráter qualitativo, contemplou como universo de estudo 

duas experiências de turismo rural pedagógico que estão sendo desenvolvidas na região sul do 

Brasil: o Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre, desenvolvido na zona sul do Município de 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o Projeto ‘Viva Ciranda’, localizado no município de Joinville, 

Santa Catarina. A escolha destes dois cenários justifica-se em função de três fatores: primeiro, 

porque tanto o Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre quanto o Projeto Viva Ciranda 

enquadram-se no conjunto das estratégias inovadoras que estão em desenvolvimento no meio 

rural brasileiro; segundo, pelo fato do turismo rural pedagógico ser uma atividade relativamente 

nova no cenário brasileiro, ainda existem poucas experiências sendo desenvolvidas; e terceiro, 

ao optar por duas experiências distintas, que abarcam contextos sociais e culturais diferentes, 

tem-se a possibilidade de mostrar que o turismo rural pedagógico, enquanto uma alternativa 

socioeconômica a ser desenvolvida nas propriedades rurais, não se limita a um contexto sócio-

cultural especifico, evidenciando assim, o seu grau de aplicabilidade e relevância.  

Em relação aos procedimentos metodológicos da pesquisa, inicialmente utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica acerca da temática abordada e que se manteve ao longo de todo o 

processo investigativo.  A etapa seguinte compreendeu a pesquisa de campo, com a realização 



877 

 

de entrevistas semi-estruturadas aplicadas a 11 proprietários rurais, donos dos 

empreendimentos que oferecem atividades educativas para grupos escolares, sendo 6 

proprietários que integram o projeto Viva Ciranda’ e 5 que fazem parte do Roteiro Caminhos 

Rurais de Porto Alegre.  

Paralelamente, entre os meses de setembro e novembro de 2011, foram realizadas 

observações sistemáticas das atividades desenvolvidas em cada propriedade com turmas do 

primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Vale ressaltar que a aplicação dessa técnica 

esteve condicionada a um conjunto de variantes que inicialmente não estavam previstas e que 

influenciaram direta ou indiretamente no andamento da pesquisa, tais como, o tempo chuvoso, 

o cancelamento das visitas sem aviso prévio, o atraso considerável de algumas turmas às 

propriedades (por motivos diversos) e número ínfimo de turmas agendadas para o período em 

questão em algumas propriedades.  

Com o intuito de garantir maior veracidade ao estudo, também foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com os professores responsáveis pelas turmas que estiveram 

visitando as propriedades no período em questão. No total, foram entrevistados 22 professores, 

sendo 14 da cidade de Joinville e 8 de Porto Alegre. A proposta inicial era entrevistar apenas 

os professores que acompanharam as turmas observadas em cada propriedade, entretanto, 

devido ao grande envolvimento e entusiasmo dos professores das escolas envolvidas no 

Projeto Viva Ciranda, o grupo de entrevistados ampliou-se, passando de 6 para 14 entrevistas. 

Para além desses procedimentos, também foram realizadas entrevistas não-

estruturadas com dois técnicos responsáveis pela elaboração e desenvolvimento do ‘Projeto 

‘Viva Ciranda’ e a presidente da Coodestur - Cooperativa de Desenvolvimento e Formação do 

Produto Turístico, que presta serviços ao Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre. Tais 

entrevistas surgiram em virtude da necessidade de se conhecer com maior profundidade cada 

experiência, e que não estão registradas em documentos oficiais. 

 

 

3.  Resultados e Discussões 

3.1.  O Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre 

O turismo rural no município de Porto Alegre começou a ser vislumbrado a cerca de 10 

anos atrás, a partir das pesquisas elaboradas por acadêmicos estudantes do Curso de Turismo 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1999 (Rodrigues, 2011). 

Entretanto, a realização de um diagnóstico do meio rural do Município de Porto Alegre, no ano 

de 1994, já apontava a existência dessa riqueza de diversidade e um potencial a ser explorado 

com serviços e atividades voltadas para o lazer e o turismo, ressaltando a necessidade de 

formulação e implementação de políticas públicas específicas que pudessem contribuir para a 

ordenação do uso dos espaços rurais (Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1994).  

Assim, no ano de 2005, o Escritório de Turismo de Porto Alegre e a Associação Rio-

grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, no 
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intuito de estimular essas potencialidades, passaram a auxiliar os agricultores familiares 

indicando os melhores locais de suas propriedades que poderiam ser mostrados aos turistas 

em virtude da importância cultural ou beleza natural existente. Nesse mesmo período, realizou-

se uma pesquisa entre as propriedades localizadas na zona rural de Porto Alegre, 

selecionando aquelas que apresentavam alguma prática rural ou o interesse em desenvolver 

atividades turísticas. A partir da identificação dessas propriedades interessadas na realização 

da atividade do turismo rural, foi criado então o roteiro turístico Caminhos Rurais de Porto 

Alegre  (Souza e Elesbão, 2009).   

Posteriormente, em 2007, o roteiro que no início abarcava 30 empreendimentos, foi 

ampliado e passou para 41 atrativos turísticos (Coodestur, 2009). No ano seguinte, a 

aprovação do projeto de apoio a iniciativas de turismo de base comunitária junto ao Ministério 

do Turismo (MTur), permitiu a reorganização  do roteiro Caminhos Rurais, com a realização de 

um novo diagnóstico, cursos de capacitação, consultoria para as propriedades e material 

promocional. A elaboração e desenvolvimento do projeto partiu da Cooperativa de Formação e 

Desenvolvimento do Produto Turístico (COODESTUR) em parceria com a Associação Porto 

Alegre Rural (POARURAL), com o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA). No 

ano de 2010, o projeto foi ampliado e expandido por mais dois anos, recebendo uma verba de 

valor expressivo para serem investidos na divulgação e promoção do roteiro e na qualificação 

dos empreendedores4.  

Atualmente, conforme o relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo de 

Porto Alegre, o Roteiro abrange 31 empreendimentos que fazem parte dos atrativos para 

visitação, oferecendo opções de lazer, gastronomia, hospedagem e experiências relacionadas 

à rotina de vida rural e que estão distribuídos em onze bairros5 localizados na zona sul, 

(Rodrigues, 2011). Dentro desse quadro de empreendimentos, encontram-se algumas 

propriedades rurais que também realizam atividades de caráter educativo e recreativo voltadas 

especificamente para grupos escolares e que, por apresentarem tais características, foram foco 

de análise pesquisa em questão. 

 

 

3.1.1. As propriedades analisadas  

 

Granja Santantonio 

                                                            
4 Informações concedidas pela atual presidente da Cooperativa de Formação e Desenvolvimento do 
Produto Turístico (COODESTUR), senhora Aline Moraes Cunha. Conforme a entrevistada, o primeiro 
orçamento liberado pelo MTur (2008-2009) foi  R$ 147.560,00 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e 
sessenta reais) e o segundo  orçamento, concernente ao período de 2010-2012 compreendeu um valor 
total de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). 
 
5 Os bairros que fazem parte do projeto Caminhos Rurais de Porto Alegre são: Belém Novo, Belém Velho, 
Lami, Vila Nova, Restinga, Cascata, Ipanema, Lageado, Hípica, Lomba do Pinheiro e Campo Novo. 
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 A propriedade de 11 hectares possui uma produção bastante diversificada de 

hortifrutigranjeiros, obtidas por meio do manejo agroecológico. Grande parte da produção é 

comercializada para pequenos estabelecimentos comerciais do município e em uma feira 

agroecológica realizada todos os sábados na Rua José Bonifácio, do Bairro Bom Fim, na 

cidade de Porto Alegre. 

 O casal responsável, Vasco e Caren, inseridos no Roteiro Caminhos Rurais desde 

2005, passou a receber grupos de estudantes somente a partir de 2008. Desde então, 

desenvolvem atividades de caráter educativo com as turmas, tendo a produção agroecológica 

como foco principal. O percurso contempla explicações que vão desde o modo de plantio e 

tipos de manejo até o sistema de irrigação implantado. Conforme a faixa etária, a turma 

também participa do plantio de mudas de hortaliças em um canteiro preparado com o trator 

pelo proprietário no momento. Na horta, os alunos são estimulados a experimentar as alfaces 

de produção orgânica. 

Além dessas atividades, a proposta inclui ainda o passeio de trator e a observação e 

contato com os animais que vivem na propriedade, a exemplo do cavalo, da ovelha, galinhas, 

vaca, porco, cães, patos, marrecos e gansos. Ao final, conforme a disponibilidade de tempo da 

turma, as crianças têm um momento para brincar, jogar bola e andar de balanço em um espaço 

localizado na entrada da propriedade. 

Em relação ao perfil dos grupos que costumam visitar a propriedade, geralmente são 

turmas de 3º e 4º ano provenientes de escolas particulares de Porto Alegre. 

 

Sitio do Mato  

 Localizada no Bairro Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre, a propriedade de 

apenas 2 hectares foi criada no ano de 1994 com a finalidade primeira de se tornar um sítio 

pedagógico, voltado exclusivamente para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e 

recreativas. Assim, todas as atividades produtivas (frutas, hortaliças, criação de animais) são 

em pequena escala, em nível de amostragem, para o desenvolvimento das atividades de 

turismo pedagógico.  

 Dentre os atrativos destacam-se: trilha realizada em mata nativa, observação de 

árvores frutíferas, contato com animais domésticos como pônei, ovelha, cabra, vaca, coelho, 

peru, galinhas. Há ainda um açude para observação de peixes, um espaço com caixas de 

abelhas nativas para observação e uma horta onde as turmas também podem participar no 

processo de plantio de mudas de hortaliças nos canteiros cultivados. Na área para recreação, 

há um pequeno campo de futebol e voleibol e um ‘bosque’ balanços, ponte suspensa e tirolesa. 

 Segundo o proprietário, Mauri Weber, que também é dono de uma agência de turismo, 

o principal objetivo das atividades propostas é possibilitar aos estudantes vivências e 

experiências novas acerca do mundo rural. Dessa forma, tem-se uma seqüência de atividades, 

porém, o roteiro é estabelecido de acordo com os propósitos do professor responsável pelas 
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turmas. Dessa forma, dá-se maior ênfase naquilo que o grupo de alunos estiver estudando na 

escola naquele momento. 

 Para desenvolver as atividades, o proprietário conta com o auxilio de 8 monitores 

contratados, além da esposa e dois filhos, que nas horas vagas também ajudam. A respeito do 

perfil das turmas que costuma receber na propriedade, destacam-se os grupos de pré-escola e 

de 1º e 2º ano, procedentes de escolas particulares e públicas. 

 

Sítio Recanto das Pedras  

  Situada na Lomba do Pinheiro, em uma região bastante urbanizada, a propriedade de 

2,5 hectares possui como característica a produção agroecológica, com o cultivo de hortaliças, 

plantas medicinais e pomar de árvores frutíferas. Algumas frutas produzidas na propriedade 

são processadas, transformando-se em geléias e conservas caseiras que são comercializadas 

para turistas e visitantes. 

            Integrante do Roteiro Caminhos Rurais desde 2007, quando também passou a 

desenvolver atividades educativas voltadas para grupos escolares, a proprietária, Senhora 

Bernadete, destaca como eixos norteadores das atividades propostas em sua propriedade a 

questão do resgate da cultura rural e a alimentação saudável. Dessa forma, visando 

contemplar esses dois aspectos, o percurso didático proposto abrange a realização de 

atividades na horta pedagógica (com relógio humano, espiral de ervas medicinais e mandala) 

onde, além da participação no plantio de mudas ou semeadura em canteiro já preparado 

anteriormente, as crianças também têm a oportunidade de conhecer, através do cheiro, do 

sabor e da observação nos formatos e tamanhos, uma variedade de ervas medicinais como 

hortelã, poejo, arruda, citronela, alecrim, pulmonária. Nesta atividade, trabalham-se fortemente 

os sentidos (tato, olfato, visão, paladar). 

  O percurso também inclui a observação e o contato com os animais da propriedade 

(cavalo, vaca, ovelha, porco, cães, pato, galinha, ganso, coelho, faisão, abelhas, angolista), 

caminhada por trilha com mata nativa e oficina de alimentação saudável, onde as crianças 

também podem participar ativamente, confeccionando um pãozinho que é posto para assar 

após a atividade. 

  Referente ao perfil do público que costuma visitar a propriedade, a proprietária destaca 

que desde o início, recebeu apenas uma turma proveniente de escola pública, sendo todas as 

demais de escolas particulares. Quanto à faixa etária, a predominância é de turmas da 

educação infantil. 

 

Sítio Tio Juca 

  A propriedade, de 1hectare, destaca-se por sua produção agroecológica (desde 1997) 

com o cultivo de diferentes espécies de hortaliças como alface, rúcula, cenoura, aipo, funcho, 

beterraba feijão de vagem, pepino, abobrinha, tomate, pimentão e berinjela, as quais são 

comercializadas todos os sábados na feira agroecológica na Rua José Bonifácio, no Bairro 
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Bom Fim em Porto Alegre.  Há também um pomar de frutas nativas que atualmente conta com 

cerca de 50 variedades, tais como pitanga, araçá, goiaba serrana, guabijú, acerola, uvaia e 

butiá, carambola, jabuticaba, cereja, ameixa, graviola, jambo, bacupari, guabiroba, entre outros.  

  As atividades de turismo rural vêm sendo desenvolvidas em sua propriedade desde 

ano 2000, época em que também passou a receber grupos escolares. De acordo com o 

agricultor Eliseu Rosa da Silva, conhecido como tio Juca, inicialmente estas atividades 

possuíam um alto grau de ‘amadorismo’, mas ao longo dos anos, principalmente após o 

lançamento do Roteiro Caminhos Rurais em 2005, do qual faz parte desde o início, vários 

aspectos foram melhorados e ainda há muitos outros que precisam ser aprimorados. 

  No que concerne às atividades voltadas para os grupos escolares, o foco principal é a 

produção orgânica, com explicações que contemplam questões relacionadas ao tipo de solo, 

ao preparo da terra para o plantio, às variedades de culturas produzidas em cada estação do 

ano, ao biofertilizante vegetal produzido pelo próprio agricultor e, também, aos motivos que o 

levaram a adotar a produção agroecológica em substituição ao sistema convencional. O 

percurso, desse modo, compreende a observação dos aguapés nos açudes, que são os 

principais componentes do biofertilizante, e também, aos canteiros de hortaliças e ao pomar. 

Após, todos vão para o espaço onde é servido o lanche e, em seguida, a turma, sentada em 

círculo, faz seus questionamentos para o agricultor. 

  Ressalva-se que nesta propriedade, embora o envolvimento e participação das turmas 

restrinja-se a observar, visitar os espaços mostrados e ouvir as explicações do agricultor, o que 

mais chama a atenção dos alunos, ou seja, o principal atrativo da propriedade é o próprio Tio 

Juca, a figura marcante do Tio Juca, seja por seu apelido engraçado, por sua história de vida, 

pela sua significativa bagagem de conhecimentos e saberes práticos ou por sua simplicidade 

evidenciada no modo de ser e agir. 

 

Sítio dos Herdeiros 

  A produção de hortifutigranjeiros (alfaces de diferentes variedades, cenoura, 

moranguinhos, ameixas, hibiscus) constitui-se na principal atividade dessa pequena 

propriedade de 3 hectares, situada no Bairro Lami, na zona sul de Porto Alegre. Os 

proprietários, Senhora Vera e Senhor Dodô, também participam da feira agroecológica que é 

realizada todos os sábados no Bairro Bom Fim em Porto Alegre, com a comercialização dos 

produtos in natura e produtos processados, a exemplo da pasta de hibiscus, da pasta de 

cenoura e da geléia de morango. 

  O casal recebe grupos de alunos desde o ano de 2001, época em que o turismo rural 

passou a integrar o quadro de atividades desenvolvidas na propriedade. O percurso proposto 

para as turmas tem como propósito mostrar o trabalho do agricultor no seu dia a dia, como é 

feito o plantio e colheita das frutas e hortaliças e os cuidados necessários para o 

desenvolvimento das mesmas. Dentro desse percurso, além das explicações acerca de tais 

aspectos, os alunos também têm a oportunidade de participar ativamente da colheita, podendo 



882 

 

colher cenouras, moranguinhos ou hibiscus, conforme o tipo de cultura da época.  Caso esta 

atividade não seja possível, propõe-se então, a participação no plantio de mudas de 

moranguinho em canteiro já preparado anteriormente pelo agricultor. O final do percurso 

compreende o contato com alguns animais existentes na propriedade, a exemplo das ovelhas, 

patos, gansos e galinhas. 

  A propriedade costuma receber grupos de alunos do primeiro ao 5º ano do ensino 

fundamental, provenientes de escolas particulares. 

 

 

3.2. O projeto ‘Viva Ciranda’6 

O Projeto ‘Viva Ciranda’ compreende uma proposta de caráter inovador desenvolvida 

no município de Joinville, estado de Santa Catarina e tem como objetivo principal possibilitar às 

crianças e adolescentes diferentes vivências do cotidiano rural. 

Oficialmente inaugurado em março de 2011, o projeto começou a ser idealizado ainda 

em 2010 por uma equipe de profissionais da Fundação Turística de Joinville - PROMOTUR 

que, percebendo o cenário favorável existente na região, não somente em relação aos atrativos 

naturais e culturais, mas, sobretudo, pelo público potencial presente, decidiu investir e elaborar 

uma proposta envolvendo propriedades rurais e escolas. 

A iniciativa, que se constituiria em uma estratégia primeira para dinamizar o turismo 

nas áreas rurais locais, foi estruturada em etapas. A primeira delas compreendeu a seleção 

das propriedades. Como a equipe já tinha um conhecimento mais aprofundado das áreas rurais 

do município de Joinville, foram diretamente nas propriedades que apresentavam potencial ou 

que já tinham alguma experiência de turismo rural pedagógico, enfim, que não precisariam de 

grandes investimentos e tivessem interesse em entrar no projeto. Desse modo, visando 

elaborar um roteiro que não suscitasse competitividade, onde cada um tivesse seu foco, 

mapeou-se estas propriedades, buscando elencar diferentes atividades, isto é, uma que  

trabalhasse com flores, outra com a produção orgânica, outra com a questão ambiental, etc.  

A segunda etapa referiu-se ao diagnóstico das propriedades, objetivando conhecer a 

as características físicas e estruturais das mesmas e o perfil dos proprietários. Pretendeu-se, 

além disso, apresentar e explicar o projeto para estas famílias, buscando despertar o interesse 

e motivá-los a participar de um teste-piloto. Alguns aceitaram o desafio, outros foram 

suprimidos por não apresentarem uma estrutura segura e adequada no momento e, a partir 

desse grupo de interessados e com potencial e estruturas adequadas, formou-se um roteiro 

com seis propriedades, divididas em temas-chave – água e meio ambiente, flores, pequenos 

animais, cavalos, produção de mel e melado. 

                                                            
6 Todas as informações acerca do projeto ‘Viva Ciranda’ foram obtidas por meio de entrevista não 
estruturada realizada com o coordenador do projeto, Vinicius Boneli Vieira, e com a assessora técnica, 
Thaise Costa Guzzatti. 
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Na etapa seguinte, contratou-se uma pedagoga que visitou as propriedades, conversou 

com os proprietários e, a partir dos recursos identificados em cada uma delas, desenvolveu 

duas a três atividades para cada propriedade que foram apresentadas aos proprietários como 

proposta. Feito isso, conseguiu-se então estabelecer uma parceria com a Secretaria da 

Educação do município, que disponibilizou o ônibus e selecionou uma escola para a realização 

de um teste-piloto no segundo semestre de 2010. Além disso, uma pedagoga efetiva foi cedida 

pela Secretaria para trabalhar exclusivamente no projeto. 

Com esse teste, conseguiram-se fotos e materiais para elaborar uma cartilha e 

incrementar uma proposta maior que foi apresentada ao Ministério do Turismo em Brasília em 

dezembro de 2010, e cuja aprovação ocorreu no mesmo mês. O referido órgão governamental 

disponibilizou 168 mil reais para a execução do projeto, o que permitiu subsidiar 55 visitas as 

propriedades, material de divulgação e cursos de capacitação, estruturadas em 4 oficinas: uma 

oficina direcionada para a organização da propriedade, duas oficinas com enfoque nos 

recursos naturais e meio ambiente e a quarta oficina tendo a ludicidade, isto é,  as atividades 

lúdicas e pedagógicas para serem desenvolvidas na propriedade como tema-chave. 

Dentro das capacitações, foram realizadas ainda duas saídas técnicas, sendo uma 

para a cidade de Urubici, localizada na região da Serra Catarinense, onde o grupo teve a 

oportunidade de conhecer um conjunto de propriedades de turismo rural bem estruturadas e 

organizadas. A segunda saída técnica foi para a França e o objetivo era fazer com que os 

agricultores tivessem uma vivência fora do seu ambiente habitual, buscando com isso motivá-

los e também, apresentar experiências bem sucedidas de turismo rural pedagógico. Assim, dos 

seis proprietários, 3 foram contemplados com a viagem (Senhor Acácio, Senhor Ango e Dona 

Ilse) em virtude de serem os únicos que possuíam a Declaração de Aptidão ao PRONAF7,  

uma das exigências do Ministério do Turismo para ser  contemplado. 

Referente às visitas subsidiadas, 48 contemplavam as seis propriedades do projeto e 7 

seriam realizadas nas ‘novas’ propriedades novas que serão inseridas no proposta no ano de 

2012. Para tal, foram selecionadas 4 escolas municipais localizadas em regiões com menor 

IDH (Indicie de Desenvolvimento Humano) do município de Joinville. Todas as 55 visitas foram 

monitoradas pela pedagoga, no sentido de orientar e dar suporte às ações do proprietário e 

dos professores responsáveis pelas turmas. 

A proposta para o ano de 2012 é ampliar o projeto, incluindo mais 7 propriedades com 

um leque diversificado de atividades, visando com isso, expandir a demanda, atraindo públicos 

de outras cidades e estados. 

 

 

3. 2. As propriedades analisadas 

 

                                                            
7  Instrumento que identifica os agricultores aptos a realizarem operações de crédito rural ao amparo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. 
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Agrícola da Ilha  

 A propriedade, caracterizada como uma empresa familiar abrange uma área de 22 

hectares, sendo que cerca de 10 hectares é utilizado para o cultivo de plantas ornamentais. 

Especialistas na produção e comercialização de flores, principalmente a Hemerocallis, atuam 

nesse ramo desde 1992. A atividade turística, por sua vez, passou a ser desenvolvida na 

propriedade somente em 2002 e foi a partir de 2005 que os proprietários começaram a receber 

grupos escolares, contudo, sem um enfoque muito pedagógico. 

 A proposta educativa da propriedade atualmente contempla a visitação ao jardim 

temático, onde são apresentadas diferentes variedades de plantas e flores produzidas na 

propriedade, com explicações acerca das fases do plantio, polinização e formação de novas 

variedades de hemerocallis. Ao lado do jardim temático está o jardim dos sentidos, um espaço 

bem estruturado onde as crianças têm a oportunidade de desenvolver atividades lúdicas, que 

visam estimular suas percepções: pedra sussurrante, labirintos dos sons, roda das cores e 

gramado dos sentidos. O percurso ainda inclui visita a um lago artificial, onde os alunos podem, 

inclusive, alimentar os peixes que, acostumados com a presença de pessoas, chegam a vir 

comer nas mãos das crianças, e por fim, trilha pela mata nativa existente na propriedade. Além 

dessas atividades, de acordo com a disponibilidade de tempo das turmas, as crianças também 

têm a oportunidade de ajudar a preparar um canteiro e semear mudas. 

 

Apiário PFAU  

 A propriedade, localizada na estrada do Rio da Prata  tem como atividade principal a 

apicultura. O percurso didático proposto abrange inicialmente, explicações sobre o mundo das 

abelhas africanizadas e nativas (sem ferrão), o ciclo de produção das abelhas, as funções das 

abelhas operárias, da abelha rainha e dos zangões, as colmeias, as ferramentas e vestuário 

utilizados pelo apicultor, a importância da água e das flores para a produção do mel e as 

propriedades benéficas do mel para a saúde. Paralelamente a essas explicações, a 

proprietária, dona Ilse, mostra a cada criança objetos e imagens  relacionadas, visando facilitar 

a compreensão dos grupos de alunos. A atividade seguinte compreende uma brincadeira lúdica 

de identificação das abelhas e colméias, realizadas em grupo. O percurso contempla ainda a 

degustação de mel e visita à Casa do Mel, onde a proprietária faz o processamento, extração e 

embalagem do produto. 

 Dona Ilse, que reside no local desde 1977 é, sem dúvida, uma pessoa que tem amor 

pelo que faz o que pode ser observado todas as vezes que fala sobre as abelhas e a produção 

de mel. Assim, embora a propriedade apresente uma infra-estrutura relativamente precária 

para a recepção de grupos escolares, a maneira como a proprietária conduz as atividades 

educativas possibilita uma verdadeira aula ao ar livre, independente da idade dos visitantes. 

Ressalva-se que a proprietária até então não desenvolvia qualquer atividade de turismo rural. 

 

Sítio Vale das Nascentes 
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 Localizada na comunidade do Quiriri, em uma região geográfica de características 

singulares, repleta de vales e cachoeiras, a propriedade de 12 hectares possui um pomar com 

800 pés de frutas de variedades diferentes, além de mata nativa, rios e nascentes. De acordo 

com a proprietária, Sueli, antes de participarem do projeto ‘Viva Ciranda’, costumavam receber 

grupos escolares, porém muito esporadicamente e sem a conotação pedagógica que se tem 

atualmente. Na propriedade, vivem 3 famílias, sendo que pelo menos 1 membro de cada 

família está diretamente envolvido nas atividades educativas desenvolvidas. 

 O foco central das atividades desenvolvidas na propriedade é a educação ambiental, 

especialmente com relação aos recursos hídricos. Nesse sentido, o percurso didático proposto 

contempla desde a observação de nascentes do rio, caminhadas pela mata até atividades 

lúdicas com apitos que imitam o som de pássaros e um quebra-cabeças até a observação dos 

pequenos animais existentes na propriedade (coelhos, ganso, galinha, peru pato). 

 Durante o percurso, os grupos são incentivados a prestar atenção no som dos 

pássaros, da água que desce pelo pequeno riacho, das árvores. As explicações abarcam 

questões relacionadas ao ciclo da água, preservação dos recursos naturais, a  importância dos 

pássaros na preservação das matas, a necessidade de cuidado para com o meio ambiente e o 

papel de cada um nesse processo. 

 Referente à faixa de escolaridade dos alunos que costumam visitar a propriedade, 

predominam as turmas de  4º ano, seguidos de grupos do  3º e 5º anos. 

 

CTG Chaparral 

 O CTG Chaparral compreende uma propriedade de grande extensão de terra, com 

cerca de 500 hectares voltada para a pecuária, especificamente, bovinocultura e eqüinocultura. 

Há ainda uma parte destinada à  produção de arroz. Além dessas atividades, existe no local 

um parque de eventos, onde desde 1995 se promovem rodeios, provas e competições que 

atualmente chegam a empregar diretamente cerca de 700 pessoas no período, recebendo em 

torno 70 mil pessoas, conforme destacado por um dos proprietários, Senhor Valcírio. 

 Antes de integrarem o projeto ‘Viva Ciranda’, os proprietários já recebiam visita de 

algumas turmas de alunos, porém com um enfoque recreativo, sem uma proposta pedagógica 

efetiva. Além disso, essas visitas aconteciam de maneira bastante esporádica. 

 A proposta didática desenvolvida na propriedade tem como foco o cavalo crioulo, suas 

características, modo de reprodução, alimentação, cuidados com higiene, cuidados veterinários 

com os animais. Dessa forma, ao chegarem à propriedade, as turmas são divididas em dois 

grupos, onde um grupo vai aprender a laçar e a montar a cavalo, ouvindo sobre as 

competições do rodeio e outras questões relacionadas. O grupo também tem a oportunidade 

de realizar um passeio de charrete pela propriedade. O outro grupo, por sua vez, dirige-se até 

as baias, onde recebem informações sobre os cuidados com o cavalo, podendo tocar o animal, 

acariciá-lo e alimentá-lo com  alfafa, cenoura ou torrões de açúcar. 
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Propriedade do Senhor Ango Kersten  

 A principal atividade produtiva da propriedade de 16 hectares é a cana-de-açúcar e a 

produção de melado, feito de forma artesanal. Mas também há produção de milho, aipim, 

batata-doce e produção leiteira. O turismo rural e, mais particularmente, o agroturismo vem 

sendo desenvolvido na propriedade desde 1992 e atualmente ocupa cerca 50% do tempo do 

agricultor, conforme declarações do mesmo. Além disso, as duas filhas e a esposa, a senhora 

Ivanir,  também estão constantemente envolvidas no atendimento e recepção dos turistas. 

 As atividades com grupos escolares, por sua vez, começaram a ser desenvolvidas no 

ano de 1995, havendo pouca demanda até 1997, quando o proprietário decidiu incluir no 

quadro de atividades o passeio de trator e também o museu rural, que se tornaram fortes 

atrativos impulsionando a procura de turmas de escolas querendo conhecer a propriedade. 

 O roteiro pedagógico proposto, embora tenha como foco a produção de melado, inclui 

também atividades que contemplam diferentes temas. O percurso inicia com um passeio de 

trator até o final da propriedade. Durante o trajeto percorrido, as turmas têm a oportunidade de 

conhecer uma plantação de cana-de-açúcar, recebendo informações sobre o processo de 

plantio, cultivo e manejo dessa planta, suas múltiplas utilizações (produção de melado, álcool, 

cachaça, muss), o relevo e clima necessários para plantação de cana-de-açúcar, bem como, a 

sua origem e importância no desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de Joinville. Há 

ainda, a travessia de trator pelo rio para chegar numa área de mata preservada, onde podem 

observar as diferentes variedades de plantas e as águas do rio. Durante essa caminhada, o 

senhor Ango fala sobre a preservação do rio, das matas e as diferenças entre a cidade e o 

meio rural, em termos de qualidade de vida. 

 De volta a propriedade, as turmas também conhecem o processo de filtro natural 

utilizado na propriedade, feita com raízes de junco; o museu de objetos antigos (utensílios 

domésticos, agrícolas, objetos pessoais); e a área onde é feita a produção do melado, com a 

posterior degustação do produto. Outra atividade é a visita e observação dos animais 

existentes na propriedade: cavalo, pato, ganso, peru, galinha, coelho, boi, vaca, marreco, 

cachorro, pássaros. 

 A propriedade possui ainda um espaço de recreação com balanços e um campo de 

futebol. De acordo com o proprietário, os grupos que mais visitam a propriedade são de pré-

escola, seguidos de turmas do 1º e 2º anos, provenientes de escolas públicas e particulares do 

município e cidades vizinhas. 

 

Propriedade da Família Schroeder 

 Localizada na região do Piraí, a propriedade possui uma área de 11 hectares, com 

produção agrícola familiar de taiá Japão, cará, aipim, cana-de-açúcar, além de alface, 

beterraba, berinjela, quiabo, vagem, pepino, alface, chuchu. Há ainda a criação de coelhos, 

produção de leite de cabra e de vaca de galinha caipira, ambos para consumo da família. 
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 O proprietário, o senhor Acácio, vem tentando inserir-se no ramo do turismo rural 

desde 1992, no entanto, sem apoio e incentivo do poder público. Somente em 2008 os 

proprietários passaram a recebem grupos com maior intensidade. Já, as atividades com grupos 

escolares só começaram após sua entrada no projeto ‘Viva Ciranda’, em 2010. 

 O percurso didático desenvolvido na propriedade contempla basicamente dois eixos: a 

horta orgânica e os pequenos animais. Dessa forma, ao chegarem à propriedade, as turmas 

são divididas em dois grupos. Um grupo acompanha o senhor Acácio até a horta, onde as 

crianças recebem explicações sobre o modo de produção orgânico (preparo da terra, manejo, 

culturas cultivadas  e importância para o meio ambiente  e para a saúde humana). Em períodos 

de semeadura, as crianças têm a oportunidade de participar, ajudando a semear algum tipo de 

hortaliça, com orientações em relação ao plantio. Além da horta, o grupo também visita o 

jardim, onde há diversas variedades de flores e árvores frutíferas e não-frutíferas. 

 O outro grupo acompanha a Senhora Salona, que os conduz até a parte onde estão os 

animais. As crianças então têm a oportunidade de tirar leite da cabra, segurar os coelhos, 

pintinhos, patinhos, apanhar ovos das galinhas, alimentar os filhotes de cabritos, o porco, as 

cabras, os gansos, os patos. Durante essas vivências, a proprietária explica sucintamente 

sobre os hábitos de cada animal. Após esse percurso, as turmas reúnem-se novamente para o 

lanche e em seguida, seguem para as atividades que não fizeram. 

Para turmas maiores, há ainda a possibilidade de fazer uma na mata em 

recomposição, passando pelo Rio Piraí. Em dias de chuva, o casal também recebe grupos, 

propondo algumas atividades lúdicas diferenciadas, envolvendo os sentidos, sobretudo, tato e 

olfato. 

 

 

3.3. As atividades educativas desenvolvidas nas propriedades rurais analisadas: 

especificidades e similaridades 

 Os resultados do estudo acerca das duas experiências envolvendo propriedades rurais 

que desenvolvem atividades educativas com grupos escolares evidenciam um conjunto de 

especificidades, identificadas não apenas entre uma experiência e outra, mas também entre as 

propriedades inseridas no mesmo roteiro/projeto e que estão relacionadas perfil dos 

proprietários envolvidos, ao processo organizativo de cada experiência, ao planejamento das 

atividades propostas, aos objetivos de cada roteiro observado e aos tipos de abordagens 

utilizadas com as turmas de alunos. 

 Quanto ao perfil dos proprietários que desenvolvem atividades de turismo rural 

pedagógico, a análise possibilitou a identificação de dois tipos de empreendedores: os 

considerados rurais com procedência e trajetória de vida no meio rural, total ou então parcial     

e que representam a maioria dos proprietários; e os neo-rurais, com origem no meio urbano e 

posterior migração para as áreas rurais. A faixa etária desses proprietários rurais também varia, 

oscilando entre 44 anos e 68 anos, sendo a média predominante o grupo entre 50 e 60 anos. 
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Referente ao grau de escolaridade, a maioria (38%) possui ensino fundamental incompleto, 

seguido de 23% com ensino médico completo, 15% com ensino técnico e 15% com ensino 

superior. 

 Quando questionados sobre os cursos de formação realizados, praticamente todos os 

proprietários entrevistados declararam ter participado de algum tipo de capacitação, 

principalmente, daquelas oferecidas pelo projeto/roteiro. Observou-se, no entanto, que os 

proprietários do Roteiro Caminhos Rurais até o momento das entrevistas não haviam 

participado de nenhuma capacitação voltada para o turismo rural pedagógico, ao contrário dos 

proprietários integrantes do Projeto Viva Ciranda, cujas formações desde o princípio centraram-

se nesse tema. Posteriormente às entrevistas, mais especificamente, durante o mês de 

novembro de 2011, realizou-se uma oficina de atividades lúdicas e pedagógicas com os 

integrantes desse Roteiro, formação esta que estava prevista no projeto aprovado pelo 

Ministério do Turismo, no ano de 2010. 

 Tais aspectos encontram-se de certa forma, relacionados ao processo organizativo das 

duas experiências analisadas. Conforme constatado, o Roteiro “Caminhos Rurais de Porto 

Alegre” e o Projeto “Viva Ciranda” encontram-se em estágios de desenvolvimento bastante 

distintos, apresentando diferentes objetivos em relação às ações desenvolvidas. No caso do 

projeto Viva Ciranda, desde o início o foco central foi o turismo pedagógico e todas as ações 

promovidas pelos sujeitos envolvidos têm se direcionado para este aspecto. Do mesmo modo, 

a questão do planejamento passa a figurar como um dos pilares do projeto, podendo ser 

identificado não apenas nas metas estabelecidos pela equipe responsável, mas também, nas 

etapas a serem cumpridas, na orientação aos proprietários, no monitoramento constante das 

atividades realizada por uma pedagoga, na realização de cursos de capacitação e encontros 

para discutir os pontos a serem melhorados e na avaliação das atividades. Até mesmo os 

proprietários que já desenvolviam atividades com turmas de crianças, passaram a desenvolver 

uma proposta com um enfoque mais pedagógico e com uma estrutura mais organizada. 

 Já, no Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre, a ênfase maior concentrou-se na 

divulgação e promoção dos empreendimentos turísticos. A iniciativa em receber grupos 

escolares e desenvolver atividades com foco educativo, desse modo, surgiu individualmente, 

sem incentivos ou apoio externo e sem orientação na elaboração das atividades propostas por 

parte dos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto. Na maioria das propriedades, o 

roteiro proposto no contexto atual foi sendo construído no decorrer dos anos, com base nos 

erros e acertos evidenciados em cada nova situação. As experiências práticas, associada aos 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida foram e continuam sendo os principais elementos 

orientadores no desenvolvimento das atividades com grupos escolares. 

  Outra questão evidenciada refere-se às estratégias adotadas pelos proprietários no 

desenvolvimento das atividades propostas. Verificou-se um conjunto variado de abordagens  

que expressam a natureza dinâmica desse tipo de atividade: alguns proprietários/responsáveis 

pelas atividades apenas expõem seus saberes, explicando os processos de produção e os 
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alunos ouvem e observam, porém, sem envolver-se de fato nas atividades. Seria o caso 

averiguado no Sítio do Tio Juca. Outros seguem uma abordagem mais sensorial, com a 

realização de várias ativididades práticas envolvendo os sentidos (tato, olfato, visão, audição, 

paladar), a exemplo do Sítio Recanto das Pedras e da Agrícola da Ilha. Há ainda aqueles que 

apresentam um enfoque mais lúdico, com a realização de diferentes atividades lúdicas e 

recreativas. Nesse grupo, destacar-se-ia o Sítio do Mato. No grupo maior, estão aqueles que 

combinam uma fala incial mais expositiva seguido de atividades práticas envolvendo o contato 

direto com a terra e animais. 

 É importante ressaltar que o fato de apresentar um ou outro enfoque não significa 

necessariamente que as atividades desenvolvidas na propriedade não apresentem as demais 

características. Por serem atividades realizadas ao ar livre, que envolvem os recursos da 

natureza como recurso didático, tendo como público alvo turmas de diferentes faixas etárias,  

provenientes de distintos contextos sócio-culturais, estas atividades são em sua essência, 

dinâmicas. Isso porque a natureza é dinâmica, com seus ciclos e mudanças de estações, 

assim como os grupos são diversos, o que exige certa criatividade e flexibilidade de quem 

desenvolve as atividades. Assim, apesar de apresentarem suas especificidades, todas as 

atividades desenvolvidas nas propriedades analisadas possuem uma característica em comum: 

são vivências que possibilitam aos alunos o contato direto com o meio rural, com a natureza, 

favorecendo a compreensão de questões relacionadas à origem dos alimentos, vida animal e 

vegetal, aos recursos hídricos e aos modos de produção sustentáveis, a exemplo, da produção 

orgânica. 

 Dentro dessa conjuntura, para além dos aspectos relacionados aos ciclos da natureza 

e à faixa etária das turmas recebidas, destacamos outras duas variáveis que influenciam direta 

ou indiretamente a prática do turismo rural pedagógico. A primeira variável refere-se ao tempo 

de permanência das turmas nas propriedades rurais. Em algumas situações observadas, as 

turmas chegaram atrasadas para o início das atividades, em virtude da distância entre a escola 

e a propriedade, associado aos congestionamentos encontrados durante o trajeto. Tal atraso 

diminuiu significativamente o tempo de permanência da turma no local e consequentemente, o 

tempo de desenvolvimento das atividades propostas. 

 Outra variável que, inclusive, foi bastante ressaltada pelos proprietários entrevistados 

diz respeito ao envolvimento e intervenção da professora responsável pelas turmas durante as 

atividades. Há professores que apenas acompanham os alunos, sem fazer qualquer 

interferência, deixando todo o trabalho a cargo do proprietário. Nessas situações, verifica-se 

uma maior desatenção por parte dos alunos e agitação do grupo enquanto o proprietário 

explana seus saberes práticos. Por outro lado, existem aqueles professores que orientam a 

turma, fazem interferências, questionam os alunos e os estimulam a observar, refletir e 

experimentar. Nestes casos, é possível constatar uma interação maior dos alunos com o 

ambiente visitado, bem como, maior interesse pelas informações apresentadas. 
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 Observa-se desse modo, a existência de vários fatores que podem beneficiar ou então 

atrapalhar o desenvolvimento das atividades educativas desenvolvidas nas propriedades 

rurais. No entanto, há um aspecto que permanece presente em todos os roteiros propostos: 

são vivências que possibilitam aos alunos o contato direto com o meio rural e com a natureza, 

favorecendo a compreensão em menor ou maior escala, de questões relacionadas à origem 

dos alimentos, à vida animal e vegetal, aos recursos hídricos e aos modos de produção 

sustentáveis, a exemplo, da produção agroecológica. 

 Partindo dessa análise, foi possível identificar um conjunto de elementos presentes nas 

atividades desenvolvidas relacionados a quatro questões-chave e que vão ao encontro dos 

aspectos destacados nas experiências internacionais mencionadas anteriormente. A primeira 

dessas questões compreende a idéia do ‘aprender-fazendo’, representada pelas atividades 

práticas e experiências vivenciadas no meio rural, junto à natureza. A segunda refere-se à 

educação ambiental, evidenciada pelas explanações acerca da preservação da flora, fauna e 

dos recursos hídrico, do processo de produção agroecológico e dos cuidados para com as 

plantas e os animais. A terceira questão, por sua vez, está associada à valorização da cultura 

rural, isto é, ao dia a dia do agricultor, às atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas na 

propriedade e aos costumes e tradições das famílias rurais. E por último, está a educação 

alimentar e nutricional, ressaltada nas discussões acerca da origem dos alimentos, dos 

benefícios de uma alimentação saudável, do valor nutricional de certos alimentos e das 

propriedades medicinais de algumas plantas (chás).  

 Ressalva-se que tais questões, no quadro das atividades propostas, se complementam 

entre si. Em determinadas situações, é possível que uma ou outra permaneça ausente ou 

então que uma se sobreponha às demais, recebendo maior destaque. No entanto, em nenhum 

dos roteiros analisados essas questões apareceram sozinhas e isoladas, atuando sempre de 

forma conjunta e integrada. 

 Tais temáticas, por sua vez, podem ser trabalhados nas diferentes áreas do 

conhecimento, dentro de uma perspectiva interdisciplinar relacionando teoria e prática. Temas 

como localização geográfica, diferenças entre rural e urbano, tipos de solo, culturas de verão e 

de inverno, tipos de vegetação, cursos d’água, (Geografia); características dos animais, em 

relação ao modo de reprodução, alimentação, habitat, comportamentos e importância para o 

meio ambiente; características do processo de produção orgânico e alimentação saudável 

(Ciências); tamanhos, quantidade, medidas, diferenças e semelhanças (Matemática); história 

da região, aspectos comparativos entre a agricultura atual e de antigamente, modos de vida e 

costumes de antigamente (História); interação grupal, movimento, equilíbrio, coordenação 

motora, brincadeiras e jogos recreativos (Educação Física) são alguns dos conteúdos possíveis 

de serem contemplados durante a realização das atividades educativas desenvolvidas nas 

propriedades rurais analisadas, conforme averiguado nas observações e confirmado pelos 

professores entrevistados. Tais conteúdos vão ao encontro do que propõem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (1997), evidenciando assim, o caráter valorativo presente na 
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prática do turismo rural pedagógico, enquanto estratégia que vem a complementar o ensino 

escolar. 

 Nas entrevistas realizadas com as professoras, foram identificados ainda outros 

conteúdos possíveis de serem trabalhados em sala de aula a partir das vivências nas 

propriedades rurais: produção textual, relatórios, textos informativos, poesias, história em 

quadrinhos, expressão oral, rodas de conversação na disciplina de Língua Portuguesa; 

desenho, pintura, colagem e recortes, em Artes. Cabe ressaltar também que, das 22 

professoras entrevistadas, praticamente todas consideraram as atividades desenvolvidas nas 

propriedades rurais com suas respectivas turmas como sendo práticas educativas que vem a 

complementar o ensino escolar.  Muitas inclusive, declararam-se surpresas com a desenvoltura 

dos proprietários e capacidade de envolver os alunos, a exemplo da propriedade do Senhor 

Acácio Schroeder e do Sítio Recanto das Pedras. 

 Para além desses aspectos, as atividades propostas nas propriedades rurais 

analisadas caracterizam-se como importantes estratégias no desenvolvimento de valores 

relacionados ao meio ambiente, a cultura e convivência social. Nesse contexto, destacam-se o 

respeito e cooperação dentro do grupo, a valorização e o reconhecimento da atividade agrícola 

e do próprio agricultor enquanto sujeito que desempenha uma importante função social, e o 

respeito pelo seu semelhante e pelos elementos da natureza. 

 

 

4. Considerações Finais 

 O estudo realizado no roteiro “Caminhos Rurais” de Porto Alegre (RS) e no projeto 

“Viva Ciranda”, (SC) mostrou a importante função sócio-educativa desempenhada pelas 

propriedades rurais, aspecto este que vai ao encontro dos resultados apontados nos estudos 

realizados em países como a França, Itália, Noruega, Holanda e Estados Unidos, onde a 

prática do turismo rural pedagógico, concretizada a partir de projetos de cooperação entre 

escolas e propriedades rurais já é uma realidade constante. 

 Os resultados revelam que a prática do turismo rural pedagógico vislumbrado nas duas 

experiências analisadas apresenta um conjunto de peculiaridades que evidenciam dois 

aspectos: primeiro que as atividades desenvolvidas nas 11 propriedades estudadas 

representam estratégias inovadoras no quadro do desenvolvimento rural, favorecendo de um 

lado, a integração social entre as famílias proprietárias e os diferentes grupos sociais, 

agregando valor aos seus serviços e produtos, e de outro lado, contribuindo para o 

aprendizado das crianças e para a ampliação do seu universo cultural. 

 A segunda questão evidenciada diz respeito às adequações e melhorias na infra-

estrutura de algumas propriedades, ao incremento de novas atividades com enfoque mais 

lúdico, à realização de cursos de capacitações para os proprietários rurais, ao estabelecimento 

de parcerias com o poder público e privado, envolvendo escolas particulares e públicas em 
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âmbito local e regional e à implementação de leis que regulamentem e supervisionem as 

atividades educativas desenvolvidas nas propriedades rurais que atuam nesse setor.  

 A análise desse último elemento converge para uma conclusão bastante visível, de que 

as experiências brasileiras envolvendo a prática do turismo rural pedagógico no âmbito das 

propriedades rurais, apesar de já apresentarem vários pontos positivos, ainda têm um longo 

caminho a percorrer, principalmente em relação ao reconhecimento por parte do poder público, 

viabilizado através da elaboração e implementação de leis de incentivo a projetos que tenham 

como foco a promoção e expansão dessa atividade nas diferentes regiões do Brasil. 

Concomitante a isso, ressalta-se a necessidade emergente de novos estudos de caráter 

científico com foco na prática do turismo rural pedagógico em desenvolvimento no cenário 

brasileiro, que favoreçam uma compreensão mais aprofundada do tema e das suas 

contribuições no âmbito da educação e do desenvolvimento rural. 
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Resumo: O Hotel Fazenda Pampas (Canela/RS/Brasil), foi o local escolhido para o presente 

estudo, que apresenta como objetivo, identificar o perfil dos turistas que se hospedam no hotel. 

Empregou-se o método descritivo, sendo utilizado para a coleta de dados, o questionário, de 

caráter quantitativo, contendo perguntas abertas e fechadas. Realizada em setembro de 2011, 

a amostragem contemplou 50 (cinqüenta) hóspedes. O estudo revelou que a grande maioria 

dos entrevistados tem idade entre 21 e 60 anos, apresentando como motivo principal para a 

viagem, descanso/lazer, permanecendo nele de 1 a 2 pernoites, dizendo que, recomendariam 

e voltariam ao hotel. Os resultados evidenciam a satisfação dos hóspedes, que são esperados 

com o chimarrão, representando a cultura e a tradição do sul do Brasil. 

 
Palavras-chave: Agroturismo; Turismo rural; Canela – Brasil; Hotel Fazenda Pampas; 

Pluriatividade. 

 
Title: The profile and satisfaction the guests at the Pampas Ranch Hotel (Canela/RS/Brazil) 
 
Abstract: The Pampas Ranch Hotel (Canela / RS / Brazil), was chosen for this study, which 

has as objective to identify the profile of tourists staying at the hotel. We used the descriptive 

method, being used for data collection, the questionnaire, a quantitative character, containing 

open and closed questions. Held in September 2011, the sample included fifty (50) guests. The 

study revealed that the vast majority of respondents are aged between 21 and 60 years, 

presenting as the main reason for traveling, resting / leisure, staying there 1-2 nights, saying 

that they would recommend and return to the hotel. The results show the satisfaction of the 

guests, who are expected with a mate, representing the culture and tradition of southern Brazil. 

 
Keywords: Agritourism; Rural Tourism; Canela – Brazil; Pampas Ranch Hotel; Pluriactivity. 
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Introdução 

 

O Brasil tornou-se ao longo dos anos, um destino turístico competitivo e consolidado 

tanto no âmbito nacional, quanto internacional. E isso se deve aos segmentos turísticos 

ofertados no país, e entre eles, destacam-se os segmentos que exploram as atividades 

turísticas em espaços rurais. 

Recentes pesquisas em todo o Brasil revelam números altamente favoráveis para o 

turismo no meio rural, despontando como alternativa na chamada interiorização do turismo. É 

sabido que a atração maior do turismo no Brasil é sem dúvida a praia, tendência que vem 

sofrendo uma pequena queda a cada ano em troca da paz no campo, do turismo de ação 

praticado em cascatas e trilhas ecológicas, assim como em cavalgadas. O turismo no meio 

rural possui uma posição privilegiada, abrangendo vários destes aspectos de ação ao mesmo 

tempo em que permite ao turista experimentar na prática como funciona o dia-a-dia no campo 

(Oliveira, 2005). 

A globalização foi responsável por promover avanços em diversas áreas, como 

transportes e comunicação, permitindo assim, que as distâncias entre o campo e a cidade 

fossem diminuídas, possibilitando a troca de experiências entre as pessoas. Porém, esse 

fenômeno turístico tornou-se visível, apenas nos últimos anos, pela crescente preocupação das 

pessoas em resgatar valores sociais e culturais que ao longo dos tempos foi se perdendo, 

movimentando assim, a procura de destinos rurais para a prática de atividades turísticas, 

embora as crescentes alterações relacionadas com a procura e também com a necessidade de 

diversificar a estrutura econômica destes destinos tenha contribuído, de forma positiva, para a 

dinamização turística destes espaços (Eusebio; Kastenholz, 2011). 

Sendo assim, não podemos nos esquecer dos inúmeros benefícios que essas 

práticas trazem para as pessoas que moram e retiram seu sustento do campo, que podem, 

dessa forma, vislumbrar novas alternativas em um espaço que estava perdendo seu valor. 

Cientes da importância do tema proposto, o local escolhido para o estudo foi o Hotel 

Fazenda Pampas (Canela/RS/Brasil), que obteve através do estudo feito, a contribuição 

necessária para efetivar os programas de planejamento, gestão e assistência desenvolvidos no 

hotel. 

Nesse sentido, o presente estudo objetivou identificar o perfil dos turistas que se 

hospedam no Hotel Fazenda Pampas, além de, analisar o grau de satisfação desses em 

relação aos serviços prestados pelo hotel. 

 

Turismo no espaço rural 

 

Receber turistas no meio rural, cobrando pelos serviços prestados, não é uma ideia 

nova, tendo surgido na Europa nos anos 50, com um fluxo de turistas espontâneos que 

pretendiam apenas saborear a gastronomia campeira e caminhar pela mata. 
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No Brasil, esse tipo de atividade vem crescendo, uma vez que, trata do resgate das 

origens e dos antepassados, do convívio do homem urbano com a vida simples, autêntica e 

peculiar do campo, sendo esse um contato indispensável para recuperar as energias e 

enfrentar as atividades do dia-a-dia (Moletta, 2004). 

Há pouco mais de vinte anos passou a ser considerada uma atividade econômica e 

caracterizada como turismo no espaço rural. Embora esse deslocamento para áreas rurais 

tenha começado a ser encarado com profissionalismo somente na década de 80, quando 

algumas propriedades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, diante das dificuldades 

econômicas do setor agropecuário, resolveram diversificar suas atividades e passaram a 

receber turistas. 

Em linhas gerais, o turismo no espaço rural é qualquer atividade que se desenvolva 

no meio rural e em áreas naturais, compatível com o desenvolvimento sustentável, uma vez 

que, é uma atividade que vem crescendo a cada ano. Porém, não devemos nos esquecer de 

definir o turismo rural também dentro da economia global do turismo, que ao desenvolver esta 

oferta turística, tem levado em conta a crescente exigência dos mercados, o aumento de 

competitividade decorrente de uma cada vez maior oferta internacional de turismo, com uma 

polarização da oferta traduzida no conforto e orientada para a aventura (Osorio, 2001). 

Uma vez que, la nueva estructura social, las consecuencias del turismo de masas y la 

toma de conciencia respecto al medio ambiente han creado el clima favorable para el 

afianzamiento de formas de turismo más individualizadas, especializadas y respetuosas com el 

medio ambiente, pois, para el turismo, el medio ambiente no representa ya un obstáculo, sino 

que ahora es un recurso, una oportunidad. El turismo ha dejado de ser el gran depredador de 

nuestro siglo e, incluso, el turismo puede ser el único medio para evitar la degradación del 

medio ambiente (García Hencke, 2006). 

Embora, o turismo rural seja um turismo que atende a uma clientela turística atraída 

pela produção e consumo de bens e serviços no ambiente rural produtivo. É um conceito 

múltiplo de um turismo integrado a natureza, com a maneira de viver da nossa gente e com a 

aventura. É uma proposta de respeito as nossas raízes, aos ecossistemas e a nossa 

identidade cultural; um turismo de aproveitamento da zona rural em toda a sua diversidade 

(Hosken & Viggiano, 1999: 7). 

Essa atividade pode ser definida segundo alguns autores como: os empreendimentos 

que podem oferecer serviços de lazer e hospedagem em propriedades rurais produtivas. Esses 

serviços podem se constituir em alternativa para o aumento da renda, a agregação de valor a 

terra e um meio de fixação dos trabalhadores rurais no campo. E o turismo passa, dessa forma, 

a ser a principal atividade produtiva desses locais, sendo a hotelaria sua maior lucratividade. 

Mas também, por outro lado, podem ser desenvolvidas em propriedades não produtivas que 

possuem amplas instalações receptivas, algumas com valor histórico, patrimonial e 

arquitetônico de época que, se adaptadas, podem absorver uma demanda diferenciada de 

turistas, deixando a atividade agropecuária como atividade secundária (Beni, 2000). 
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Pode apresenta-se também como um conjunto de atividades turísticas desenvolvidas 

no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e 

serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade (Turismo 

rural: orientações básicas, 2010: 49). Tendo como principal demanda a população urbana que, 

por vários motivos cotidianos, está, cada vez mais, afastada da natureza e deseja reverter esse 

quadro. E é por meio do turismo rural que, acontece o intercâmbio entre o homem da cidade e 

o meio rural, que traz vantagens tanto para o produtor rural como para o turista (Embratur, 

1994). 

Dessa forma, o meio rural precisa estar preparado para esse fluxo de turistas que 

vem aumentando a cada ano, e cujos benefícios tanto para o produtor quanto para a 

comunidade receptora, serão inúmeros, uma vez que saibam explorar essa atividade de forma 

sustentável, pois o turismo no espaço rural quando bem planejado, pode ser considerado um 

fator de desenvolvimento para os municípios e para as regiões onde ocorre (Bricalli, 2005). 

 

Agroturismo 

 

Em paralelo com o turismo no espaço rural, temos o agroturismo, que permite quando 

possível à participação do visitante nas atividades diárias da propriedade, como ordenha, 

colheita, plantio, confecção de produtos como queijos, vinhos e etc. 

Há autores que apontam requisitos ao nível da própria experiência turística 

oferecida/procurada, quando destacam a relevância da personalização e do contato próximo 

entre turistas e prestadores de serviços e a população, do caráter tradicional do próprio serviço, 

como, por exemplo, na oferta gastronômica ou no ambiente físico dos locais de serviços, sendo 

essas as experiências vividas pelos turistas em meio rural (Kastenholz, 2011 apud Lane, 1994; 

Carmichael e McClinchey, 2009; Kastenholz e Sparrer, 2009). 

Sendo assim, o agroturismo pode desenvolver-se integrado a uma propriedade rural 

ativa, de organização e gestão familiar, com a presença do proprietário, como forma 

complementar de atividade de renda, pressupõe o contato direto do turista com o meio rural, 

alojamento na propriedade e possibilidade de participar das atividades rotineiras (Tulik, 2003: 

39). 

Entretanto, é importante lembrar que tais atividades devem sofrer adequações para o 

turismo, já que se trata, na maioria dos casos, de pessoas inexperientes, porém ansiosas por 

realizar as tarefas, sendo responsabilidade do empreendedor preparar a área, a fim de diminuir 

os riscos de possíveis acidentes (Moletta, 2004). 

Contudo, agroturismo também pode ser a denominação dada ao deslocamento de 

pessoas a espaços rurais, em roteiros programados ou espontâneos, com ou sem pernoite, 

para fruição dos cenários e observação, vivência e participação nas atividades agropastoris 

(Beni, 2000: 9). Desde que, as instalações e equipamentos mantenham-se na forma original, 

tal qual utilizada por proprietários e trabalhadores e, se ampliadas para adicionalmente 

poderem acomodar os visitantes, deverão conservar as mesmas características arquitetônicas, 
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diferenciando-se, portanto, ao apresentar as atividades agropastoris como formadoras do 

principal referencial turístico da destinação (Beni, 2000). 

Nesse sentido, o turismo surge como uma atividade socioeconômica no meio rural, 

caracterizando-se como uma atividade não agrícola que é inserida, na maioria das vezes, 

como complemento de renda dos agricultores. Ainda que não se apresente como fenômeno 

novo, a exemplo da discussão referente às atividades não agrícolas, recentemente ganhou 

força, sobretudo por sua crescente manifestação, não somente em proporção de fluxo de 

pessoas, mas também em importância socioeconômica. Sendo assim, concebido como uma 

atividade que ocorre na zona rural, por meio da qual é possível integrar a atividade agrícola e 

pecuária a atividade turística, surgindo como alternativa aos proprietários rurais (Wandscheer; 

Teixeira, 2010). 

Neste contexto, o turismo pode assumir um protagonismo, ao proporcionar o 

aparecimento de novas atividades que estimulem um maior respeito e admiração pela 

paisagem natural, pela flora e fauna e pelos diversos modos de vida. A maior dinâmica turística 

pode também contribuir para a revitalização destes espaços, já que se traduz num maior afluxo 

de pessoas e na criação de novos produtos e serviços, adequados a outras exigências e 

funcionalidades (Gonçalves, 2010). 

 

Metodologia do estudo 

 

O estudo caracterizou-se como descritivo, de caráter quantitativo. E teve como base, 

a descrição, a organização e o resumo dos dados coletados. 

Os estudos de natureza descritiva procuram descobrir as características de um 

fenômeno como tal, podendo considerar como objeto de estudo uma situação específica, um 

grupo ou um indivíduo (Richardson, 1999), expondo as características de determinada 

população ou fenômeno, estabelecendo correlações entre variáveis e definindo sua natureza. 

Não tendo o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para 

tal explicação (Vergara, 2000: 47). 

Esse tipo de pesquisa responderá a questões como: quem, o quê, quando e onde. 

Dessa forma, sua utilização deverá ocorrer quando o propósito do estudo for descrever as 

características de grupos, estimar a proporção de elementos que tenham determinadas 

características ou comportamentos, dentro de uma população específica, descobrir ou verificar 

a existência de relações entre variáveis (Mattar, 1999: 45). 

Sendo esse método amplamente utilizado na condução de pesquisas que 

representam a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitando distorções de análise e 

interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma melhor margem de segurança quanto às 

interferências (Richardson, 1999). 

Em relação aos sujeitos do estudo, buscou-se uma amostra acidental, pois todos 

podem fornecer informações relevantes, sendo esse, um exemplo de amostragem não-
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probabilística, onde os elementos são escolhidos por um método que não pode ser 

adequadamente especificado (Almeida, 1989: 87). 

Uma amostra não-probabilística não apresenta fundamentação matemática ou 

estatística, dependendo unicamente de critérios do pesquisador (Gil, 1994: 92). Para tanto, 

essa amostra baseou-se em buscar informações junto aos hóspedes que se encontravam no 

Hotel Fazenda Pampas durante a coleta de dados. 

Como grande parte dos estudos descritivos, buscam informações sobre a realidade a 

ser estudada, utilizam para a coleta de dados, o questionário que é um dos instrumentos mais 

usados nas ciências humanas, ostentando também, grande importância na pesquisa científica, 

especialmente nas ciências sociais (Dencker, 1998). 

O questionário pode ser definido como um conjunto de perguntas sobre determinado 

tópico que não testam as habilidades do respondente, mas medem suas opiniões, seus 

interesses, aspectos de personalidade e informações biográficas (Yaremko, Harari, Harrison & 

Lynn, 1986: 186). 

Este estudo baseou-se então, na aplicação de questionários junto aos hóspedes do 

Hotel Fazenda Pampas durante a estada desses. 

Os questionários foram aplicados no mês de setembro de 2011, totalizando 50 

(cinqüenta) hóspedes consultados. Nele, continham perguntas abertas e fechadas. 

Concluído o levantamento das informações junto aos hóspedes, partiu-se para a 

análise e interpretação das mesmas. Realizou-se então, a tabulação dos dados obtidos através 

dos questionários. Para o agrupamento e mensuração dos dados, utilizou-se o software 

Microsoft Excel, passando desta forma a elaborar tabela e gráficos, referentes às variáveis 

abordadas. 

Além dos dados obtidos através da coleta de dados, recorreu-se a outras fontes de 

dados como as páginas eletrônicas e os jornais, outras informações foram feitas sob a forma 

de anotações e fotografias. 

 

Breve caracterização do município de Canela/RS/Brasil e do local de estudo o Hotel 

Fazenda Pampas 

 

Canela é um município da Serra Gaúcha, pertencente à Região das Hortênsias, 

distante 134 km da capital, Porto Alegre/RS. 
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Figura 1 - Mapas de localização. Fontes: http://www.riogrande.com.br; 

http://escolatomazini.org.br; http://www.autolocadoragramadense.com.br (2011). 

O município possui uma área de 270km², sendo 20km² na área urbana e 250km² na 

área rural. Sua população é estimada em 39.238 habitantes, segundo dados do IBGE (2010). 

Possui altitude média de 830 metros (Como chegar em Canela, 2011). Sua geografia é 

bastante variada e conta com um relevo bem acentuado. Sua vegetação típica é mata de 

araucária, porém em pontos mais baixos pode-se encontrar também a mata atlântica. Seu 

clima é subtropical úmido temperado, com temperaturas que vão de 22°C no verão, chegando 

abaixo de 0°C no inverno. Tendo a maior parte da sua economia girando em torno do turismo 

(Canela (RS), 2011). 

O nome do município provém de uma árvore, chamada caneleira que servia de ponto 

de encontro e pousada de tropeiros. 
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Figura 2 - Catedral de Pedra. Fonte: Gabriel Werner Knapp (2010). 

O município oferece aos turistas hotéis, restaurantes, churrascarias e cafés coloniais, 

que exercem grande fascínio sobre os visitantes, tornando o município, um dos mais 

importantes no contexto turístico da Região das Hortênsias. 

 

Figura 3 - Cascata do Caracol. Fonte: Fotografia da pesquisadora (2011). 

O hotel escolhido para o estudo caracteriza-se como hotel rural, que normalmente se 

trata de pequeños establecimientos hoteleros (hoteles u hostales), gestionados como hoteles 

convencionales, aunque algunas comunidades también los dotan de una reglamentación 

particular. Es frecuente que estos hoteles se distingan por la singularidad de los edificios en los 

que se erigen, tratándose en muchos casos de edificios rehabilitados característicos de la 

arquitectura y cultura tradicional. Embora, diferentes factores influyen en la ubicación de la 

unidad de negocio como la localización geográfica, la distacia con respecto a centros emisores 

de demanda y accesibilidad, la existencia de infraestructuras y servicios, la estructura turística 

existente y la competência (Martinez; Monzonís, 2000). 

Desse modo, o Hotel Fazenda Pampas, encontra-se entre as cidades turísticas de 

maior expressão da Região das Hortênsias, situado na RS 235, está a dois quilômetros do 

centro do município de Canela e a quatro quilômetros do centro do município de Gramado. 
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Figura 4 - Vista frontal do hotel. Fonte: Fotografia da pesquisadora (2011). 

Suas atividades tiveram início no ano de 2009, contando com uma área de quinze 

hectares. Atualmente o hotel possui quarenta e cinco apartamentos distribuídos nas categorias 

luxo, super luxo, suíte especial e suíte. 

 

Figura 5 - Apartamento suíte especial. Fonte: http://www.pampas.tur.br (2011). 

Sua estrutura é composta de dois auditórios, salão de café/restaurante, galpão 

crioulo, área para camping e caminhadas, sala com lareira e a loja Recanto Gaudério. 

 

Figura 6 - Sala com lareira. Fonte: Fotografia da pesquisadora (2011). 

O hotel ainda disponibiliza aos hóspedes atividades como: trilhas a cavalo, espaço 

para visitação de animais, pesca esportiva, campo de futebol e equoterapia. Sendo suas 

estruturas internas e externas utilizadas para eventos de naturezas diversas, como 

aniversários, casamentos, eventos esportivos e empresariais. 
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Figura 7 - Cavalos. Fonte: Fotografia da pesquisadora (2011). 

 

O perfil dos turistas e o grau de satisfação 

 

Conforme os dados obtidos através dos questionários, chegou-se aos seguintes 

resultados. 

O Gráfico 1, demonstra que a grande maioria dos hóspedes encontram-se na faixa 

etária de 31 a 40 anos, representando 36% da amostra, sendo a mais expressiva. Porém, a 

faixa etária de 21 a 30 anos que representa 22% da amostra e a faixa etária de 41 a 60 anos 

que representa 30% da amostra, somadas representam 42%, o que indica que a maioria dos 

hóspedes são jovens e adultos. 

 

Gráfico 1 - Faixa etária. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

A Tabela 1 apresenta os estados do Brasil de origem dos hóspedes, sendo o Estado 

do Rio Grande do Sul o que adquiriu maior percentual na amostra totalizando 90%, com 

destaque para a capital Porto Alegre que alcançou a marca de 42%. Esse é um dado 

interessante, uma vez que, os turistas desse segmento, não percorrem longas distâncias em 

busca de locais como esse, o turismo rural regional tem sua maior clientela num raio de 150 

km. Portanto, uma distância maior poderia constituir-se um agravante para a atividade turística 

(Zimmermann, 1996). 
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Estados do Brasil Percentual de hóspedes 

Estado do Rio de Janeiro 8% 

Estado de São Paulo 2% 

Estado do Paraná 2% 

Estado do Rio Grande do Sul / Capital 42% 

Estado do Rio Grande do Sul / Interior 46% 

TOTAL 100% 
Tabela 1 - Estados de origem dos hóspedes. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

No Gráfico 2 de múltipla escolha, o maior porcentual da amostra atingiu a marca de 

56% para esposo(a)/namorado(a), mas também significativo, aparece família em segundo lugar 

com 50%. Cabe ressaltar que, na opção família está se considerando os graus de parentesco 

pais, avós e netos, que geralmente representam três gerações diferentes, com faixas etárias 

também distintas, porém, o hotel oferece várias facilidades e atrativos para todas as faixas 

etárias. 

 

Gráfico 2 - Com quem você está viajando? Fonte: Pesquisa de campo (2011) * múltipla 

escolha. 

O Gráfico 3 demonstra que 84% dos entrevistados utilizaram veículo próprio e que 

12% utilizaram veículo alugado para a viagem. A razão para que se tenha alcançado esses 

resultados encontra-se no fato de as cidades de origem dos hóspedes serem, na maioria das 

vezes, no próprio Estado do Rio Grande do Sul, o que facilita a locomoção e a freqüência de 

vindas ao município de Canela, quando analisados os fatores relacionados às distâncias. 

 

Gráfico 3 - Meio de transporte utilizado na viagem? Fonte: Pesquisa de campo (2011). 
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No Gráfico 4 de múltipla escolha, apresenta-se como motivo principal para a viagem, 

descanso/lazer representando 86% da amostra, sendo este o maior percentual obtido, embora, 

férias tenha alcançado 10% aparecendo em segundo lugar. 

 

Gráfico 4 - Motivo principal da viagem. Fonte: Pesquisa de campo (2011) * múltipla escolha. 

No Gráfico 5 de múltipla escolha, podemos notar que a grande maioria dos 

entrevistados, que totalizou 54% da amostra, não tem preferência em relação a época de 

hospedagem, porém a opção finais de semana se mostrou significativa obtendo 22%. 

 

Gráfico 5 - Época preferencial para a hospedagem. Fonte: Pesquisa de campo (2011) * múltipla 

escolha. 

No Gráfico 6, apresentam-se algumas formas de como o hóspede obteve 

conhecimentos sobre o hotel e com 68%, sendo o maior percentual da amostra, destaca-se 

site, esse que, pode ser tanto o próprio site do Hotel Fazenda Pampas (www.pampas.tur.br), 

quanto os sites de compras coletivas como Groupon e Peixe Urbano ou venda de hotéis como 

Gramado Site, com os quais o hotel mantêm convênios. Outro resultado expressivo nesta 

amostra é indicação de amigos com 24%, comprovando que a percepção do consumidor faz 

referência: as expectativas em relação aos produtos turísticos; a propaganda; as experiências 

de viagens; as informações (recomendações de amigos e família) de quem conhece ou já 

conheceu o local a ser visitado (Ruschmann, 1990). 
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Gráfico 6 - Como você conheceu o hotel? Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

O Gráfico 7 indica o período de permanência do hóspede no hotel, sendo que o maior 

percentual da amostragem é 78% apontando para 1 a 2 pernoites, sendo obtido para 3 a 4 

pernoites o percentual de 18%. Indicando que possivelmente os hóspedes estejam se 

hospedando no hotel para uma viagem mais longa, ou ainda, acreditam que não haja muitas 

atividades em um hotel fazenda. 

 

Gráfico 7 - Período de permanência no hotel? Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

Os entrevistados também avaliaram aspectos referentes ao hotel, que indicaram seu 

grau de satisfação. 

Na categoria quanto à chegada e saída, foram avaliados os quesitos reservas e 

recepção. 

O Gráfico 8 representa reservas, tendo alcançado na avaliação dos hóspedes 80% 

para a opção ótimo e 18% para a opção bom, demonstrando que os meios utilizados para a 

efetuação da reserva apresentam-se eficientes. 

 

Gráfico 8 - Reservas. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 
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O Gráfico 9 representa recepção, e obteve na avaliação dos hóspedes o percentual 

de 82% para ótimo e 14% para bom, em relação aos serviços de recepção prestados no Hotel 

Fazenda Pampas. 

 

Gráfico 9 - Recepção. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

Na categoria quanto ao hotel, avaliou-se: limpeza/acomodações, café da manhã e 

restaurante. 

O Gráfico 10 representa limpeza/acomodações e obteve os índices de 72% para 

ótimo e 24% para bom, indicando assim a satisfação dos hóspedes. 

 

Gráfico 10 - Limpeza/acomodações. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

O Gráfico 11 representa café da manhã e recebeu a seguinte avaliação dos 

entrevistados, 66% consideraram ótimo e 26% consideraram bom. 

 

Gráfico 11 - Café da manhã. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 
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esse o maior percentual da amostra, demonstrando que a grande maioria dos hóspedes não 

utilizou esse serviço. 

 

Gráfico 12 - Restaurante. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

Na categoria quanto à(s) atividade(s) que você participou estavam sendo avaliados: o 

passeio a cavalo, a visitação a animais e a pesca esportiva. 

O Gráfico 13 representa o passeio a cavalo, que recebeu a seguinte avaliação, 30% 

para ótimo e 44% para não responderam, demonstrando que a grande maioria dos hóspedes, 

não participou dessa atividade. 

 

Gráfico 13 - Passeio a cavalo. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

O Gráfico 14 representa a avaliação da visitação a animais, que conseguiu a marca 

de 16% ótimo, 22% bom e 54% não responderam por não terem visitado os animais. 

 

Gráfico 14 - Visitação a animais. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

O Gráfico 15 representa a avaliação da pesca esportiva, porém, seu maior percentual 

que alcançou 82% é referente aos hóspedes que não responderam essa questão por não 

terem participado dessa atividade. 
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Gráfico 15 - Pesca esportiva. Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

O Gráfico 16 responde a pergunta você voltaria e recomendaria o hotel, que recebeu 

o seguinte resultado, 92% sim, demonstrando a satisfação e o desejo de retorno dos hóspedes. 

 

Gráfico 16 - Você voltaria e recomendaria o hotel? Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

Com os resultados coletados junto aos hóspedes, pôde-se compreender como os 

indivíduos perceberam o ambiente, conhecendo um pouco dos seus conceitos e valores, 

podendo identificar o que mais despertou sua atenção, bem como, identificar quais são suas 

expectativas e satisfações. Sendo essas tarefas relevantes para planejar e desenvolver ações 

de melhorias bem sucedidas, utilizando como base a realidade percepcionada pelos hóspedes 

do Hotel Fazenda Pampas. 

 

Considerações finais 

 

O turismo é um dos alicerces da economia do município de Canela/RS, embora os 

segmentos turísticos de maior destaque no município sejam os segmentos relacionados ao 

meio ambiente. 

E, seguindo essa linha, o Hotel Fazenda Pampas, que faz parte do segmento turismo 

rural, vem se destacando, uma vez que, o hotel fazenda apresenta uma nova proposta turística 

para a Região das Hortênsias. 

Sendo assim, esse estudo buscou obter informações relevantes e que pudessem 

fornecer diretrizes para identificar o que realmente chama a atenção dos hóspedes e, a partir 

disso, encaminhar os resultados obtidos aos responsáveis, para que esses possam planejar da 

melhor maneira as potencialidades do hotel. 
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Buscando conhecer melhor todos os fatores que se relacionam a um hotel, esse 

estudo conseguiu alcançar seus objetivos. 

E, em relação ao perfil dos turistas chegou-se a conclusão de que a faixa etária 

predominante é de 21 a 60 anos, sendo representada por jovens e adultos, com sua grande 

maioria proveniente da cidade de Porto Alegre/RS, ganhando destaque também as cidades do 

interior do Estado do Rio Grande do Sul. 

A grande maioria dos hóspedes estavam geralmente acompanhados do 

esposo(a)/namorado(a) durante a viagem e utilizavam veiculo próprio para chegar ao hotel, 

uma vez que, seus municípios de origem encontram-se relativamente próximos, tendo como 

fator motivador para a viagem o descanso/lazer, pois, o estresse do mundo moderno provoca 

sentimentos negativos e a possibilidade de se refugiar em um lugar tranqüilo, em meio a 

natureza, que reponha as energias, nem que seja por poucos dias, apresenta-se como uma 

“salvação”. 

A maioria dos hóspedes não possui uma época preferencial para a viagem, embora, 

os períodos de férias e de grandes eventos sejam os mais procurados pelos turistas que 

pretendem vir ao município, os hóspedes tomaram conhecimento do hotel por meio do site, 

embora aqui caiba ressaltar que os sites de compras coletivas como Peixe Urbano e Groupon 

e o site de venda de hotéis Gramado Site, mostraram-se muito acessados, os hóspedes 

geralmente permaneceram de um a dois pernoites, compreendendo principalmente o período 

do final de semana. 

A atividade preferencial praticada pelos hóspedes durante a hospedagem foi o 

passeio a cavalo, embora, muitos hóspedes entrevistados não tenham praticado nenhuma 

atividade oferecida pelo hotel, evidenciando que, muitos deles talvez, não saibam quais 

atividades de lazer são oferecidas, embora seja essa, a atividade mais procurada por eles. 

Em relação ao grau de satisfação dos hóspedes, evidenciou-se que há uma grande 

satisfação, uma vez que, os serviços foram na maior parte deles avaliados como ótimo e bom, 

na ordem de classificação, o que atendeu assim, as expectativas apresentadas pelos 

hóspedes, que disseram também que recomendariam e voltariam ao hotel em uma futura 

estada, demonstrando assim, estarem satisfeitos com a hospedagem feita no Hotel Fazenda 

Pampas. 

Porém, por ser um hotel que iniciou suas atividades recentemente, esse, está 

passando por sucessivas reformas, tanto na área externa, como na área interna, para adequar-

se assim, as demais expectativas apresentadas pelos hóspedes. Como melhorias pode-se 

sugerir que mecanismos hoteleiros internos sejam utilizados para agilizar procedimentos que 

trarão resultados nas tarefas executadas pelos setores de governança e administração, que os 

locais internos utilizados pelos hóspedes (apartamentos, sanitários, etc) ou mesmo aqueles 

utilizados para outras atividades além da hospedagem (auditórios), sejam sinalizados; que o 

restaurante possua horários fixos para disponibilizar seus serviços; que as atividades de 

entretenimento sejam melhores apresentadas aos hóspedes quando esses efetuarem o check-

in, assim como, as demais informações referentes ao hotel, sobretudo as que dizem respeito 
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às categorias de apartamentos e serviços oferecidos, que podem receber uma melhor 

abordagem, pois, os recepcionistas encontram-se aptos para realizarem tais tarefas, uma vez 

que, recebem constantes treinamentos. 

Conclui-se então, que através dos resultados obtidos poderá se traçar planos para 

que melhorias sejam feitas, exatamente nos pontos onde a infraestrutura, a gastronomia, as 

atividades de entretenimento, o atendimento e os próprios serviços ainda possam ser 

aperfeiçoados. 
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Empreendedorismo de jovens rurais e o turismo: a produção de 

novidades no desenvolvimento rural 

 

Mayara Roberta Martins1; Marcelino de Souza2 

 

Resumo: Este trabalho profere sobre o empreendedorismo de jovens rurais junto às 

abordagens de desenvolvimento rural. Essa articulação de idéias se faz necessária, como 

forma de contribuir junto ao planejamento local de atividades agrícolas e não-agrícolas, nesse 

caso, o turismo rural. Refletido sobre isso, discute-se como objetivo central a inclusão dos 

jovens como importantes agentes locais na articulação entre turismo e agricultura com foco no 

planejamento. A inserção dos jovens abrange processos de sucessão familiar e de 

permanência no campo, e neste contexto, as novidades locais surgiriam dentro dos processos 

dinâmicos entre o ficar e o permanecer dos mesmos. Logo, o turismo rural incentivaria a 

produção de novidades através das ações, contribuindo assim com a valorização de seus 

espaços de vivência. 

 

Palavras-chave: Jovens Rurais, Empreendedorismo de Jovens, Turismo Rural, 

Desenvolvimento Rural e Produção de Novidades. 

 

Title: Youth entrepreneurship and rural tourism: the production of novelties in rural development 

 

Abstract: This work speaks about the entrepreneurial of rural youth from the rural development 

approaches. This articulation of ideas is necessary as a contribution by the local planning of 

agricultural activities and non-farm, in this study, the rural tourism. Reflecting on this, it is 

discussed as a central objective the inclusion of young people as important local agents in the 

articulation between tourism and agriculture with focus on the planning. The integration of 

young people includes the family succession process and permanence in field, and in this 

context, the local news would come within the dynamic processes between the stand and 

remain the same. So, encourage rural tourism through the ‘novelty production approach’, thus 

contributing to the valuation of their living spaces. 

Keywords: Rural Youth, Youth Entrepreneurship, Rural Tourism, Rural Development and 

Novelties. 
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Introdução 

O presente trabalho evoca a discussão sobre o tema do empreendedorismo de 

jovens rurais, a partir das novas abordagens de desenvolvimento rural com o foco na produção 

de novidades no meio rural. Essa articulação de idéias se faz necessária, como forma de 

contribuir, principalmente, no que diz respeito à implantação de projetos de turismo no espaço 

rural. Entende-se que para a proposição dessa atividade é imprescindível a inclusão de 

aspectos analíticos, tanto em nível de aceite como de articulação local, e também, com a 

assistência institucional, que integram o processo de desenvolvimento do turismo no espaço 

rural.  

Para tanto, o turismo no espaço rural não deve ser entendido como um tipo de 

atividade econômica salvadora de todos os problemas, e nem deve ter o propósito de substituir 

a atividade agrícola, mas de ser uma atividade de renda complementar. A intenção é ressaltar, 

que se houver o interesse pela atividade turística nas localidades, que essa não seja executada 

de forma amadora, portanto, espera-se que haja a efetiva participação da comunidade local, no 

sentido de que a atividade seja executada respeitando características e a identidade local. 

Logo, insere-se essa discussão, dentro da área temática de estudos em 

desenvolvimento rural que é multidisciplinar, como forma de articular e compreender os 

processos socioeconômicos vivenciados no contexto da agricultura, justamente, por essa área 

de estudos compreender a composição de elementos que faz relação com outras  diversas 

áreas do conhecimento científico (ciências sociais, agrárias, humanas, biológicas, entre 

outras), justamente, para dar conta dos diferentes contextos, ou seja, há uma  extensa 

diversidade presente na conjuntura do desenvolvimento rural (Kageyama, 2008).  

Diante disso, o empreendedorismo surge nesse contexto, como mecanismo de 

promoção do desenvolvimento rural pode ter valor indelével. Aliado a essa proposta, inserem-

se assim, a discussão e inclusão da temática voltada ao planejamento das ações para o futuro, 

com o foco no rural de amanhã, assim a importância da inserção da juventude rural nesse 

contexto. É importante, ressaltar aqui, o aspecto que o turismo proposto no contexto da 

agricultura familiar deve ser feito de forma planejada, já que seu caráter agregador de outras 

áreas exige preparação, conhecimento, vontade e disposição ao receber pessoas. Logo, os 

resultados dessa atividade não são imediatos, sendo revertidos a médio e/ou em longo prazo 

dependendo do contexto. Portanto, essa articulação tem o intuito de abordar as reflexões sobre 

o desenvolvimento rural a partir do empreendedorismo dos jovens ruraisi, e para tanto, essas 

articulações tornam-se desafiadoras, mas não impraticáveis de serem concretizadas. 

 

Novidades no desenvolvimento rural: O empreendedorismo de jovens rurais através do 

turismo no espaço rural 

Durante todo o século XX, o rural no Brasil vivenciou profundas transformações. 

Mudanças essas, provocadas através da passagem de um modelo primário-exportador para 

um tipo de economia diversificada e integrada a intensos processos de modernização 
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agropecuária que se integraram a indústria. Desta forma, Graziano da Silva (1996) ressalta 

que, principalmente, após 1964 houve a consolidação da passagem do que ele chama de 

“complexo rural” ao “complexo agroindustrial”, portanto, já não se poderia falar em apenas um 

tipo de padrão de agricultura.  

Há uma ruptura da “velha” forma (artesanal) de se produzir e intensifica-se a adoção 

de “novas” formas (aperfeiçoamento técnico), impulsionadas pela adoção de um padrão 

biotecnológico acompanhado da predominância do capital através dos meios: comercial, 

industrial, financeiro e produtivo. O Estado, portanto, passa a exercer um novo papel diante 

dessa intensificação, no que tange a financiamentos, patrocínio e captação dos lucros gerados 

(Graziano da Silva, 1996). 

No entanto, esse processo também foi acompanhado por inúmeras causas e 

consequências, como a diminuição da mão-de-obra ocupada no campo, a formação de 

assalariados rurais na diminuição das relações mais informais de ordem familiar. Diante disso, 

a modernização da agricultura acirrou desequilíbrios alimentares, disparidades regionais, o 

aumento da concentração de renda e como consequência o aumento nas taxas de êxodo do 

campo para as cidades (Graziano da Silva, 1996; Kageyama, 2008). 

Como saída, estratégias surgem a partir de novas iniciativas para o desenvolvimento 

rural a partir das mudanças socioeconômicas e ambiental por qual o rural começa a passar 

desde então. Uma importante contribuição teórica, trazida neste sentido, é a do sociólogo Jan 

Douwe Van Der Ploeg, professor da Universidade de Wageningen, Holanda. Suas reflexões 

trazem inúmeras contribuições para o entendimento das novas tendências no campo de 

estudos em desenvolvimento rural, e que podem contribuir de forma analítica, também, para as 

análises do conjunto das situações brasileiras nesse tema, já que vivemos numa sociedade 

globalizada.  

De acordo com Ploeg (2008) a década de 1990, marca a intensificação de novas 

tendências nos estudos relacionados ao tema de desenvolvimento rural, como marcada pelas 

inserçõesii multi-nivel, multi-ator e multi-aspecto. Brevemente, a primeira delas corresponderia 

em analisar aspectos por um nível global, principalmente, através das relações entre 

agricultura e sociedade. Já a segunda, poderia ser sintetizado como uma nova forma de se 

compreender a agricultura através de suas sinergias de organização locais e regionais. E a 

terceira e última inserção, corrobora com o entendimento dos aspectos de trabalho em nível 

familiar, com destaque as situações de pluriatividade, emergem assim, atores relacionados a 

atividades agrícolas e não agrícolas sendo decisivos na demanda por políticas públicas que 

contemplem estas mudanças (Kageyama, 2008; Ploeg, 2008). 

E ainda, é recente a inclusão da multifuncionalidade, com os estímulos dados a 

intensificação do turismo rural, da contemplação da paisagem e biodiversidades, produtos de 

alta qualidade e de apego regional etc. Ou seja, novos tipos de integração estão sendo 

viabilizados e principalmente, fortalece-se a intensa participação humana diante do contexto 
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das diferentes agriculturas existentes (Abramovay, 2003; Graziano da Silva, 1996; Ploeg, 

2008). 

Portanto, as amplas mudanças no entendimento do rural, mudando as velhas 

concepções, ou seja, deixando de ser um espaço exclusivamente agrícola para ser entendido 

com um espaço de diferentes funções. Abrem-se oportunidades não somente, só como espaço 

produtivo, mas também, como um importante espaço de vivência, de contemplação e de um 

importante papel ambiental. Diante dessa diversidade, esse espaço é favorecido pela 

incorporação de novas inserções, de novos processos produtivos, enfim, o componente 

humano, somado a diversidade ambiental e sociocultural propicia cada vez mais, o surgimento 

das novidades no meio rural.   

 

Incorporando novidades ao empreendedorismo 

Inclui-se a partir de então, que a intensificação da articulação entre os atores e de  

novos ideais, criaram oportunidades a novas situações, propiciando assim, maiores 

possibilidades para a produção de novidades (novelties). Trata-se um processo que envolve 

processos de trajetórias e é especificamente localizado dentro do contexto da agricultura. Ou 

seja, seria a construção de produção de novidades advindas dos próprios agricultores, 

provocando mudanças significativas em seus processos de produção que também abarca as 

esferas econômicas, culturais, naturais e sociais (Ploeg, 2008; Marques, 2009; Marques e 

Mello, 2009). Essas novidades são construídas pelos agricultores, portanto, um processo que 

surge da própria necessidade de mudanças dos mesmos e, portanto, tem características 

locais, sendo assim promissoras dependendo do tipo de dinâmica adotada. E ainda, a 

produção de novidades ganha cada vez mais importância no contexto das novas ruralidades e 

da multifuncionalidade, que reforçam essas novas construções, justamente, como forma de 

diversificação e manutenção da própria agricultura e de toda a sua conjuntura. 

Para Oliveira et al (2011) a produção de novidades é uma abordagem que relaciona 

elementos que colaboram para compreender como os agricultores podem fazer diferente 

dentro de seu cotidiano. Assim, produção de novidades para esses autores é reconhecida 

como um processo contínuo para solucionar problemas, propicia a criação de novas formas de 

usos e maneiras no que tange a produção, e primordialmente, tem como base integrar práticas 

e o saber local, além dos novos conhecimentos científicos. Além disso, essas novidades 

também criam novas demandas, novas ações e, portanto, novas instituições dentro do contexto 

em que elas forem construídas. 

Segundo Ploeg (2008), novidades podem ser consideradas como sendo desvios de 

regras, que podem ser criados ou não, podem ser práticas ou ‘artefatos novos’ ou alterações 

de uma situação em específico. As novidades podem ser entendidas também, como uma 

espécie de promessa, já que não há uma certeza que se terá ou não, sucesso em sua adoção. 

Em termos gerais, as novidades não ocorrem de modo progressivo, produzem uma ruptura e 
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assim, se diferenciaria do que poderia também estar associado a elas, como inovações. Para o 

autor:  

 

“Assim, as novidades surgem como agentes de mudança disfarçados: como agentes 

secretos. Além disso, elas salientam a importância do local, o qual contém, mas 

também produz essas novidades. As novidades estão, de certo modo, escondidas no 

local e podem ter de ser identificadas e descobertas para que possam ser 

transferidas para outras localidades. Ademais, o fato de as novidades representarem 

um desvio da regra, implica que as regras podem ter de ser alteradas ou, pelo menos, 

“mitigadas”, para que “as coisas que não deveriam acontecer” possam efetivamente 

acontecer. Este é o lado teórico da equação (...). É necessário criar deliberadamente 

espaço para que uma novidade se desenvolva, e a criação desse espaço pode ir 

contra infra-estrutura, interesses e ou leis existentes. Por conseguinte, é necessário 

atribuir um papel central às várias formas de gestão estratégica de nichos, uma vez 

que é através dessas formas que o local é fortalecido contra as ameaças Imperiais 

que pretendem aniquilá-lo” (Ploeg, 2008:215-216). 

 

Como já foi antecipado, as novidades se diferem de inovações. A novidade está mais 

limitada a um contexto pontual, surge ou já esteve presente nessa conjuntura, associada a um 

conhecimento específico (endógeno). Já a inovação estaria atrelada como sendo exterior ao 

local, ou seja, um conhecimento adquirido fora do contexto de uma dada localidade e, 

simplesmente, foi incorporado ou adaptado, de um local para o outroiii.  

Diante destas características supracitadas que compõem a noção de novidades como 

mais centralizada nas capacidades locais, optou-se por esse recorte conceitual centrado nesse 

viés. Entretanto, dependendo do contexto a ser aplicado e/ou analisado, novidades e 

inovações, embora distintas, podem ser confundidas ou até mesmo serem de difícil distinção, e 

ainda, uma poderá ser complementar a ação da outra e vice-versa. Entretanto, novidades 

destacam-se como tendo em sua matriz um forte componente de ruptura a um contexto (Ploeg 

et al, 2004; Ploeg, 2008).  Portanto, como não são sinônimos, adota-se neste trabalho, o 

sentido de novidades ao se tratar do surgimento do empreendedorismo através da inserção do 

turismo no espaço rural. 

 Logo, surgira da localidade à vontade e ação local para o turismo, e mesmo que haja 

intervenção de agentes externos (como extencionistas, pesquisadores, representantes do 

poder público, de organizações não-governamentais e entre outros) esses auxiliariam na 

implantação, estruturação e organização de roteiros, no entanto, é importante que a localidade 

participe e efetue, de fato, a gestão da atividade turística. Esses agentes externos têm um 

importante papel como facilitadores e colaboradores desses processos. Além disso, esses 

devem estimular com que a execução, a divisão de tarefas e a gestão do turismo sejam 

atribuídas pelos próprios agricultores, por isso a escolha por produção de novidades, na 
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construção mútua de conhecimentos voltados ao local, para ofertar o turismo no contexto da 

agricultura familiar (Oliveira et al, 2011). 

Desta forma, é relevante na articulação de novas vocações com o processo de 

descoberta de novos mercados, e isso poderá ser facilitado por meio da atividade 

empreendedora. Estas novidades poderão ser articuladas do local-global, portanto, por uma 

série de atividades subjacentes ao desenvolvimento rural (Arce; Long, 1994).  De acordo com 

abordagem shumpeteriana, entende-se empreendedorismo, como sendo:  

 

“1) Introdução de um novo bem – ou seja, um bem com que os consumidores ainda 

não estiverem familiarizados – ou de uma nova qualidade de um bem; 2) Introdução 

de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido 

testado pela experiência do ramo próprio da indústria de transformação, que de modo 

algum precisa ser baseada numa descoberta  cientificamente nova, e pode consistir 

também em uma nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria; 3) 

Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da  

indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse 

mercado tenha existido antes ou não; 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez independentemente 

do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser criada; 5) Estabelecimento de 

uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de 

monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou fragmentação de uma posição de 

monopólio” (Schumpeter, 1982: 48). 

 

Destaca-se a partir das colaborações de Schumpeter (1982) a elucidação de um tipo 

de perfil empreendedor, que corrobora nesse sentido para o entendimento de um 

empreendedorismo não só voltado ao contexto industrial, mas também para negócios, para as 

iniciativas, colaborações e ações que poderão ser colocadas em prática,  compondo deste 

modo, a ação de empreender. 

Ainda, de acordo com as compreensões schumpeterianas, essas combinações 

poderiam surgir a partir, não só das condições anteriores citadas, mas também de  ajustes 

necessários, ou seja,  o empreendedorismo surgiria a partir também de processos de 

descontinuidades na abertura para novas inserções, ou seja, a partir de rupturas, e portanto, 

surgindo assim: a produção das novidades (Schumpeter, 1982; Ploeg 2008). 

No contexto do rural, essa visão empreendedora seria benéfica, principalmente, 

associada aos pequenos agricultores, que em termos estratégicos significa a busca por 

soluções de problemas na produção, por alternativas de renda e melhores condições 

ecológicas, sociais, políticas, culturais e econômicas (Abramovay, 2003; Arce; Long, 1994). 

Retomando Ploeg (2008), esse colabora em sua análise sobre a agricultura sobre 

seus diferentes tipos, e define assim, três enquadramentos para a mesma: a) agricultura 
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camponesa; b) agricultura capitalista e c) agricultura empresarial. A diferença entre esses 

grupos é relacionada a escala. A primeira representaria as unidades de produção pequenas 

(pequenos agricultores). No lado oposto, estaria a agricultura capitalista: vasta, forte e de 

grande porte (grandes produtores, mecanizados, incorporados aos complexos). E a situação 

intermediária seria a representada pela agricultura empresarial, esta se movimentando na 

escala entre unidades pequenas e unidades grandes (Ploeg, 2008). 

O interessante é verificar a partir dos escritos de Ploeg (2008) que poderá, 

dependendo do contexto, ocorrer certas mobilidades ou variações, dependendo do nível de 

escala alcançada pelos agricultores. Essa movimentação ocorre principalmente devido a 

inserção de práticas ligadas a pluriatividade, isso, segundo o autor é mais freqüente, entre a 

agricultura da qual ele chama de “camponesa” (pequenos agricultores) e da agricultura 

empresarial, pois estas estariam mais próximas do que sua oposta direta, que seria a 

agricultura capitalista. 

Nos pontos de entroncamento, entre a agricultura apresentada como camponesa e a 

empresarial, haveria, portanto um misto de características. Portanto, essas reflexões remetem 

ao questionamento do por que um agricultor de aspectos camponeses não poderia fazer 

atividades agrícolas ou não-agrícolas com algum tipo de semelhanças às empresariais? 

Logo, com base nessa indagação, salienta-se que, exatamente, nesse ponto de 

intersecção seria interessante que mesmo os camponeses com características 

empreendedoras (empresariais) poderiam estar mais aptos para introduzir a atividade não-

agrícola do turismo no espaço rural como uma atividade complementar a renda (Abramovay, 

2001; Ploeg, 2008). Desta forma, o turismo estimula a pluriatividade, que para Schneider e 

Conterato (2006) é uma estratégia que combina múltiplas ocupações de pessoas pertencentes 

a uma mesma família e ganha destaque nos processos de desenvolvimento rural, justamente, 

por representar à heterogeneidade e a diversificação da agricultura recorrente das 

transformações socioeconômicas e dos distintos processos de desenvolvimento nas áreas 

rurais.  

Em suma, a inserção de novidades poderia ser potencializada através do surgimento 

da pluriatividade como estratégia de criação, seja pela implantação de velhas idéias nunca 

antes adotadas, ou de novas nunca antes pensadas. Portanto, o espaço rural dá lugar para o 

aprimoramento de ideias e o surgimento dessas novidades, potencializando assim, o 

empreendedorismo.  

 

Turismo no espaço rural e o empreendedorismo de jovens: colaborando com o 

desenvolvimento rural 

Ao se cogitar a produção de novidades, tanto para agricultura camponesa como para 

a empresarial, de certo modo, essas poderão resultar ou não em algum tipo de ruptura com 

antigos modos de produção e organização visando uma agregação maior a suas atividades. 

Mas as novidades englobam novos processos, que vão muito além do produtivo, englobam 
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novos conhecimentos, outros mercados, organização, procedimentos entre outros tipos que 

rompem com antigas práticas até então centrais num determinado contexto local (Ploeg, 2008; 

Oostendie; Broekhuizen, 2008).  

Desta forma, é necessária, portanto, a atenção para compreensão das semelhanças 

e diferenças em se implantar ou impulsionar o surgimento de um conjunto de novidades, 

principalmente, dependo da conjectura. Ploeg (2008) sugere que há necessidade de mais 

estudos, análises e um maior aprofundamento por meio de discussões teóricas, para dar conta 

da complexidade encontrada nas diferentes situações, principalmente, para que os casos 

analisados sirvam como apoio a estruturação de políticas públicas que contemplem as novas 

demandas dos produtores rurais.  

A abertura de novos contextos, como o turismo no espaço rural se aliaria bem a essa 

situação, primeiro, porque o caráter camponês significaria uma valorização da paisagem, dos 

modos de vida, dos aspectos culturais e de trocas mútuas. No entanto, trata-se de uma 

atividade que necessita de planejamento das áreas rurais, da participação social local e da 

predisposição do ambiente e dos atores em compreender a complexidade, os ganhos e as 

perdas da inserção do turismo no espaço rural (Beni, 2003; Rodrigues, 2000; Ruschmann, 

2000). 

Pensando em estratégias de desenvolvimento rural, o turismo no espaço rural seria 

sugerido como forma de valorizar a diversidade e as potencialidades de cada local. Entretanto, 

sustenta-se aqui, que o agrícola é que deve ser a principal atividade, ou seja, o ideal é inserir o 

turismo como uma atividade complementar a renda, no contexto da agricultura e de seus 

modos de vida relacionados (Barrera, 2000; Elesbão, 2008; Schneider; Fialho, 2000). Desta 

forma, a estruturação da atividade turística, surgiria para aprimorar os processos de 

desenvolvimento rural;  

 

A novidade é a vontade de desenvolver e de estruturar o turismo no meio rural, 

reconhecendo a sua importância sócio-econômica para as regiões. Efetivamente, o 

desenvolvimento do turismo rural pode ajudar certas regiões para sair do atual 

marasmo econômico aproveitando do potencial das estruturas existentes (ex: 

patrimônio construído, artesãos, produtores, etc (...) a paisagem se torna um atrativo 

a parte no turismo rural. É evidente que esses deslocamentos preenchem certas 

expectativas e satisfazem certas motivações dos viajantes como, por exemplo, se 

curvar humildemente perante os fenômenos naturais, aprender os ritmos das 

estações, sentir a relação de dependência com os recursos naturais” (Almeida; 

Souza, 2006:7-8). 

 

O turismo no espaço rural tem como base, portanto, a sustentabilidade, a atenção as 

formas da administração dos recursos, a inclusão da comunidade nos processos de 

estruturação e a qualidade no atendimento aos visitantes (Ruschmann, 2000). 
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Segundo Campanhola e Graziano da Silva (2000:148) a noção de turismo no espaço 

rural seria entendida em linhas gerais como: “relacionado a qualquer atividade de lazer e 

turismo que seja realizada em áreas rurais”. Ou seja, seria uma noção mais ampla que conteria 

outras modalidades de turismo como, por exemplo, turismo de aventura, ecoturismo, turismo 

pedagógico e o próprio turismo rural. Estes estudos, ainda estão em constante debate 

acadêmico, justamente, pelas novas modalidades que surgem e nos limites de atuação entre 

uma ou outra. Na maioria das vezes, o turismo rural é equiparado ao turismo no espaço rural 

como sinônimo, no entanto, já há um debate de que o ideal é tratá-lo como um dos tipos de 

atividade que pode vir a acontecer no espaço rural. No entanto, turismo no espaço rural seria 

uma tipologia mais ampla, que incorpora o próprio turismo rural, ou seja, há inúmeras 

potencialidades a ser desenvolvidas nas áreas rurais, e o segmento do turismo rural, não seria 

a única atividade, haveria possibilidades de inserção de práticas de educação ambiental, 

ecoturismo, turismo sustentável, científico e tantas outras modalidades de propostas, dentro 

das potencialidades e características específicas, no contexto das áreas rurais (Graziano da 

Silva; Vilarinho; Dale, 1998). Desta forma, “o turismo rural no Brasil é como um mosaico cuja 

expressão cênica, está diretamente ligada aos recursos disponíveis e a sensibilidade de seu 

mentor” (Zimmermann, 1999: 1).  

Ainda, segundo Zimmermann (1998) o que marca a escolha pela modalidade do 

turismo rural frente aos outros segmentos do turismo, seria que, o turismo rural visa valorizar a 

relações familiares do meio rural, seus modos de vida, as relações culturais e os laços de 

identidade, motivando o surgimento de produtos e atrativos turísticosiv fortalecidos pelo 

envolvimento da comunidade local.  

Conforme Rodrigues (2000), outra questão de fundamental importância em termos 

atividades de turismo em áreas rurais é a aplicação do planejamento do turismo. O 

planejamento do turismo alia como objetivo primordial, a participação das populações rurais 

nas decisões e na implementação das estratégias e roteiros turísticos. Dessa forma, busca 

desenvolver ferramentas e criar oportunidades para o local, reduzindo assim efeitos negativos 

da atividade turística, principalmente para amenizar sentimentos de rejeição da comunidade, 

com relação com relação ao turismo. Esse cuidado, portanto, através do planejamento do 

turismo tenta estruturar as ações e oportunidades, impulsionando iniciativas locais, como forma 

de estimular potencialidades locais, a partir das novidades, por exemplo, com o intuito de 

ofertar produtos e atrativos turísticos de qualidade, além de interações positivas entre a 

localidade e os seus visitantes. 

A inclusão do planejamento das áreas rurais é desejada, pois dependendo da 

situação, o turismo nem sempre trará resultados positivos. A falta de planejamento enfatizará 

certo caráter amador, que não é desejável, já que poderá acarretar a médio e longo prazo, 

mais consequências negativas ao local do que positivas, intensificando, por exemplo, a 

escassez dos recursos naturais e culturais e desse modo, o turismo poderá se tornar 

indesejável a população rural. Por isso, a atividade turística a ser adotada no meio rural 
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necessita de planejamento como modo de fortalecer o surgimento das novidades e, portanto, 

do empreendedorismo dos produtores locais (Beni, 2003; Dias, 2003; Dreher, 2004; 

Ruschmann, 1997; Zimmerman, 2000). 

Beni (2003) reforça que é importante o planejamento das áreas, a partir do 

fortalecimento de redes locais, propiciando assim, trocas mútuas de conhecimentos e de 

diálogo, na busca por aprimoramento e pela maior participação local, nas etapas iniciais de 

planejamento. Sob esse argumento, Hall (2004) avigora que: “devemos sempre nos lembrar de 

que o processo nunca é totalmente linear (isto é, A que leva a B, que leva a C que leva a D e 

retorna a A). Há feedback, ajuste e mudança constante entre todos os componentes do 

processo” (Hall, 2004, p.114).  

Diante disso, retoma-se a necessidade de se desenvolver bases para um 

empreendedorismo de caráter compartilhado. Conforme Ploeg et al (2000),  Rodrigues (2000) e 

Stevenson (2001) nesse contexto devem ser associados os atores sociais locais com os 

agentes privados e públicos, que venham auxiliá-los nesse processo, fortalecendo o 

cooperativismo e as atuações em redes, que também auxiliariam na disseminação de 

novidades, de novas habilidades e ações potenciais para o fortalecimento, tanto da agricultura 

local como as atividades não-agrícolas, podendo ser essas as atividades de  turismo no espaço 

rural.É pensando nessas articulações, será que não seriam os jovens rurais, os atores sociais 

necessários, para levar adiante o desafio de incluir o planejamento das áreas rurais para a 

implantação de projetos de turismo no espaço rural? 

 O que chama a atenção, para novas inserções e intervenções em prol do 

desenvolvimento rural com certeza está relacionado à falta de oportunidades para os jovens 

rurais mediante aos novos contextos da agricultura no Brasil. O intuito de ofertar oportunidades 

para as próximas gerações, vem ao encontro, principalmente, com a crise na agricultura 

familiar potencializada após  década de 80, que segundo Carneiro (1998) foi marcada pela falta 

de políticas públicas pelo pouco auxílio ação do Estado, que acabou por desprestigiar a 

pequena produção agrícola. Em conseqüência disso, houve o crescimento das taxas de êxodo 

do rural para o urbano, sobretudo, de jovens que decidem sair das áreas rurais, o que 

contribuiu com o esvaziamento da mão de obra no campo.  

Este processo vem se tornando um campo de preocupações principalmente, diante 

de decisões como: a sucessão familiar e a continuidade da utilização da terra. Entretanto, os 

novos processos econômicos que transformam o espaço rural em um local não - 

exclusivamente agrícola proporcionam uma gama de novas oportunidades de renda, espaços 

de vida e de fixação destes jovens com o exercício de atividades profissionais em diversas 

áreas, não se restringindo à somente tarefas ligadas a agricultura e/ou pecuária (Carneiro, 

1998; Wanderley, 2001; Graziano da Silva, 1999; Abramovay, 2001).  

A temática juventude ou jovem é muitas vezes considerada como tema marginal pela 

academia. Mesmo com a presença de uma vasta produção bibliográfica, mais associada às 

áreas urbanas, concentrada na área da sociologia da juventude. Obteve-se uma maior 
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regularidade de produção acadêmica nas décadas de 1960 a 1990. Quando se busca o tema – 

juventude rural, a produção é considerada menor quando comparada ao grande tema da 

juventude (Dubet, 1991). 

As tentativas de estudos voltados para a análise da juventude rural (ou dos jovens 

rurais) como atores sociais importantes nos processos de desenvolvimento rural deve levar em 

conta, também, sua inserção através da multidisciplinaridade. Isso se faz presente, pois a 

análise da juventude vai envolver a compreensão de elementos de ordem físico-psicológicos, a 

faixa etária, as mudanças de caráter físico-biológicas e comportamentais. E ainda, as 

percepções a cerca de quem é esse jovem, que normalmente, representa o dualismo entre ser 

sinônimo de problemas ou agentes de transformação social movidos pelas instabilidades do 

processo de crescimento rumo a adultez (Weisheimer, 2004). A juventude deve ser 

caracterizada também, por sua constituição histórica dentre as gerações, principalmente, nas 

suas trocas entre costumes, valores, percepções, e que em algum momento isso foi objeto de 

lutas das gerações anteriores (Margulis, 1996). 

Carneiro (1998), Abramovay (2001) e Stropasolas (2002), enfatizam a necessidade 

de análise e de se pensar nas questões ligadas ao êxodo entre rural/urbano, relação de 

herança e sucessão da unidade familiar. Assim, o tema juventude rural torna-se um importante 

objeto de estudo, justamente pela pouca produção acadêmica, que se encontra em ascensão, 

por ter um importante papel em retratar as transformações sociais dos jovens. E no rural, os 

jovens representam uma tentativa de resgate pela valorização da vida no campo por meio da 

detecção de conflitos e das desigualdades sociais do campo. 

O interessante seria criar estímulos aos jovens para que a vida no campo não fique 

reduzida a uma espécie de fatalidade, ou a única opção de vida. Deve-se almejar um projeto 

de vida que se adapte as novas inserções e tecnologias, como por exemplo, se tornar um 

agricultor e ao mesmo tempo empreendedor, colocando em prática projetos acompanhados por 

um plano técnico consistente, com base em tendências e necessidades do mercado 

consumidor. Ou seja, projetos e cursos que propiciem formação e capacitação técnica com 

foco na gestão das áreas rurais. Neste sentido, as políticas públicas devem também pensar 

não somente no sentido de oferecer oportunidades para os jovens rurais que queiram se tornar 

agricultores, mas também, para aqueles que não têm vocação para o trato com a terra 

(Abramovay, 2001, Martins e Futemma, 2009). 

Portanto, é nesse sentido, que a inclusão das novidades através de atividades de 

turismo nas áreas rurais carece, principalmente, pela falta de planejamento estratégico. Assim, 

o estímulo ao empreendedorismo de jovens instigaria ações de planejamento e gestão das 

atividades turísticas pelos jovens com o intuito de ofertar novas possibilidades e ocupações no 

meio rural, a além de estimular uma maior participação social dos jovens no desenvolvimento 

das áreas rurais.  (Graziano da Silva, 1999; Schneider e Fialho, 2000; Martins e Futemma, 

2009). 
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Schroeder (2007) ressalta que o empreendedorismo de jovens ainda é pouco 

percebido pelo moldes tradicionais de desenvolvimento econômico, e raramente, esses 

recebem incentivos nem pelos educadores e muito menos, pelos colaboradores econômicos, e 

o que é mais grave: os jovens raramente trabalham em parceria. Conforme o autor, o 

empreendedorismo juvenil é um elemento chave, justamente, para atrair outros jovens a 

permanecerem em suas comunidades, ou ainda, que haja também o retorno de jovens que já 

tinham saído das áreas rurais. Outro fator, que facilitaria o empreendedorismo para jovens, e 

que é essa faixa etária que comumente está mais integrada à novas tecnologias e isso poderia 

ser revertido em favor de suas comunidades rurais. Outro componente importante ao ajuste 

desse processo se daria através do enfoque educacional para o empreendedorismo, o apoio 

comunitário (dos adultos) para que estes jovens se sintam apoiados a desenvolverem suas 

habilidades e ideias, e por fim, que isso propicie o aumento do trabalho em rede de jovens em 

comunidades rurais. 

Segundo Sotte (2003) os jovens agricultores também têm o interesse coletivo em 

diversificar produtos e serviços necessários a manutenção da agricultura em suas 

comunidades. O interesse coletivo, como defende Ostrom (2002) seria no sentido de 

concretizar uma agricultura capaz de produzir conforme os serviços necessários para 

abastecer o mercado, mas também de ampliar sua participação em outras funções de interesse 

das áreas rurais, como por exemplo, ações ligadas à proteção do ambiente, preservação da 

biodiversidade, valorização da paisagem, do conjunto arquitetônico e cultural que fazem parte 

da composição das comunidades rurais e também, pela própria necessidade de haver 

negociações e gerenciamento dos recursos comuns.  

Logo, a partir deste contexto, com uma valorização e identificação de valores 

surgindo como novidades a partir de um contexto local, o turismo poderia ser a atividade 

complementar a renda de áreas onde os jovens já não se adaptam a velhas formas de 

condução da agricultura.  

Os jovens rurais têm, portanto, condições especiais e o que os favorecem em níveis 

competitivos com relação às outras gerações e principalmente, no que diz respeito de se inserir 

em mercados diversificados e incluindo atividades não-agrícolas dando suporte a agricultura. 

Ao seu favor eles, têm as facilidades de incorporação de novidades e de tecnologia, como o 

uso de computadores, internet, a busca aprendizado a partir de trocas culturas, ou seja, são 

mais dinâmicos em termos de se arriscar devido a características próprias da idade que 

favorecem buscar alternativas e oportunidades, mesmo que estas tenham maiores propensões 

ao risco (Sotte, 2003; Schoider, 2007). 

Diante desta exposição de ideias, ou seja, da inserção do turismo no espaço rural 

diante da deflagração de novidades, e com isso, acarretar na inclusão e na participação dos 

jovens é um tema de pesquisa necessário a ser estudado dentro da temática maior de 

desenvolvimento rural. Especialmente, se os jovens rurais que forem analisados, por meio de 

algum estudo de caso específico, incorporarem de modo estratégico a busca por 
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conhecimentos e pela estruturação de seus locais de vivência (respeitando as características e 

as demandas necessárias) para a inserção do turismo no espaço rural. Se assim, puderem ser 

constatadas essas proposições, as novidades serão deflagradas em conformidade ao 

desenvolvimento do turismo no espaço rural, e, portanto, a atividade turística poderá cumprir 

seu intuito como uma das possibilidades estratégicas de desenvolvimento rural, portanto, o 

desafio está em analisar e evidenciar que essa estruturação é possível.  

 

Considerações finais 

Este ensaio teórico teve como intuito articular por meio das novas abordagens para o 

desenvolvimento rural, a inserção produção de novidades para as áreas rurais, como forma de 

estimular ações de planejamento estratégico do turismo no espaço rural. A sugestão é que 

esse processo seja protagonizado por jovens rurais e com isso, incentivar o empreendedorismo 

dos mesmos, como forma propiciar ações pela diversificação da agricultura e, portanto, de 

implantação e continuidade de projetos de turismo no espaço rural. Este tipo de atividade não-

agrícola deve ser articulada em áreas rurais, desde que se tenha um interesse local, ou seja, 

uma predisposição para inseri-la. Além disso, o objetivo, com a adesão do turismo no espaço 

rural é que essa atividade possa vir a ser complementar a renda dos jovens rurais e de suas 

comunidades. Estima-se que, a atividade turística se bem incorporada poderá agregar valor 

aos produtos agrícolas, portanto, o objetivo aqui é fortalecer a agricultura como sendo a 

principal atividade proeminente do desenvolvimento rural. 

O turismo no espaço rural proporcionaria a oportunidade de composição de atrativos, 

que destacariam os modos de vida e os recursos naturais das propriedades, inserindo assim, 

passeios aos atrativos naturais e artificiais, estando esses dentro das propriedades ou de suas 

redondezas. Outro aspecto, importante, seria a busca por investimentos para a estruturação de 

infraestrutura, na proposição de equipamentos e por serviços de apoio ao turismo, como por 

exemplo, a oferta de meios de hospedagem (hotéis, pousadas, ou hospedagem na casa dos 

agricultores), restaurantes, feiras, postos de informações, quiosques, “barracas” entre outros, 

que incorpore assim, os modos de vida local e os aspectos ligados ao rural-natural.  

A juventude rural, talvez, estimulada a participar do planejamento do turismo, se 

sobressairia diante da proposta encarada como uma novidade dentro do contexto da 

agricultura familiar. A inclusão dos jovens já nos processos iniciais de planejamento do turismo 

em área rurais é importante justamente, porque os jovens são importantes agentes de 

transformação e, destarte, mais dinâmicos em termos de estarem mais abertos a novas 

propostas e assumirem mais riscos, devido à fase de mudanças em que se encontram.  

Por fim, estimula-se o potencial desses jovens rurais como importantes atores 

políticos e sociais, necessários à continuidade de ações futuras para o desenvolvimento rural e, 

sobretudo, no estímulo para que esses criem e busquem por novidades como forma de 

permanecerem em suas áreas rurais de origem e, portanto, tendo a liberdade de escolher ficar 
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no meio rural e de constituírem assim: o seu lugar de trabalho, de vivência, de trocas culturais 

e de realizações.  
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Notas 

                                                            
i Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o indivíduo jovem pode ser representado pela faixa 
etária que vai dos 10 aos 19 anos de idade. Porém, há outras entidades que conceituam a faixa etária em 
outros moldes. Para a Organização Internacional da Juventude (OIJ), a faixa etária é compreendida de 10 
a 29 anos de idade. No Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os jovens seriam de 12 
a 18 anos de idade. Já no caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o recorde analítico 
seria dos 15 a 24 anos. No entanto, definir juventude passa a ser um desafio, já que consta como sendo 
um período de transições para a vida adulta e dependerá também do contexto social a qual está inserida, 
portanto, os jovens também são categorizados por sua auto-identificação (ver Wesheimer, 2004). Em sua 
tese Entre Ficar e Sair: uma etnografia da construção social da categoria jovem rural, Castro (2005) faz 
uma importante reflexão defendendo o jovem rural como um novo ator social, ainda pouco estudado e 
pouco contemplado pelas políticas públicas. Logo, estes jovens rurais almejam reafirmar  sua  identidade 
ora como trabalhador, agricultor e ao mesmo tempo, quer fazer parte de um mundo cada vez mais 
globalizado (Ver Castro, 2005).  
 
ii Tais inserções estão amparadas pela Perspectiva Multinível (PMN) e Perspectiva Orientada ao Ator 
(POA) que são explicadas mais detalhadamente nos trabalhos de Ploeg (2008); Arce e Long (1994) e 
ainda em Marques (2009); Marques e Mello (2009). 

iii Ver, por exemplo, para maiores aprofundamentos, a seguintes leituras: Marques (2009); Marques e 
Mello (2009); Ploeg (2008); Oostindie e Broekhuizen (2008). 
 
iv Conforme Kripendorf (2000) produto turístico pode ser compreendido pelas características tidas como: 
intangibilidade, impossibilidade de estocagem, irregularidade na prestação dos serviços, concentrar-se 
num determinado tempo e espaço; e por fim, a dependência de demanda, que normalmente é 
considerada heterogênea pelos diferentes tipos de consumidores existentes. Já por atrativos turísticos, 
resumidamente, poderia ser um lugar, um objeto ou um dado acontecimento, que promova ou motive o 
deslocamento de grupos de interessados. Esses atrativos podem ser de modo geral: histórico-culturais 
(monumentos, sítios e instituições de cultura e pesquisa); naturais (paisagem, hidrografia, relevos, 
vegetações, flora e fauna entre outros) e por fim, podem ser compostos por manifestações culturais, como 
por exemplo, diversos tipos de festas, comemorações, formas de artesanato, feiras, mercados e a 
gastronomia local entre outras (BENI, 2003). 
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RESUMO: Municípios, organizações e empresas turísticas buscam novos caminhos para se 

fortalecer e tornarem-se mais competitivos no mercado turístico. A maneira mais comum, 

atualmente, de atingir determinado objetivo é por meio de aglomerações. O Arranjo Produtivo 

Local (APL) de Turismo da Quarta Colônia tem como objetivo o desenvolvimento e o 

incremento do fluxo turístico regional. O objetivo deste estudo de caso é identificar as 

características emergentes ressaltadas por esse APL de Turismo, promovendo o planejamento 

mais pontual das atratividades; e estabelecer relações com as demais Colônias de Imigração 

Italiana no Rio Grande do Sul. Características como a ruralidade, a italianidade, a gastronomia 

e a religiosidade se sobressaem, especialmente por estarem ligadas ao espaço (rural) e aos 

aspectos culturais. 

 

Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local. Quarta Colônia. Ruralidade. Aspectos Culturais. 

Turismo 

 

 

Local Productive Arrangement of Tourism Wednesday Cologne (RS): Focus on rurality, 

the Italian culture, gastronomy and religiosity 

 

ABSTRACT: Cities, organizations and tourist companies searching new ways to be strong and 

become more competitive in the tourism market. The most common way to achieve a 

determined point its through agglomeration. The Local Productive Arrangement (LPA) of fourth 

colony tourism aims to increase and development the regional tourism flow. The objective of 

this article is identify the emerging features highlighted by this LPA of Tourism, promoting timely 

planning of attractiveness, and establish relations with other Italian Immigration Colonies in Rio 

Grande do Sul. Features such as rurality, the Italian culture, gastronomy and religiosity stand 

out, especially because they are linked to space (rural) and the cultural aspects. 

Keywords: Local Production Arrangement. Wednesday Cologne. Rurality. Cultural Aspects. 

Tourism 

 



 
 

  933  
 

1. Introdução 

As aglomerações, no Brasil, foram incentivadas a partir do Programa de 

Regionalização – Roteiros do Brasil, lançado oficialmente em 2004, o qual se constituiu num 

modelo de gestão descentralizada, coordenada e integrada, que está dentro do 

Macroprograma de Estruturação e Diversificação da Oferta Turística, do Plano Nacional de 

Turismo (2003-2007), buscando a criação de produtos unificados através de roteiros regionais 

que facilitassem a divulgação, agregassem valor aos produtos e, principalmente, 

oportunizassem roteiros diversos aos turistas (Barbosa, 2008). 

Genericamente, aglomerações produtivas locais podem ser definidas como uma 

concentração setorial e espacial de firmas (Schmitz; Nadvi, 1999, apud Crocco, et al, 2006). 

Esse conceito pode ser ampliado para incorporar outros elementos relacionados à intensidade 

das trocas intra-aglomeração, à existência de relações de cooperação, ao grau de 

especialização e desintegração vertical da aglomeração, ao ambiente institucional voltado para 

dar suporte ao desenvolvimento da aglomeração, entre outros. A incorporação parcial ou 

integral desses elementos determinou o surgimento de uma ampla gama de termos para definir 

mais precisamente a aglomeração produtiva, dependendo do foco da investigação, como, por 

exemplo, distritos industriais, sistemas industriais localizados, sistemas produtivos e inovativos 

locais, arranjos produtivos locais, clusters, entre outros (Crocco; et al, 2006).  

Este artigo focaliza o Arranjo Produtivo Local de Turismo da Quarta Colônia, visando 

identificar as características emergentes ressaltadas por ele e estabelecer relações com as 

demais Colônias de Imigração Italiana do Estado do Rio Grande do Sul: Garibaldi, Bento 

Gonçalves e Caxias do Sul. 

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica como metodologia de trabalho, revisando por meio 

de artigos científicos já publicados e obras literárias, informações que pudessem elucidar as 

análises posteriores, contribuindo para o alcance dos objetivos propostos. 

 

2. Imigração Italiana no Brasil 

Os italianos começaram a imigrar em número significativo para o Brasil a partir da 

década de 1870, impulsionados especialmente pelas transformações sociais, econômicas e 

políticas que se desenrolavam em território italiano. Um aspecto peculiar à imigração em 

massa italiana é que ela começou a ocorrer pouco após a unificação da Itália (1861). 

 

De todos os grupos que se dirigiram para o País entre 1870 a 1920, 

os italianos com cerca de 1,4 milhões de indivíduos representavam 

42% do total de imigrantes (3.330.188) que se dirigiram ao Brasil no 

mesmo período. [...] a entrada maciça de italianos coincide com o 

período em que o governo brasileiro não poupou esforços para atrair 

mão-de-obra para o País. (Alvim, 1999: 383). 
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Durante o século XIX foi intensa a movimentação demográfica na Europa. O alto 

crescimento da população, ao lado do acelerado processo de industrialização, afetou 

diretamente as oportunidades de emprego naquele continente.  

 

O progressivo aumento da população e o pauperismo decorrente da 

falta de trabalho existente devido à má situação da agricultura e da 

indústria acarretavam uma enorme desproporção entre a oferta e a 

procura da mão - de- obra [sic]. [...] o salário [...] não era proporcional 

ao custo dos gêneros indispensáveis à existência. [...] os que 

trabalhavam na lavoura [...] seguiam para as cidades à procura de 

emprego e de um melhor salário, provocando um excesso de mão-

de-obra nas regiões urbanas, piorando, não raro, a situação do 

desemprego (Pinsky, 2007: 79). 

 

Ainda na primeira metade do século XIX, a Grã-Bretanha, superpotência da época, 

pressionou fortemente o Brasil para acabar com o tráfico negreiro que supria as necessidades 

de mão de obra com a importação de escravos da África. Concomitantemente a nação 

brasileira passava por um período de fermentação das ideias abolicionistas – leis anunciavam 

o fim próximo da escravidão.  

 

[...] entre o desejo de alguns liberais do Império em trazer pequenos 

proprietários com vistas ao povoamento das regiões sulinas, e com 

isso sustar a cobiça dos vizinhos platinos sobre a região, e o desejo 

dos grandes fazendeiros em manter uma política agrária calcada na 

grande propriedade e na agricultura de exportação [...] para que isso 

se consolidasse, era imperativa a oferta de farta mão-de-obra [sic], 

fosse ela alimentada pela entrada de escravos, [...] ou por imigrantes 

pobres, cujo destino seria substituir os negros nas plantações, 

sobretudo do café, e não o de se tornarem pequenos proprietários. 

(Alvim, 1999: 383-384) 

  

 

Alvim (1999) relata que partir de 1867, novos procedimentos foram adotados pelo 

governo brasileiro na intenção de reduzir as falhas no sistema de colonização, buscando sua 

incrementação. As viagens desde o porto do Rio de Janeiro até as colônias, a atribuição de 

lotes de terra, os alojamentos provisórios eram algumas das ações realizadas pelo governo. E 

foi nesse contexto que se deu o início da vinda dos imigrantes italianos para o Brasil, sendo um 

dos destinos, o Estado do Rio Grande do Sul. 
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3. Imigração Italiana no Rio Grande do Sul 

A vinda dos imigrantes italianos em território gaúcho aconteceu quase cinquenta anos 

após a chegada dos imigrantes alemães. As primeiras colônias de imigração italiana fundadas 

foram às colônias de Conde d’Eu e Dona Isabel (atuais municípios de Garibaldi e Bento 

Gonçalves, respectivamente), fundadas em 1870. Segundo Pesavento: 

 

Os italianos, ao chegarem, já encontraram uma rede de 

comercialização montada pelos alemães [...] se, de um lado, isto 

facilitava a comercialização de seus produtos, de outro os tornava 

submissos ao capital alemão. [...] teriam de enfrentar a concorrência 

dos produtos alemães. A saída encontrada pelos novos imigrantes foi 

a especialização de determinadas zonas coloniais italianas num só 

tipo de artigo: o vinho, que encontrou um amplo mercado de consumo 

no centro do pais, entre a população de origem italiana. De um modo 

geral, os núcleos italianos ainda se dedicaram ao plantio do milho e à 

criação de suínos para a fabricação de banha (Pesavento, 1990: 50). 

 

Os imigrantes, que ocuparam as terras no Rio Grande do Sul, eram em sua maioria 

do Vêneto, “a região vêneta forneceu, entre 1870 e 1920, 30% do total de emigrados italianos 

para o Brasil” (Alvin, 1999: 386). Após cinco anos, o grande número de imigrantes obrigou o 

Governo a criar uma nova colônia italiana (Campo dos Bugres), atual Caxias do Sul. Os 

italianos se espalharam por várias partes do Rio Grande do Sul, e muitas outras colônias foram 

criadas por particulares, que vendiam as terras aos italianos. Nessas terras, os imigrantes 

italianos começaram a cultivar uvas e a produzir vinhos. Atualmente, essas áreas de 

colonização italiana são conhecidas, nacionalmente, por sua qualidade na produção de vinhos. 

Depois da ocupação da Serra, muitas famílias italianas dirigiram-se para outras 

regiões do Estado, gerando migrações internas, no decorrer do século XX, como é o caso dos 

setes municípios da região central do Estado: 

 

Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal 

Grande, São João do Polêsine, Silveira Martins, [...] constituem o que 

historicamente configurou-se como Quarto Núcleo Colonial de 

Imigração Italiana (Quarta Colônia Imperial de Imigração Italiana do 

Rio Grande do Sul), constituída ao longo do ano de 1878, que 

recebeu imigrantes italianos de diversas regiões do norte da Itália, 

principalmente da região Vêneta (Louzada; et al, 2010: 387). 

 

Ainda segundo os mesmos autores (Louzada; et al, 2010), além dos italianos, outras 

etnias formaram a Quarta Colônia: como a alemã, a africana e a portuguesa. Os outros dois 
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municípios integrantes da Quarta Colônia (Restinga Seca e Agudo) foram colonizados por 

imigrantes alemães. 

 

4. As Primeiras Colônias de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul 

Como já mencionado, as primeiras Colônias de Imigração Italiana, na Encosta 

Superior, foram as de Conde d’Eu e Dona Isabel, criadas pela presidência da província em 

1870, antes mesmo que se iniciasse o processo de imigração italiana no Estado. Para ocupá-

las, o governo provincial firmou contrato com duas empresas privadas que deveriam introduzir 

40 mil colonos, em um prazo de dez anos (Cenni, 2003). 

Mas, conforme o mesmo autor (2003), o sucesso foi pouco, e isso era normal para o 

tipo de contrato - que também foi adotado em alguns momentos pelo governo central. Em 1872 

chegaram 1.354 imigrantes, no ano seguinte 1.607. No ano de 1874 foram 580 e no de 1875 só 

315. Os motivos para essa situação são numerosos, dentre eles, na Europa Central, e em 

especial na Alemanha, havia uma prevenção generalizada contra o Brasil – que era visto como 

um local onde os imigrantes sofriam privações. Além disso, o governo provincial pagava menos 

para os transportadores do que o governo central, o que os desestimulava. Quanto aos 

próprios imigrantes, preferiam ficar no sopé da serra, nas áreas já colonizadas, do que se 

arriscarem mato adentro. Por isto, em 1874 só 19 lotes de Conde d'Eu estavam sendo 

cultivados, com apenas 74 pessoas vivendo no local. Desestimulado por esse quadro de 

insucesso, o governo provincial desistiu de administrar a colonização da área, e repassou-a 

para o governo central (Cenni, 2003). 

Cenni (2003) ressalta que é a partir de 1875, sob a administração da União, que 

chegam as primeiras levas de italianos para Conde D'Eu e Dona Isabel. A área dessas colônias 

encontrava-se limitada pelo rio Caí, os campos de Vacaria e o município de Triunfo, sendo 

divididas entre si pelo caminho de tropeiros que seguia do local chamado de Maratá em 

direção ao Rio das Antas (Conde d'Eu ficava à esquerda, Dona Isabel à direita). 

No mesmo ano, 1875, foi criada a colônia Caxias, no local chamado pelos tropeiros 

que subiam a Serra em direção a Bom Jesus de "Campo dos Bugres". Essa colônia limitava-se 

com Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, o Rio das Antas e Conde d'Eu e Dona Isabel. 

Dois anos depois, em 1877, foi criada uma nova colônia de imigrantes italianos, a de Silveira 

Martins, em terras de mato, próximas de Santa Maria (Cenni, 2003). 

 

5. A Quarta Colônia de Imigração Italiana 

A Quarta Colônia foi criada em 1877 e recebeu o nome de Silveira Martins, em 

homenagem ao senador gaúcho Gaspar Silveira Martins, político que defendia a imigração. O 

local escolhido, distante dos demais núcleos de imigração italiana, era composto por terras 

devolutas situadas na região central, na Serra de São Martinho, que faz parte da Serra Geral. A 

Quarta Colônia de Imigração Italiana é formada por nove municípios colonizados, em maior 

número, por imigrantes italianos, e que chegaram a esta porção do território gaúcho no final do 
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século XIX, oriundos na sua grande maioria, do norte da Itália, das regiões do Vêneto, Buia e 

Montava (Quarta Colônia, 2011) 

A primeira leva de colonos chegou em 1877 e era composta por 70 famílias, que 

seguiram de barco pelo rio Jacuí até Rio Pardo, e daí, de carreta até a Serra de São Martinho. 

Nos municípios da Quarta Colônia a população é eminentemente rural, perfazendo um total de 

60.711 habitantes em uma área de 2.894 km² (IBGE, 2010). A agricultura familiar e a existência 

de sítios arqueológicos com relevância científica são peculiaridades dessa região. 

Na figura 1, pode-se observar a localização geográfica de cada município integrante 

da Quarta Colônia, assim como as distâncias entre esses municípios, e entre esses, com Santa 

Maria e com a capital do Estado, Porto Alegre. Observa-se igualmente que os municípios que 

constituem a Quarta Colônia são: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova 

Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins. Os municípios 

integrantes da Quarta Colônia estão localizados na região central do Estado do Rio Grande do 

Sul, distantes, em média, 50 km de Santa Maria e 280 km da capital, Porto Alegre.  

 

 

                             Figura 1: Mapa de Localização da Região da Quarta Colônia 

 

Fonte: Adaptado de Quarta Colônia (2011). 

                                    

 

Os municípios da Quarta Colônia possuem uma característica eminentemente rural, 

composta por pequenas propriedades (Wandscheer; Souza, 2008), como pode ser visto na 

tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1- Dados Gerais dos Municípios integrantes da Quarta Colônia 

Municípios População Urbana Rural Área territorial 
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(em 2010) (Km2) 

Agudo 16.729 6.894  9.835 536,117 

Dona Francisca 3.401 2.146  1.255 114,346 

Faxinal do Soturno 6.672 4.175  2.497 169,903 

Ivorá 2.156 705  1.451 122,930 

Nova Palma 6.345 3.083  3.262 313,508 

Pinhal Grande 4.471 1.895  2.576 477,127 

Restinga Seca 15.850 8.982  6.868 956,053 

São João do Polêsine  2.635 1.354  1.281 85,170 

Silveira Martins 2.452 1.091  1.361 118,423 

TOTAL 60.711 30.325 30.386 2.893,577 

Fonte: Adaptado de FEE e IBGE Cidades. 

 

Os noves municípios integrantes da Quarta Colônia integram o Conselho de 

Desenvolvimento Regional Central (COREDE Central), que possui ainda outros dez municípios 

membros. Os COREDE’s são associações civis, sem fins lucrativos criados pelo governo 

estadual que buscam a articulação entre os diferentes atores sociais, políticos e econômicos, 

incentivando uma organização local em busca do desenvolvimento regional (Assembléia 

Legislativa, 1994). 

Para, posteriormente, pensar sobre o desenvolvimento regional promovido pela união 

e aglomeração dos nove municípios que compõem o Arranjo Produtivo Local de Turismo da 

Quarta Colônia, julga-se importante conhecer algumas características de cada um desses 

municípios, sendo apresentados em ordem alfabética.  

As informações, abaixo, foram mantidas em sua essência idênticas ao exposto no 

“Portal da Quarta Colônia” (website destinado à divulgação dos municípios em coletivo), 

justamente para poder assim, avaliar a maneira como está sendo ofertada a região da Quarta 

Colônia. 

 

5.1 Agudo 

O município de Agudo faz parte da Colônia Santo Ângelo, da qual foi sede, criada 

pelo Governo Provincial em 1857, onde foram assentados imigrantes alemães na margem 

esquerda do rio Jacuí, área então pertencente ao município de Cachoeira do Sul. Emancipado 

em 1959, o município possui uma área de 536, 117km² (IBGE, 2010), a sua economia é 

agrícola e está centrada nas culturas do fumo, arroz irrigado, milho, feijão, soja, morango e 

criação de gado. O setor de serviços (bancários, telefonia, água, luz, médico-hospitalar e 

comércio em geral) responde as necessidades locais. O município tem 16.729 habitantes 

(IBGE, 2010) e a composição étnica da população é composta por diversas origens, sendo a 

grande maioria (70%) de descendência alemã (Quarta Colônia, 2011). 
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5.2 Dona Francisca 

Município localizado na margem direita do rio Jacuí, área de expansão da Colônia 

Santo Ângelo, sendo as localidades do Formoso, Trombudo e Linha Ávila colonizadas por 

imigrantes alemães. Estas terras foram adquiridas pela família Mostardeiro, em 1884, que a 

transformou em lotes coloniais, quintas e um núcleo urbano. Neste mesmo período, dentro do 

processo de expansão da Colônia Silveira Martins, o governo imperial requereu as terras 

fiscais existentes nas encostas da Serra e assentou famílias de imigrantes italianos. Em 1964, 

Dona Francisca, 5º Distrito de Cachoeira do Sul, que reunia as vilas de Faxinal do Soturno, São 

João do Polêsine, Vale Vêneto e Santos Anjos, se emancipa de Faxinal do Soturno.  

A população é de 3.401 habitantes, formada por descendentes de açorianos, afro-

descendentes, alemães e italianos. O município possui extensão territorial de 114,346km² 

(IBGE, 2010) e tem a sua economia centrada na cultura do arroz irrigado, fumo, milho e feijão 

(Quarta Colônia, 2011).   

 

5.3 Faxinal do Soturno 

Faxinal do Soturno está localizado na microbacia do Rio Soturno e teve a sua origem 

na localidade de Novo Treviso, dentro do processo de ocupação do Núcleo Soturno, região 

também destinada para ser ocupada por imigrantes alemães da Colônia Santo Ângelo. O 

processo de expansão da colônia Silveira Martins levou a que as mesmas terras fossem 

requeridas pelo Império, passando a serem ocupadas por italianos. Com o início do 

povoamento de Faxinal do Soturno, acelerado pelo comércio e a indústria de trilhadeiras Tigre, 

na década de 30, Novo Treviso foi sendo esvaziada na sua função de núcleo e transformando 

Faxinal em uma próspera comunidade que, na década de 30, possuía luz elétrica e nos anos, 

40-50, rede de abastecimento de água. Em 1959, Faxinal do Soturno se emancipa de 

Cachoeira do Sul. Na atualidade esse município tem 6.672 habitantes e uma área geográfica 

de 165,903km² (IBGE, 2010). A sua economia é agrícola, tendo como principais culturas o 

arroz irrigado, soja, milho, feijão e criação de gado de corte. (Quarta Colônia, 2011).                   

 

5.4 Ivorá 

O município de Ivorá tem a sua origem no assentamento de imigrantes italianos da 

região Udne, norte da Itália, denominado Núcleo Norte ou Nova Udne, parte do complexo 

Colonial Silveira Martins. Esta região com a divisão da Colônia Silveira Martins, em 1886, 

passou para o domínio do município de São Martinho da Serra. Com a criação do Município de 

Vila Rica, hoje Júlio de Castilhos, ela passou a pertencer a este. Em 1988, Ivorá conquista a 

sua emancipação política. Tem uma área de 122,930km² e uma população de 2.156 habitantes 

(IBGE, 2010), na economia primária destaca-se pela produção de fumo, milho, feijão e a 

criação de gado (Quarta Colônia, 2011).           
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5.5 Nova Palma 

O município de Nova Palma, ex-núcleo Soturno da Colônia Silveira Martins, também 

denominada barracão, foi sendo ocupado a partir de 1883 por imigrantes italianos. Neste 

município de economia agrícola, nos anos 30, foram construídas duas pequenas usinas 

hidrelétricas, aproveitando a topografia acidentada e as águas do rio Soturno, fato que mudou 

o perfil da sua economia. Em 1960 se emancipou de Júlio de Castilhos. Nesta mesma época 

foi criada a Cooperativa Mista de Nova Palma, entidade que organizou a economia primária do 

município e possibilitou a qualificação e a diversificação de sua economia primária. Nos anos 

90 foi criada, desta vez, no rio Jacuí, a Usina Hidrelétrica Dona Francisca o que veio a 

fortalecer a economia local. Nova Palma possui 6.345 habitantes (IBGE, 2010), sendo que a 

grande maioria é descendente de italianos (Quarta Colônia, 2011).                   

  

5.6 Pinhal Grande 

A região dos campos de cima da serra, da qual Pinhal Grande faz parte, eram 

fazendas de gado que pertenciam ao complexo das Missões Jesuíticas. Esta região passou a 

ser ocupada por portugueses e açorianos a partir de 1800. De Cruz Alta desceram tropeiros 

paulistas que foram os primeiros moradores desta região (Padilha, Pereira, Castilhos, Caetano 

de Souza...). Com a ocupação de Nova Palma, a partir de 1884, os imigrantes italianos subiram 

a serra e, já nas primeiras décadas de 1900, foram adquirindo terras dos antigos proprietários, 

entre eles podemos destacar os Rubin. O processo teve continuidade até os anos 70-80 do 

século 20. Mas, foi a construção da Usina de Itaúba o que levou a emancipação de Pinhal 

Grande, em 1992, do município de Júlio de Castilhos. O município tem uma área de 

477,127km², e uma população de 4.471 habitantes (IBGE, 2010). A economia é primária, 

destacando-se as culturas do milho, trigo, soja, feijão, sorgo, girassol e a criação de gado de 

leite e de corte (Quarta Colônia, 2011).                   

 

5.7 Restinga Seca 

A ocupação da Região da Depressão Central teve como núcleo de expansão o Rio 

Pardo e, mais tarde, São João da Cachoeira, dentro do processo de demarcação das fronteiras 

entre os impérios, luso e espanhol. Já nos finais do século XVII os portugueses haviam 

recebido do imperador sesmarias para a criação de gado. Com a criação da Colônia Santo 

Ângelo, os imigrantes alemães atravessam o rio Jacuí e adquiriram terras dos portugueses na 

sua margem direita (Vila Rosa, Cerro Chato e São Miguel). Com a chegada dos italianos, 1877, 

tão logo terminaram os lotes devolutos, eles começaram a comprar terras dos portugueses. Em 

1959, Restinga Seca se emancipou de Cachoeira do Sul. O município possui uma área de 

956,053km² e uma população de 15.850 habitantes (IBGE, 2010). A economia é agrícola 

destacando-se o arroz irrigado, soja, milho, batata e a criação de gado de lei e de corte. A 

indústria moveleira é o segmento que mais emprega. O setor de serviços responde com as 

necessidades locais (Quarta Colônia, 2011).      
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5.8 São João do Polêsine 

Faz parte do complexo colonial Silveira Martins e está situada entre as áreas de 

várzeas do rio Soturno e as encostas da Serra São Martinho, Serra Geral. A ocupação colonial 

desta região teve início em Vale Vêneto (1878), Ribeirão Aquiles (1879) e, neste processo, os 

imigrantes adquiriram as terras baixas, brejosas e campos, dos portugueses, divisa com 

Restinga Seca. Na divisão da Colônia esta região passou para domínio de Cachoeira do Sul, 

tendo Dona Francisca, como o 5º Distrito. Em 1959, com a emancipação de Faxinal do 

Soturno, São João do Polêsine e Vale Vêneto passaram a fazer parte do novo município. Em 

1992, São João do Polêsine reivindicou a sua emancipação política, fazendo parte do novo 

município Vale Vêneto e Ribeirão e áreas do município de Restinga Seca. Este município 

possui uma área geográfica de 85 km² e 2.702 habitantes (IBGE, 2010). Sua economia está 

centrada nas culturas do arroz, milho, soja, fumo e no turismo (Quarta Colônia, 2011).    

 

 5.9 Silveira Martins 

Berço da Imigração Italiana da Região Central, primeiramente, foi ocupado por 

imigrantes eslavos, poloneses, que não gostaram das terras oferecidas pelo governo imperial, 

fato que os levou desistirem da região. Para salvar o projeto colonial, o governo deslocou 

imigrantes italianos que se dirigiam a Região Nordeste do Estado para a Região Central. A 

partir de 1877, deu-se início a chegada das primeiras levas de imigrantes Vênetos, região norte 

da Itália, para ocuparem as terras devolutas existentes nas encostas dos vales da Serra de 

São Martinho. Em 1884, os 1650 lotes devolutos já haviam sido ocupados, fato que levou aos 

imigrantes adquirirem, dos fazendeiros portugueses, mais 3.000 lotes, criando o complexo 

colonial Silveira Martins. Em 1884, o império deu início ao processo de emancipação política da 

ex-colônia. Em 1886, a colônia foi dividida entre os municípios de Santa Maria, Vila Rica e 

Cachoeira do Sul. Silveira Martins, sede colonial, possuía uma área de uns 200 km² e passou a 

fazer parte como o 4º Distrito de Santa Maria. Depois de 111 anos, Silveira Martins conseguiu a 

sua emancipação política de Santa Maria. Este município de 118,423 km² e uma população de 

2.452 habitantes (IBGE, 2010), tem a sua economia centrada na produção primária 

destacando-se o milho, o feijão, a soja e a criação de gado, além do turismo (Quarta Colônia, 

2011).        

 

6. Arranjo Produtivo Local – APL  

As aglomerações, no Brasil, foram incentivadas a partir do Programa de 

Regionalização – Roteiros do Brasil, lançado oficialmente em 2004, o qual se constituiu num 

modelo de gestão descentralizada, coordenada e integrada, que está dentro do 

Macroprograma de Estruturação e Diversificação da Oferta Turística, do Plano Nacional de 

Turismo (2003-2007). 
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O Programa de Regionalização do Turismo consistiu em uma evolução do Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), desenvolvido e coordenado pelo Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) no período de 1994 a 2002, na medida em que propôs a 

estruturação de roteiros turísticos intermunicipais nas regiões turísticas brasileiras, com base 

nos princípios de cooperação, integração e sustentabilidade ambiental, econômica, 

sociocultural e político-institucional, buscando a criação de produtos unificados através de 

roteiros regionais que facilitassem a divulgação, agregassem valor aos produtos e, 

principalmente, oportunizassem roteiros diversos aos turistas (Barbosa, 2008). 

No Estado do Rio Grande do Sul, houve uma antecipação à ação dirigida aos 

arranjos produtivos em nível federal. Em 1999, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

através de sua Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (SEDAI), criou o 

Programa de Apoio aos Sistemas Locais de Produção. Foi esse programa que iniciou e 

formalizou a política voltada para APLs no Estado. 

Para a compreensão do significado de “Arranjo Produtivo Local”, faz-se necessário 

retratar, primeiramente, de aglomerações, pois arranjo produtivo local é um tipo de 

aglomeração, assim como, os clusters. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o introdutor do conceito de economias de 

aglomeração foi Alfred Marshall, na década de 20, sendo que sua “ideia central sobre a origem 

e a existência dos aglomerados é a necessidade de as organizações industriais e comerciais 

reduzirem custos e maximizarem lucros” (Tomazzoni, 2009: 57).  

Ele dividiu as economias derivadas de um aumento de escala de produção em dois 

grupos: as externas (dependentes do desenvolvimento geral da indústria) e as internas 

(dependentes de sua própria eficiência, organização e recursos de seus clientes), e concluiu 

que “as economias externas poderiam ser obtidas pela concentração de pequenas empresas, 

situadas em determinadas localidades” (Tomazzoni, 2009: 57). 

Um dos fatores fundamentais relacionados a essa concentração é a localização 

geográfica, pois potencializam as vantagens, facilitando a comunicação, os transportes, o 

acesso a recursos naturais, a obtenção de crédito, entre outras facilidades. 

 Esse tipo de desenvolvimento de economias externas é mais conhecido na literatura 

como a “teoria do desenvolvimento local” que consiste em: 

 

um modelo de desenvolvimento que não se baseia simplesmente na 

mensuração de variáveis econômicas como taxas, juros, salários, 

déficit público e câmbio, mas sim, nas potencialidades de uma 

determinada região geográfica delimitada, levando-se em 

consideração os recursos naturais, a vocação produtiva e fatores 

socioculturais, como: laços familiares, confiança entre os agentes 

produtores, grau de relacionamento entre as empresas, cooperação 
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interfirmas, costumes, tradições (religião, etnia, laços culturais) 

(Tomazzoni, 2009: 58) 

 

Por conseguinte, aglomerado para Porter (1999: 211) é um “agrupamento 

geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa 

determinada área, vinculadas por elementos comuns e complementares”. Esses aglomerados 

podem ser classificados em clusters e arranjos produtivos locais. 

O Arranjo produtivo local é considerado por alguns autores, sinônimo de cluster, 

entretanto, eles apresentam algumas características diferentes. Conforme Albagli e Britto 

(2003), genericamente, “cluster é o agrupamento territorial de agentes econômicos que 

desenvolvem atividades similares, e arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais 

com foco em um conjunto específico de atividades econômicas, com vínculos e 

interdependências” (Tomazzoni, 2009: 68). 

Os órgãos relacionados aos APLs o vêem como um modelo organizacional, ou seja, 

uma maneira de promover crescimento econômico, gerar novos empregos e, por conseguinte, 

produzir bem estar social aos seus participantes e à comunidade local (MDIC, 2006; SEBRAE, 

2005a; BNDES, 2004). 

As políticas de formatação e planejamento dos APLs são realizadas, por órgãos 

públicos e privados, entre eles, o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Ministérios, Secretarias Estaduais, 

Prefeituras Municipais, entre outras (Costa; Sawyer; Nascimento, 2009).  

No caso deste artigo, analisar-se-á um “Arranjo Produtivo Local de Turismo”, o da 

Quarta Colônia, embasado na mesma teoria dos arranjos produtivos locais, citados 

anteriormente. 

 

7. APL de Turismo da Quarta Colônia 

O Arranjo Produtivo Local de Turismo da Quarta Colônia, ou regionalmente 

reconhecido como Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – 

CONDESUS foi fundado em 05 de agosto de 1996 (Itaqui, 2011; Quarta Colônia, 2011). 

 

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia - 

CONDESUS, [...] foi criado em 1996 com o objetivo de fazer a gestão 

integrada do Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Quarta 

Colônia - PRODESUS/Quarta Colônia. Do ponto de vista legal, o 

CONDESUS é uma Associação Civil, pessoa jurídica de direito 

público, sem fins econômicos, regidos pelas normas do Código Civil 

Brasileiro e pela Lei 11.107/2005 (Itaqui, 2011). 
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O CONDESUS realiza a intermediação entre os municípios que representa e demais 

entidades participantes, assim como, com diferentes órgãos governamentais regionais, 

estaduais e nacionais em prol do desenvolvimento regional. 

 

O CONDESUS é uma entidade de mediação que tem como objetivo 

implementar  ações, projetos e programas do interesse do 

desenvolvimento regional. A execução é desenvolvida de forma 

integrada, CONDESUS e Prefeituras, através das Secretarias 

Municipais das áreas específicas de cada ação e apoiada por 

instituições técnicas e científicas governamentais e não 

governamentais (Itaqui, 2011). 

 

Os programas desenvolvidos pela entidade têm como público alvo hotéis, pousadas, 

restaurantes, micro e pequenas empresas, agroindústrias familiares, agricultores e artesãos 

(Itaqui, 2011).  

O SEBRAE, em 2005, indicava como entidades participantes do APL: 

 

[...] as prefeituras municipais dos nove municípios que fazem parte, 

as secretarias municipais, o SEBRAE, o Serviço Nacional 

Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), a Associação Riograndense de Empreendimentos e 

Assistência e Extensão Rural (EMATER), a Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e Universidade Franciscana (UNIFRA) 

(SEBRAE, 2005a). 

 

O desenvolvimento desse projeto iniciou-se em 2003, sendo que na primeira fase do 

programa de Turismo Integrado da Quarta Colônia, foram investidos mais de R$ 315 mil reais 

em atividades de levantamento dos atrativos e potencialidades, visitas, avaliações e 

cadastramento dos empreendimentos, capacitações dos empreendedores, formatações e 

qualificações de produtos turísticos, divulgação e comercialização a nível regional.  

Na segunda fase, em 2004, foram investidos cerca de R$ 610 mil destinados, 

principalmente, para dar continuidade às atividades de capacitações de empreendedores, 

formatações e qualificações de produtos turísticos e divulgação e comercialização.  

Entre 2005 e 2006, o investimento de quase R$ 614 mil abarcou ações relacionadas 

à gestão, acesso ao mercado, tecnologia, qualificação e aperfeiçoamento de produtos e 

consultorias. Em 2006 realizou-se, ainda, a sinalização turística da Quarta Colônia e a 

produção de material impresso – folders, etc. (Itaqui, 2011). 



 
 

  945  
 

Entre as ações desenvolvidas pelo Arranjo Produtivo Local de Turismo da Quarta 

Colônia está o Programa de Turismo Integrado da Quarta Colônia, no qual a Rota Turística e 

Gastronômica, desenvolvida pelos municípios de Silveira Martins e Santa Maria, é destaque. O 

lançamento da Rota Turística e Gastronômica aconteceu em dezembro de 2005, quando era 

composta por 29 estabelecimentos, membros do APL. Nesse roteiro, além da gastronomia 

italiana, são ofertados aos turistas, pratos da cozinha portuguesa, africana, alemã e campeira 

(SEBRAE, 2005b). 

A localidade de Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria, é considerada o Portal da 

Quarta Colônia, em razão da localização do “ponto de partida” da Rota: a Capela São Marcos. 

Essa capela é considerada a mais antiga da região, sendo construída, pelos imigrantes 

italianos, logo após sua chegada em 1887. Entre as atrações complementares à Rota Turística 

e Gastronômica estão as vinícolas, as cantinas, os monumentos históricos, os mirantes, as 

igrejas, as capelas, os capitéis, as fábricas de facas (cutelaria), a gastronomia típica, além de 

produtos coloniais e artesanato (Paralelo Sul, 200?). 

Mesmo que alguns dos empreendimentos estejam localizados na zona urbana dos 

municípios, a relação com o espaço rural é significativa, assim como as características 

relacionadas à gastronomia e à religiosidade são extremamente marcadas nessa Rota. 

 

8. A ruralidade, a italianidade, a gastronomia e a religiosidade ressaltadas pelo APL de 

Turismo da Quarta Colônia 

Por conseguinte, a todo o exposto anterior, é possível elencar quatro características 

que se destacam entre os municípios que compõem o APL de Turismo da Quarta Colônia: a 

ruralidade, a italianidade, a gastronomia e a religiosidade.  

A ruralidade, neste contexto, pode ser percebida por meio da distribuição 

populacional na Quarta Colônia e de sua produção agropecuária. Ao analisar os dados 

referentes à distribuição populacional da região da Quarta Colônia, constatou-se que existe 

uma grande semelhança em seus números, havendo 30.325 habitantes na zona urbana e 

30.386 na zona rural. Se os dados dos habitantes da zona rural fossem transformados em 

porcentagens, resultariam em 50,05%, e se comparados com o percentual nacional, de 80% de 

residentes na zona urbana (Ruviaro, et al, 2010), os 50,05%, denotariam a importância e 

relevância dessa característica para o contexto regional em questão. Dos nove municípios que 

compõe o APL de Turismo da Quarta Colônia, cinco deles (Agudo, Ivorá, Nova Palma, Pinhal 

Grande e Silveira Martins) possuem maior número de habitantes na zona rural. A figura 2 

permite visualizar melhor essa distribuição.  

                       

 

Figura 2: Distribuição da população da Quarta Colônia 
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Fonte: Adaptado, IBGE (2010). 

 

A perspectiva da ruralidade remete à sua principal produção econômica, a 

agropecuária, sendo que todos os municípios que compõe o APL de Turismo da Quarta 

Colônia desenvolvem essa atividade. Os produtos de maior destaque são o arroz, o fumo, o 

trigo, o milho, a soja, e a criação de gado de leite e de corte. 

Entretanto, sabe-se que as atividades agrícolas, muitas vezes, são insuficientes para 

satisfazer às necessidades das famílias rurais, as atividades não-agrícolas são possibilidades 

de diversificação e/ou incremento de renda. Assim, as atividades não-agrícolas possibilitam 

novas funções aos espaços, por vezes, ociosos nas propriedades, agregando valor aos bens 

produzidos. Essa diversificação resulta na pluriatividade que “é um fenômeno que pressupõe a 

combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas a agricultura” (Schneider, 2003: 10).  

O turismo no espaço rural é um exemplo de atividade não-agrícola. 

 

O turismo rural, enquanto atividade socioeconômica, já há algum 

tempo vem sendo discutido como potencial alternativa para diversos 

espaços rurais. Dessa forma o fenômeno turístico tem cada vez mais 

crescido em proporção e importância, sendo com isso foco da 

realização de iniciativas atreladas à oferta de produtos e serviços 

(Wandscheer; Souza; Lidner, 2011: 319). 

 

O turismo rural é classificado pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2003: 11) como “o 

conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção 

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade”.  

As atividades de turismo no espaço rural, na região da Quarta Colônia, iniciaram-se 

nos primeiros anos do século XXI, resultando em uma ação conjunta entre o Serviço de Apoio 

as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-RS) e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável 

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000

Urbana

Rural



 
 

  947  
 

(CONDESUS), firmado entre as prefeituras dos municípios abrangentes da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana. O SEBRAE auxiliou no treinamento e formatação de roteiros: 

 

Em 2004, o SEBRAE [...] buscou agregar valor aos roteiros a partir 

dos elementos culturais, valorizando a identidade da Região, 

capacitando 1.856 pessoas [...] Também organizou novos roteiros, 

passeios de barco e trilhas, além de propiciar aos integrantes dos 

grupos, missões técnicas e eventos. O projeto de turismo permite o 

aproveitamento dos recursos naturais e culturais das localidades da 

Quarta Colônia como estratégia de desenvolvimento socioeconômico 

municipal. Decorrente do andamento do projeto ocorreu à 

implantação de vários roteiros e turísticos de cunho cultural, rural e 

ecológico (Nardi; Miorin, 2006: 61-62). 

 

 E conforme os mesmos autores (2006), a Quarta Colônia tem apostado no turismo 

em espaço rural, como uma atividade propulsora do seu desenvolvimento, já que região se 

caracteriza por possuir aspectos culturais e naturais bem definidos, que conferem identidade 

própria. 

A segunda característica refere-se à italianidade marcada pela origem étnica da 

população. Essa característica é a mais estridente de todas, em razão da ocupação e 

colonização do território pelos imigrantes italianos, tanto na região central, referente à Quarta 

Colônia, como em grande parte da Serra Gaúcha, região nordeste do Estado do Rio Grande do 

Sul, sede das primeiras colônias de imigração italiana. 

A segmentação turística que enfatiza a etnia dos povos, seus saberes, fazeres, 

sabores é a de turismo étnico-histórico-cultural. Conforme Beni (2008, p.473) esse tipo de 

turismo se refere “ao fluxo de turistas nacionais e internacionais que se deslocam centrados na 

motivação de suas origens étnicas locais e regionais, e também no legado histórico-cultural de 

sua ascendência comum”.  

A terceira característica, assim como a quarta, são derivações da segunda, no que 

tange a cultura: a gastronomia e a religiosidade. 

Encontra-se, na gastronomia, o único atrativo constituído em conjunto e divulgado, do 

APL de Turismo, a denominada “Rota Turística e Gastronômica Santa Maria – Silveira Martins”. 

Esse é um projeto gastronômico desenvolvido, em parceria, pelos municípios de Santa Maria e 

Silveira Martins, que além de ser composta por estabelecimentos ligados à alimentação como 

os restaurantes, as cafeterias, as cantinas, as agroindústrias, entre outros, complementa-se 

com as capelas, as igrejas, os santuários e as outras construções, bem como, com os 

equipamentos de lazer. 

Por meio da gastronomia pode-se conhecer a história e cultura de um povo, no caso 

específico, da Rota Gastronômica, as culinárias ressaltadas são aquelas que de certa forma, 
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representam os diferentes povos formadores dessa região, como as culinárias: alemã 

(Mehrbeltheich – torta doce), italiana (sopa de agnoline, salame, fortaia, grostoli, polenta 

brustolada, radicci e o cren4), africana (pão de milho), portuguesa (sonhos e quindins) e a 

campeira (churrasco, feijão tropeiro, a rabada).  

O turismo gastronômico, segundo o movimento Slow Food (2011), atrai um segmento 

de viajantes interessados em estimular seus sentidos através da experimentação da cozinha 

do outro. 

No que se refere à quarta característica evidenciada pelo APL de turismo, a 

religiosidade, essa é maximizada pelos numerosos atrativos com potenciais turísticos 

religiosos, como é o caso de Dona Francisca, terra de Adílio Daronch – o 1º coroinha 

beatificado do mundo; da Ermida de São Pio de Pietrelcina e da Igreja Matriz São Roque em 

Faxinal do Soturno; do Mosteiro de Monges Cartuxa Nossa Senhora Medianeira – único do 

gênero na América Latina – em Ivorá; da Gruta Nossa Senhora de Lourdes e do Monumento a 

Nossa Senhora da Salete - em Nova Palma, entre outros. 

Genericamente falando, o turismo religioso tem como motivação fundamental a fé, 

incentivando os deslocamentos humanos, individuais e coletivos por diferentes localidades.  

 

[...] as romarias, as peregrinações, as penitências ou quaisquer 

outros denominados, genericamente, como “místicos”, caracterizam o 

turismo religioso, constituídos por eventos que celebram alguma 

manifestação religiosa, independentemente do credo (Pinto, 2011: 2). 

 

Para os habitantes da Quarta Colônia, a fé tem um papel fundamental e ela se 

manifesta de diversas formas, umas mais singelas, como uma cruz marcando um evento num 

caminho, em capitéis e capelas, ou então, na monumentalidade das igrejas. Há também, as 

festas em devoção aos santos e as santas, que acontecem ao longo do ano, nas diferentes 

comunidades (Quarta Colônia, 2011). 

 

Considerações finais 

Sob o pretexto de identificar características emergentes ressaltadas pelo APL de 

Turismo da Quarta Colônia e posteriormente analisar e avaliar o seu planejamento evidenciou-

se quatro características marcantes: a ruralidade, a italianidade, a gastronomia e a 

religiosidade. Essas características emergentes podem sinalizar vocações turísticas, que 

devem ser ressaltadas no planejamento da região. 

Entretanto, por mais que essas quatro características estejam sendo evidenciadas 

por todos os municípios que compõe o APL de Turismo da Quarta Colônia, ainda não há uma 

complementaridade e posterior transformação desses potenciais turísticos (individuais) para a 

constituição de roteiros regionais (coletivos). 
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Para se ter uma ideia, teve-se que analisar município por município para chegar a 

essa conclusão, sendo que o APL de Turismo da Quarta Colônia tem mais de 15 anos de 

existência, e ainda em seu Portal não há uma coligação, uma transversalidade dessas 

informações e atratividades. Não foi a toa, que se inseriram fielmente os textos relativos a cada 

município, como estão no Portal. Isso foi feito, para destacar a incompreensão, ou a 

compreensão, ainda, falha, da concepção de APL, nesse caso em específico. 

A criação de produtos unificados através de roteiros regionais que enfatizem as 

características ressaltadas neste artigo é fundamental para o desenvolvimento regional e a 

sustentabilidade dos projetos turísticos, pois não se estará trabalhando com algo inventado, se 

trabalhará com algo que é característico daquela realidade regional, natural, étnica e cultural. 

Este despertar para essa nova perspectiva fará com que a Quarta Colônia se 

desenvolva não de uma forma mimética em relação às outras colônias, já desenvolvidas na 

área de turismo, mas para uma realidade que é só dela. A Quarta Colônia, por meio de seus 

gestores, necessita vincular seus numerosos atrativos locais, destacando seus atrativos 

naturais, sua geografia, sua realidade econômica, política e social, seus aspectos culturais, 

entre tantos outros, tornando-se assim, mais competitiva na área turística. 

O desenvolvimento regional exige planejamento coletivo, estratégias coletivas, 

objetivos comuns, ou seja, é muito mais que simplesmente a união de empresas, municípios, 

pessoas, é a transformação destes em algo único e diferenciado. 

 

REFERÊNCIAS 

ALVIM, Zuleika Maria Forcione. O Brasil italiano (1880-1920). In: FAUSTO, Boris (Org.). Fazer 

a América. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. 383-417. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 10.283, de 17 

de outubro de 1994. Dispõe sobre a criação, estruturação e funcionamento dos Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.al.rs.gov.br/>. Acesso em 01 nov. 2011. 

BARBOSA, Luiz Gustavo Medeiros (Org.). Estudo de Competitividade dos 65 Destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional - Relatório Brasil. 2.ed. Brasília: Ministério 

do Turismo, 2008. 

BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 13.ed. São Paulo: SENAC, 2008.. 

BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Análise do Mapeamento e das Políticas para 

Arranjos Produtivos Locais no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/pesquisa/Ma

peamento_RS.pdf 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Manual de Apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais. 2006. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1289326568.pdf>. Acesso em 09 out. 2011. 



 
 

  950  
 

BRASIL. Ministério do Turismo.Relatório Brasil – Estudo de Competitividade dos 65 destinos 

indutores do desenvolvimento turístico regional. Brasília: 2008.  

BRASIL, Ministério do Turismo. Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural. 

Brasília: Ministério do Turismo, 2003. 

CENNI, Franco. Italianos no Brasil. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2003. 

COSTA, Helena A.; SAWYER, Donald R.; NASCIMENTO, Elimar P. do. Monitoramento de APL 

de turismo no Brasil: o (não) lugar das dimensões da sustentabilidade. Revista Brasileira de 

Pesquisa em Turismo. v.3, n.3, p.57-79, dez.2009. Disponível em: 

<http://www.ispn.org.br/arquivos/f.pdf> Acesso em: 29 nov.2009. 

CROCCO, Marco Aurélio; et al. Metodologia de identificação de aglomerações produtivas 

locais. Revista Nova Economia. [online]. 2006, vol.16, n.2, pp. 211-241. ISSN 0103-6351. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/neco/v16n2/01.pdf> Acesso em: 29 nov.2011. 

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: Explicitação das 

normas da ABNT. 15 Ed. Porto Alegre: s.n., 2011. 

ITAQUI, José. CONDESUS: histórico resumido da Instituição. Mensagem pessoal. Mensagem 

recebida por <franma@brturbo.com.br> em 29 nov. 2011. 

LOUZADA, José Antônio; MACIEL, Carlos Alberto da Rosa; VENDRUSCOLO, Rafaela; 

FROEHLICH, José Marcos. Turismo rural na Quarta Colônia: uma caracterização a partir de 

seus visitantes. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO RURAL E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 7, 2010, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: UFRGS, 

2010. 386-391. 

NARDI, Oni; MIORIN, Vera Maria Favila. Turismo em espaço rural e desenvolvimento local na 

Quarta Colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul. Congresso Internacional sobre 

Turismo e Desenvolvimento Sustentável, 5, 2006, Santa Maria, Brasil. Anais: ordenação, 

segmentação e regionalização do turismo em áreas rurais. Santa Maria: FACOS/UFSM, 2006. 

50-66. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História do Rio Grande do Sul. 5 Ed. Porto Alegre: Mercado 

Aberto, 1990. 

PINSKY, Jaime. História da America através dos textos. São Paulo: Contexto, 2007. 

PINTO, Erick Carvalho. Turismo religioso no Brasil. Disponível em: 

<http://www.turismoreligioso.com.pt/textoseartigos/turismo_religioso_no_brasil.pdf>. Acesso 

em: 14 nov. 2011. 

PORTER; Michael. Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 

1999. 

RUVIARO, Clandio; TURCATO, Carolina; CARVALHO, Daniela Moreira de; MOLINARI, Gisele; 

NUNES, Tânia Silva. Turismo rural na quarta colônia: profissionalismo e envolvimento. 

Congresso Internacional Sobre Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável, 7, 2010, Porto 

Alegre. Anais. Porto Alegre: 2010. 67-73. 



 
 

  951  
 

SCHNEIDER, Sérgio. A pluriatividade na agricultura familiar. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 

2003. 

TOMAZZONI, Edegar Luis. Turismo e desenvolvimento regional: dimensões, elementos e 

indicadores. Caxias do Sul: EDUCS, 2009. 

WANDSCHEER, Elvis Albert Robe; SOUZA, Marcelino de; LIDNER, Michele. Iniciativa de 

associação de produtores rurais vinculados ao turismo rural de residência secundaria: o caso 

da Feirita em Itaara/RS. In: SOUZA, Marcelino de; ELESBÃO, Ivo (Orgs.). Turismo rural: 

iniciativas e inovações. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2011. p.319 -335 

 

Sites consultados: 

Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE. Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento – COREDES. Disponível em: 

<http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/resumo/pg_coredes_detalhe.php?corede=Central >. 

Acesso em 09 out. 2011. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em 09 out. 2011. 

Paralelo Sul. Disponível em <http://rotaturisticagastronomica.com.br/view/660/programa-

paralelo-sul/>. Acesso em 28 nov. 2011. 

Prefeitura Municipal de Dona Francisca - PMDF. Disponível em: 

<http://www.donafrancisca.rs.cnm.org.br/portal1/intro.asp?iIdMun=100143126>. Acesso em 25 

out. 2011. 

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno - PMFS. Disponível em: 

<http://www.faxinal.com/turismo>. Acesso em 14 nov. 2011. 

Quarta Colônia. Portal da Região da Quarta Colônia. Disponível em: 

<http://www.quartacolonia.com.br/>. Acesso em 09 out. 2011. 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. Turismo na Quarta 

Colônia será tema de reunião. Disponível em <http://www.sebrae-rs.com.br/central-

noticias/memorias/turismo-na-quarta-colonia-sera-tema-reuniao/3302981.aspx>. Acesso em 09 

nov. 2011. 2005a 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. Turismo na Quarta 

Colônia Turismo na Quarta Colônia apresenta novas opções. Disponível em 

<http://www.sebrae-rs.com.br/central-noticias/memorias/turismo-na-quarta-colonia-apresenta-

novas-opcoes/4057797.aspx>. Acesso em 09 nov. 2011. 2005b 

 

 

 

 

 



 
 

  952  
 

                                                            
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade de Caxias do Sul (UCS). 
Bacharel em Turismo pela mesma Universidade. (franma@brturbo.com.br). 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade de Caxias do Sul (UCS). 
Bacharel em Turismo pelas Faculdades Integradas de Taquara. (magda.spindler@gmail.com). 
3 Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Docente do 
Centro de Ciências Econômicas, Contábeis e de Comércio Internacional e colaboradora do Programa de 
Pós Graduação em Turismo da Universidade de Caxias do Sul. (msmecca@gmail.com) 
4 Tempero de raiz forte. 



953 

 

Sociogénesis del conflicto: una interpretación desde lo imaginario en el 

turismo y la tradición oral en la comunidad de Malinalco, Estado de México, 

México. 

 

Ismael Colín Mar1 

Universidad Autónoma del Estado de México 

icolinm@uaemex.mx, isco01@hotmail.com 

 

Resumen: El presente trabajo representa un avance de investigación acerca de la idea del 

imaginario turístico y su relación con el marco de referencia teórica del conflicto. En este sentido, 

se plantea que existe un conflicto que se genera socialmente entre el turista y el que recibe- la 

comunidad-, y en esta relación de origen se encuentra enraizado el imaginario colectivo de las 

comunidades que se expresa en situaciones de oralidad. La relación que guarda con el conflicto, 

es en la medida de su resistencia y permanencia de los valores comunitarios manifestados en 

mitos, leyendas y tradiciones; en contraparte con lo que presenta el turista que encarna otros 

valores, produciéndose una reinvención de lo comunitario.  

Palabras clave: imaginario turístico, conflicto, imaginario colectivo, oralidad, resistencia, 

reinvención. 

 

Abstract: The present work represents an advance in research about the idea of tourist imaginary 

and this relation whit the framework of theoretical reference of the conflict. In this sense is 

considers that exist a conflict that is socially generated between the tourist and the one that 

community receives, and this relation of origin is rooted in the collective imaginary of the 

communities that is express in oral situations. The relationship of the conflict is in the measure of 

its resistance and permanence of the community values expressed in myths, legends and 

traditions. In counter part which the tourist represents who incarnates other values, taking place a 

reinvention of the communitarian thing. 
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Introducción 

El contexto del turismo en México es ciertamente muy alentador en tanto actividad económica con 

incidencia en el desarrollo nacional, sin embargo habrá de poner los ojos en otra perspectiva que 

ofrece y genera dicha actividad. Si bien, los programas nacionales y estatales han puesto 

últimamente énfasis en el impulso del turismo como generador de mejores condiciones de vida de 

quienes se dedican a ello, también hay aspectos que no son visibles a la luz de los grandes 

programas y las políticas de Estado desde su acepción nacional y local, que inciden en la 

comprensión y explicación del fenómeno del turismo, no sólo como actividad sino también como 

forma de vida, en la que se incluyen una gama abundante de expresiones socioculturales que 

merecen una explicación más profunda. 

 

Este trabajo se inserta en dicha preocupación, es decir, como un acercamiento a la explicación de 

un fenómeno que esta siempre presente cuando se habla de los “receptores” o bien de la 

comunidad receptora –de manera más sociológica- , de quien espera al turista o visitante. El 

objeto de estudio que se aborda, establece que existe un conflicto que se genera socialmente y 

esta relación de origen esta enraizado en el imaginario colectivo de las comunidades que se 

expresa en situaciones de oralidad. La relación que guarda con el conflicto, es en la medida de su 

resistencia y permanencia de los valores comunitarios manifestados en mitos, leyendas y 

tradiciones; en contraparte con lo que presenta el turista que encarna otros valores, produciéndose 

una nueva visión de lo comunitario.   

  

El supuesto esta enmarcado, en que la génesis social del conflicto se expresa en el imaginario 

turístico del habitante de Malinalco, ya que se construye a través de las esperanzas y deseos de la 

comunidad, organizada con base en referentes simbólicos, de ahí que los relatos en la expresión 

de mitos, leyendas traducidas a la oralidad permiten establecer un marco de resistencia y 

permanencia, en defensa de los procesos económicos, políticos y sociales que encarna el turista y 

que atentan contra la comunidad, forjando con ello una reinvención desde lo social a su visión 

comunitaria.  

 

En este sentido, la interrogante que orienta el trabajo busca saber ¿cuál es la génesis social del 

conflicto expresado en el imaginario turístico comunitario que se manifiesta en la tradición oral del 

habitante de Malinalco a la llegada del visitante? Este planteamiento incorpora a su vez, como 

objetivo general, explicar la generación social del conflicto, a partir de la construcción del 

imaginario turístico comunitario que se expresa en la tradición oral de los habitantes de Malinalco y 

su relación con aspectos de resistencia, permanencia y reinvención cultural comunitaria; y como 

objetivos particulares: identificar como se constituye socialmente el conflicto en el imaginario 
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turístico de la comunidad que se expresa en la tradición oral de los habitantes de Malinalco en su 

manifestación de resistencia, permanencia y reinvención cultural comunitaria, describir los 

procesos de conformación social del conflicto en el imaginario turístico del habitante de Malinalco 

en su acepción de resistencia, permanencia y reinvención de su realidad cotidiana e interpretar las 

categorías de resistencia, permanencia y reinvención que constituyen socialmente el conflicto y 

conforman el imaginario turístico del habitante de Malinalco como manifestación activa de su 

tradición oral que se compone de narraciones y relatos comunitarios.  

 

El armazón teórico se plantea desde la concepción propia del conflicto y como esta manifestación 

se conforma desde una versión positiva -en el planteamiento de Simmel- que reconoce un cierto 

tipo de interacción que expresa tensión por la diversidad de intereses, pero a su vez se presenta 

como una forma de solución, es decir, en esta dimensión el conflicto no termina con la extinción del 

otro sino resuelve hacia la coexistencia. Esta propuesta de investigación incorpora también, las 

contribuciones teóricas hechas a la comprensión y a su vez explicación del imaginario social, en 

donde el respaldo para construir el referente conceptual se desprende de la concepción del “mito” y 

sus características “simbólicas” en el armazón discursivo de la sociedad. En este caso, autores 

como Freud, Levy-Strauss dan fundamento al argumento presente y ofrecen rutas teóricas en la 

explicación del objeto de estudio planteado.  

Por el lado del imaginario social, los planteamientos hechos por Castoriadis en el sentido de la 

construcción del “imaginario radical”, del poder de creación que instituye el armazón de 

significaciones colectivas. En la misma línea, Baczko ofrece explicaciones en tanto las funciones 

múltiples de los imaginarios, así como de las representaciones y de los símbolos en las “prácticas 

colectivas”. La visión de Serret en tanto este concepto, establece la visión de las alteridades al 

mencionar que la subjetividad colectiva se gesta en un proceso de identificaciones y exclusiones 

además de ser constante y dinámico. 

Con la mirada puesta en los planteamientos acerca de imaginario social, existen recientes 

propuestas teóricas que han abordado la construcción de imaginarios emergentes como lo es el 

imaginario turístico. En esta postura se instalan autores como Dachary y Arnaiz, que plantean en 

una perspectiva crítica, la práctica de la “colonización” en áreas subdesarrolladas a través del 

turismo como generador de imaginarios que conforman nuevos paraísos en aras de la oferta 

turística. Cohen, en la misma idea, plantea el “mito del turismo” como un mito utópico convertido en 

producto de consumo. La contribución de Hiernaux a este argumento se da en la identificación de 

“idearios” que permiten la construcción del imaginario turístico. En la conformación de este 

concepto, Goycoolea se instala en el estudio del imaginario haciendo un análisis de los 

instrumentos que favorecen a esta conformación analizando las “guías turísticas” como fuente de 
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promoción de los sitios turísticos. Pereiro y De León  y Canclini relacionan ampliamente la 

construcción del imaginario turístico con las imágenes ofrecidas por los clichés de la publicidad 

actual distorsionando a realidad y conformando hiper-realidades permanentes de los espacios 

turísticos. Simonicca considera por su parte, que las comunidades receptoras del turismo crean 

antiestereotipos y nuevos estereotipos como una forma de resistencia a la llegada del turista.  

Finalmente los estudios de Cocimano en torno a la tradición oral orientan a la explicación de esta 

expresión en el terreno latinoamericano, reconociendo nuevas narrativas de la oralidad frente a las 

culturas audiovisuales y electrónicas que aparecen en el contexto presente, así como una especie 

de invención creadora del pasado con base en la construcción de sus relatos. En este mismo 

sentido, Garcés establece la resignificación de las experiencias colectivas como mecanismo para 

conformar un conocimiento nuevo de una historia que no estaba escrita. Castillo y Madrazo 

reconocen una posibilidad que plantea el estudio de la tradición oral, para distinguir la 

manipulación y la sanción en la articulación de los relatos orales de una comunidad, así como las 

variaciones en la construcción de un mito que conforma los relatos orales. 

 

Conflicto: tensión y coexistencia 

Las definiciones clásicas del conflicto aluden a un tipo de interacción que se ve confrontada por la 

diferencia de objetivos y acerca de los recursos limitados que se encuentran en disputa. Sin 

embargo, hay ideas de fondo que se encuentran de manera evidente en la filosofía política, en 

argumentos propios de la teoría hobbesiana, donde el individuo se niega frente a otro por la 

diversidad de intereses y sólo hay posibilidad de mediación cuando se crea un poder superior – 

Estado- que dirima este conflicto. A esta teoría se le conoce como individualista, en virtud de la 

cesión de los derechos particulares a una instancia creada por ellos mismos. Por otro lado, existe 

una teoría orgánica del conflicto que formula sus aportaciones a partir de una condición patológica, 

es decir, el conflicto social generado entre estratos, corporaciones o clases sociales es un vicio 

moral que solo se resuelve subordinando los intereses particulares al Estado. Esta teoría es de 

corte hegeliano de postura derechista, donde el conflicto se concibe como una especie de morbo 

que afecta la solidaridad natural y orgánica de un pueblo; dicha organicidad no permite que nada 

este por encima del Estado,  por lo que todo debe estar supeditado a él (Gallino, 2008).  

A raíz de estas ideas clásicas del conflicto social Gallino (2008) reconoce que se pueden colocar 

en dos escuelas sociológicas: una denominada conflictualista, la cual comprende las orientaciones 

marxistas, y la otra integracionista formada por la mayoría de las otras posturas; la primera concibe 

el conflicto como un hecho endémico en todas las sociedades, en tanto la segunda lo considera 

como un hecho patológico; ambas con su relativa generalización son consideradas la expresión en 

el estudio del conflicto. 
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Una postura que se separa relativamente de estas dos escuelas es la de Simmel, que considera en 

efecto, que el conflicto se manifiesta como un proceso de interacción de un proceso social 

“unificante”, es decir, de asociación. Distingue que el conflicto, es un modo de disminuir la tensión 

que se genera por las causas de ello como puede ser: el odio, la envidia la necesidad y la avidez; 

dando como resultado la unidad o consenso de las partes. Esta idea del conflicto social, se opone 

a la visión integracionista de la patología social, ya que la orientación se condensa en la unidad, en 

la asociación. 

La centralidad del antagonismo en Simmel en la mayoría de sus obras da cuenta de la expresión 

asociación-disociación. Este binomio es un elemento o forma de socialización por tanto, 

susceptible de ser explicada y que es objeto de análisis en toda la obra de Simmel. Hay en estos 

planteamientos una idea de positividad del conflicto, es decir, la resolución de la tensión entre 

contrarios que tiende a la unidad:  

El conflicto es en si mismo ya es una resolución de la tensión entre los 

contrarios; el que pretenda paz, no es sino una expresión particular, y obvia, del 

hecho de ser síntesis de elementos, ya sea contra otro o con otro, bajo un 

concepto superior (Simmel, 2010: 17). 

La preocupación de Simmel ocupa dos aspectos del conflicto: la hostilidad y la forma en que 

finalizan. La primera de ellas se reconoce como una “pulsión autónoma” que se desarrolla de 

forma natural en los hombres. Y en la segunda –referida a la forma en que finalizan- esta 

caracterizada por la victoria, la reconciliación y el compromiso (Simmel, 2010). De estos elementos 

se parte para enlazar la preocupación de la resistencia, la permanencia y la reinvención 

comunitaria como argumento en este trabajo. 

 

El otro y la construcción del imaginario social  

En otro orden de ideas que guarda relación con lo antes expuesto, el ser humano en su primera 

necesidad social percibió un mundo ordenado naturalmente, en donde, la noche y el día marcaban 

el tiempo y la contingencia del mismo establecía la ruta del quehacer social cotidiano. La caza, la 

pesca y la recolección estaban supeditadas a los ritmos que el tiempo ofrecía, es decir, dada la 

inseparable manifestación del tiempo y su vínculo con el espacio establecían la forma en la cual el 

hombre debería cohabitar con una serie de fenómenos ligados a la transformación natural. El 

cambio de prácticas sociales estaba asociado a la premisa arriba mencionada. Gradualmente el 

hombre adquirió habilidades de adaptación y control de la naturaleza, ciertamente marcada por 
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una división natural del trabajo, en donde la asignación de roles se establecía por el género y la 

edad.  

En este sentido, el tiempo es a la vez una creación imaginaria y con ello el sistema de organización 

resulta aparentemente ordenado; así un pueblo estaba determinado a resolver sus necesidades 

básicas como la subsistencia, satisfacer las pulsiones sexuales, así como explicar sus instituciones 

sociales, sus creencias y su mitología (Levy-Strauss, 1989). 

La conformación de grupos de orden primario para desarrollar habilidades de caza, pesca y 

recolección manifestó gradualmente una posibilidad latente de vivir juntos, o bien en lugares 

cercanos asentándose en algunos espacios que posteriormente serian acondicionados a las 

necesidades de estos pequeños grupos. En este sentido, hay una intención evidente del hombre 

por concebir una mayor capacidad de organización, asumida necesariamente por la sinergia 

compartida del territorio, del tiempo, y del mismo individuo. Habiendo controlado y asumido un rol 

que ejerce un “poder instituido”, el individuo asume ahora la pretensión de ordenar su mundo en 

consonancia con el mundo natural que le rodea. Las representaciones sociales establecidas por el 

sujeto y su relación interna con el grupo, de alguna forman crean o van construyendo un referente 

de organización que puede ser el sustento de organizaciones más complejas como asevera 

Baczko en la siguiente idea:  

“A lo largo de la historia, la sociedades se entregan a una invención permanente 

de sus propias representaciones globales, otras tantas ideas-imágenes a través 

de las cuales se dan una identidad se perciben sus divisiones, legitiman su poder 

o elaboran modelos formadores para sus ciudadanos tales como el “valiente 

guerrero”, el “buen ciudadano”, el “militante comprometido” (2005:8). 

Esta versión latente de una forma de organización es una de las manifestaciones que el hombre 

utilizó, sin embargo no es la única con la cual se asociaba grupalmente la construcción de su 

realidad, antes estuvo mediada por la instauración de mitos, asociados a objetos y fenómenos 

naturales donde la explicación o certidumbre era la fuente de un poder inmanente al sujeto a la 

capacidad de organización que de ello emergía. No resulta exagerado decir, que la fuente de 

construcción social, en el sentido del orden estaba respaldado por una serie de factores de índole 

mítica como lo menciona Levy-Strauss:  

… esos pueblos que consideramos totalmente dominados por la necesidad de no 

morirse de hambre, de mantenerse en un nivel mínimo de subsistencia en 

condiciones materiales muy duras, son perfectamente capaces de poseer un 

pensamiento desinteresado, es decir son movidos por una necesidad o un deseo 
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de comprender el mundo que los circunda, su naturaleza y la sociedad en que 

viven (1989:37).  

Ese intento por explicar el mundo de acuerdo a sus propias posibilidades, dotó de habilidades 

intelectuales que fundamentó gradualmente la conformación de sociedades más complejas en 

términos de organización. La creación imaginaria a través de pensamiento mítico, permitió 

establecer un sistema de significaciones que explicaban su mundo, de ahí la articulación religiosa 

con conexión en todo el armazón cultural. Se parte de la idea de que los pueblos ágrafos1 

manifestaban un principio de imaginación colectiva que fortaleció los deseos de organización y 

creación de instituciones.  

No es ajeno mencionar también las aportaciones de Freud cuando establece la idea del animismo 

como forma de explicación de los pueblos ágrafos, caracterizándolo de una filosofía de la 

naturaleza, es decir, la forma en como se concebía el mundo y la naturaleza (1989:103). Se 

distingue que la conceptualización del animismo estaba asociada al pensamiento mítico y este 

representa una de las concepciones del universo, donde el mito reposa sobre elementos animistas 

y funda la primera explicación del hombre y su universo.  

La creación imaginaria de estos pueblos, que se estableció anteriormente representa en el 

animismo una singular conexión con el pensamiento mítico,  ya que expresa un imaginario creativo 

para la configuración de sus sociedades y de la identificación colectiva de estos pueblos. 

El término que se ha manejado como “imaginario” se reconoce en este rastreo histórico como un 

articulador y conformador de realidades. Se partió de los pueblos ágrafos para fundamentar esta 

concepción y no arribar visiones infundadas, sino a un breve acercamiento para mostrar 

comparativamente como se fue instituyendo este concepto no sólo en la historia de la teoría social, 

sino como explicación de aquella incesante búsqueda de símbolos que apropiados por el sujeto 

legitiman y multiplican una dominación o bien conjugan las relaciones de sentido y poderío 

(Baczko, 2005). Pero singularmente, también cohesionan las identidades comunitarias y significan 

las relaciones que se tejen entre los individuos a nivel personal y social. 

Esta emergencia de la creación subjetiva como lo representa el imaginario da sustento legítimo a 

las prácticas sociales y opera en el terreno de la subjetividad colectiva como apunta Castoriadis: 

“…la historia de la humanidad es la historia del imaginario humano y de sus 

obras. Historia y obras del imaginario radical, que aparece apenas existe una 

colectividad humana; imaginario social instituyente que crea la institución en 

general… y las instituciones particulares de la sociedad considerada” (2005: 93). 
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Lo instituido en esta visión, es la representación colectiva de la vida social, de ahí que la 

colectividad humana instaura el hecho de la creación constante de significaciones y de ello se 

pueden citar una multiplicidad, desde las religiones, los héroes, los tótems, tabúes, fetiches o bien 

de una complejidad mayor como el Estado, la iglesia, etc.  

La expresión del imaginario en términos reales, se manifiesta en la práctica social, es decir, no hay 

tal práctica sin un sentido y este es una asignación del orden simbólico asumido por los sujetos 

que sólo operan en el nivel del imaginario (Serret, 2001). 

Por otro lado y en el mismo sentido, el mito en sociedades modernas también es relevante y 

permite la cohesión social y la organización cultural de los grupos de comunidades humanas. El 

mito en esta perspectiva, es una expresión del imaginario, en donde para citar el caso de Hawái, 

su cultura se estructuró en los mitos de una sociedad “salvaje” un referente importante para la 

atracción de visitas constantes al lugar manifestando así la práctica social del turismo.  

La llegada del turismo al mundo contemporáneo antes de la segunda guerra mundial, en el 

proceso de expansión imperialista de principios del siglo XX fundamentalmente, proyectó la visita 

y/o exploración de estos territorios algunos inhóspitos paraísos míticos con expresión cultural 

singular además de fomentar la curiosidad del hombre europeo para mirar al “otro” en su realidad, 

en oposición al civilizado con una intención turística disfrazada de colonialismo (Dachary y Arnaiz: 

2009). 

 

La llegada del turismo: descanso, recreación e imaginario etnocéntrico 

Para finales del siglo XIX y principios del XX, la economía mundial se transformó y por ende la 

sociedad también, con ello las formas de organización del trabajo amparado en un acceso más 

creciente a la tecnología. La industrialización modificó las pautas del descanso y la recreación, 

concebidas estas como tiempo de ocio2, en donde el trabajador ocupaba la mayor parte del día en 

la fábrica. Con las luchas obreras y la conformación de las internacionales obreras, la conquista de 

un tiempo dedicado al descanso se presentaba una oportunidad para ocupar este tiempo en 

actividades dedicadas al disfrute.  

Esta idea es extraída de las clases sociales burguesas, en donde el tiempo libre cuenta con una 

disposición de recursos económicos, sociales, políticos y culturales que está ausente en la clase 

trabajadora, por lo que difícilmente la práctica del viaje convertida más adelante en una 

comercialización del movimiento pudo tener un origen en la clase trabajadora. Más bien esta clase 

era y sigue siendo el soporte de la construcción del disfrute de la clase ociosa (Ritzer, 1997) así 
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llamada por el acceso y el nivel de consumo que establece en obediencia a esa concepción 

consumista de las prácticas y emulaciones culturales. 

El turismo en este contexto, es expresión propia de la expansión comercial y la disposición de 

recursos económicos que otrora la clase dominante manifestaba en efectiva movilidad con 

intenciones de paseo. La construcción del imaginario turístico, es una pertinente práctica social en 

este contexto, ya que se asume el anhelo y el deseo de lo otro, de lo desconocido. De la curiosidad 

humana convertida en producto de consumo como apunta Cohen: 

“Estos hechos, entre fantasiosos y a veces dramáticos en pos de lograr 

transformar la realidad en un nuevo atractivo, llevaron a plantear que el mito del 

turismo representa la decadencia del mito utópico que ha pasado a ser sólo un 

producto de consumo” (Cohen citado en Dachary y Arnaiz, 1998:6). 

La aspiración del descanso, primero para las clases dominantes con la intención de  mirar el “otro” 

diferente en oposición al “yo” europeo, constituyó un “imaginario etnocéntrico” que sirvió de base 

para la conformación de esa imagen de la actividad turística. Segundo, para la comunidad local la 

recreación del espacio en conveniencia comercial y económicamente aceptable promovió la visita 

como un mecanismo de sobrevivencia dada las condiciones de subdesarrollo imperante en varias 

regiones del mundo. 

La realidad es diferente, hay una diversidad de culturas, filosofías y religiones, así como colores de 

piel que conforman razas y ha servido para jerarquizar pueblos y culturas. En palabras de Mourad 

Bourboune, la civilización occidental es “etnofaga” ya que ha existido y se ha desarrollado con la 

muerte cultural o material de los demás (Carencia citado en Dachary y Arnaiz: 1998).  

 

Imágenes e imaginario turístico 

En esta dimensión del acto turístico, se distinguen al menos tres momentos, materialmente 

expresados en el punto de partida, el recorrido y el punto de llegada en ellos mismos hay una 

constante subjetividad recreada por el que se mueve. El punto de partida no sólo tiene que ver con 

el espacio geográfico sino con las representaciones colectivas de la sociedad de origen con 

respecto a la que se visita, es también una construcción imaginaria la que se moviliza junto con el 

sujeto, es cambiante y dinámica, confronta constantemente la imagen cultural con las prácticas 

cotidianas temporales.  
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En el recorrido, las valoraciones, creencias e ideas que el sujeto manifiesta son también 

enfrentadas a otras tantas expresiones culturales matizando en cierto sentido en cada momento 

su participación activa del sujeto en la realidad. Finalmente el punto de llegada, ofrece una versión 

inacabada de este nómada intermitente que va de un lugar a otro, reconstruyendo su imaginario 

individual y comunitario. El rol que asumen estos momentos, son a la vez rutas epistemológicas en 

la construcción del conocimiento cotidiano del sujeto, al contrastar la imagen de su pensamiento 

con la realidad experimentada en el viaje, es allí donde se constituye el imaginario turístico. 

Hiernaux nos ofrece una conceptualización del imaginario turístico que responde a los 

planteamientos hechos hasta ahora, en donde manifiesta que, “el imaginario turístico, es entonces 

aquella porción del imaginario social referido al hecho turístico, es decir a las numerosas 

manifestaciones del proceso societario de viajar” (Hiernaux, 2002: 8). 

Aunado a ello, la constitución del imaginario del turismo es una construcción compleja en donde 

intervienen una serie de transferencias culturales e impresiones subjetivas recogidas de las 

experiencias de vida, de información obtenida por otros sujetos o de medios de información. 

Algunos autores (Pereiro y De León, 2007) mencionan que las imágenes turísticas  pueden ser 

pensadas de dos formas, una como objeto de estudio para analizar el discurso ideológico sobre 

las identidades; la otra es como una forma de entender las imágenes turísticas como práctica 

social de los propios turistas y la construcción de su propio imaginario sustentado por lo que 

experimenta en la “otra” realidad o bien estimulado y condicionado por la promoción publicitaria de 

los destinos turísticos. 

En este tenor, las imágenes turísticas son un instrumento ideológico de producción del exotismo y  

la alteridad (García Canclini, 2004) que son convertidas por el propio sistema turístico, apoyado de 

una mediación publicitaria para reconfigurar los espacios tradicionales convirtiéndolos en mero 

producto de consumo como se citaba anteriormente. Es decir, los espacios que expresan una 

potencialidad turística son resignificados y refuncionalizados. 

Así para citar un ejemplo, “los espacios indígenas son convertidos en mercancías y 

refuncionalizados a las necesidades económicas, políticas e ideológicas de las sociedades 

dominantes” (Pereiro y De León, 2007). Esta construcción imaginaria del turismo, se caracteriza 

por un apoyo y estimulación de los medios publicitarios, que le permite al sujeto que viaja contar 

con un acervo de información en donde la recreación del espacio esta normada por una 

sublimación mercadológica. 

Estas informaciones turísticas funcionan como mediadores culturales entre los anfitriones y los 

invitados, y tienen un alto contenido comercial donde los referentes de venta a través de la 
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creación de imaginarios son una garantía de consumo del producto turístico (Smith, 1992; 

Simonicca, 2002, citado en Pereiro y De León, 2007). 

En una perspectiva de análisis teórico más socioantropológica, el producto turístico es entendido 

como un “ideario” (Hiernaux, 2002:10) con carga valorativa singular, es integradora y construye la 

identidad comunitaria. Sin embargo, las orientaciones utilitaristas de un mercado global del turismo 

las buscan incesantemente para validar sus operaciones económicas. Esta forma conceptual 

llamada ideario conforma un sistema de valorización en atención a las necesidades e ideales 

societarios y orientan el sentido de vinculación y recreación de los espacios. 

Estos idearios son el soporte con el cual se forma el imaginario turístico, en palabras de Hiernaux 

(2002), se distinguen cuatro expresiones conceptuales de idearios que significan la postura del 

turista: la conquista de la felicidad, el deseo de evasión, el descubrimiento de lo otro y el regreso a 

la naturaleza. Esta motivación expresada en el desplazamiento tiene una manifestación subjetiva 

que se traduce en la referencia del sitio turístico en su forma de significación para la realización del 

viajero. 

La creación del imaginario turístico con base en las expresiones recogidas de una base de 

informaciones difundidas a través de folletos o clichés publicitarios ha orientado la perspectiva del 

estudio de los imaginarios turísticos sobre su potencialidad efectiva de los recursos ofertados. “Un 

lugar con encanto…”, “un lugar para descubrir…”, son recursos cliché al servicio del turismo y de 

sus procesos de creación del imaginario turístico” (Pereiro y De León, 2007:3). Esta perspectiva 

explica la conformación del imaginario del turista, sin embargo valdría la pena preguntarse que 

piensa el lugareño con respecto a la visita, como espera manifestarse frente a esta relación social 

que teje con el turista, es decir, el sujeto que recibe también conforma un imaginario, quizá con el 

mismo ideario pero con una significación diferente. 

En esta consideración, la actividad turística constituye una forma de construcción identitaria de la 

comunidad receptora, en donde las imágenes y los idearios son un referente que valida su 

permanencia, su resistencia y una capacidad de reinvención de sus propias formas y significados 

sociales. Aunque algunos autores mencionan que estas expresiones son fáciles de conocer y se 

manifiestan en elecciones locales, asociaciones de consumidores, asociaciones vecinales, cartas 

a medios de comunicación, etc. (Goycoolea, 2006), no hay una profundización en las 

explicaciones acerca de la conformación del imaginario turístico desde la comunidad, en que 

condiciones se presenta y que instrumentos utiliza. Como apunta Simonicca (2002), las 

comunidades receptoras crean en algunos casos antiestereotipos y nuevos estereotipos que 

pueden ser usados como una forma de resistencia, así como en respuesta a la sobrecarga 

turística del lugar.    
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El imaginario turístico y la tradición oral 

La conformación de un imaginario colectivo, en este caso, de la actividad turística contiene un 

discurso histórico, en donde se expresan los acontecimientos sujetos a una temporalidad y a una 

significación del pasado en el tiempo presente. Dicha articulación, está orientada a una 

concepción del futuro en la constitución de una realidad creada a partir de referentes ideológicos.  

La historia escrita, denominada historiografía legitima el ejercicio del poder de lo que 

convenientemente dieron cuenta de los acontecimientos pero con la singular interpretación y 

orientación de quienes detentan el poder. A la par de esta conformación historiográfica de todas 

las comunidades se crea una oralidad de hechos sociales que preescribe la otra historia, aquella 

que no ha sido “escrita” pero tiene sin embargo una gran importancia en la vida cotidiana del 

individuo ya que se encarga de reforzar las tradiciones y creencias en la que se funda una 

comunidad de sujetos. 

Curiosamente el desarrollo de la historia oral pretendía hacer la historia de los que no dejaban 

testimonios escritos. Este argumento estaba relacionado directamente con la historia de las 

mentalidades que representa un esfuerzo por conformar el imaginario colectivo de las 

comunidades y su realidad histórica. En el caso de América Latina, el desarrollo de la historia oral 

esta asociada a la dinámica de los movimiento sociales y los proyectos políticos de cambio social 

que se presentaron en los años setenta (Garcés, 1996). Esta postura de intervenir la realidad a 

partir de la recuperación de la propia palabra en el desarrollo de la conciencia histórica, constituyo 

un referente en la propuesta de la educación popular, para protagonizar una resistencia de facto 

contra los regímenes autoritarios. 

El relato oral ha pasado a conformar la identidad comunitaria a través de los mitos y leyendas y a 

su vez se ha constituido en la historia local, fuente de acción colectiva. La tradición oral se 

desprende de este interés en la interpretación de los hechos sociales orientados a la comprensión 

y posterior explicación de los referentes simbólicos que articulan el ser comunitario. La tradición 

oral entonces sirve como menciona Peirce, de intermediaria entre lo que vemos durante una 

práctica cultural (haceres, actores, espacios y tiempos) y lo que esto significa para la comunidad 

que la produce (Citado en Castillo, 1978: 29). 

A partir de ello, este trabajo pretende apoyarse de esta estrategia de recuperación de la oralidad 

con base en la tradición oral, que plantea no sólo la recuperación del relato sino también su 

proceso de interpretación en el desarrollo de la cotidianidad colectiva. La traición oral proyecta 
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valoraciones positivas o negativas sobre procesos, hechos, actitudes, actores y con ello moldea 

las prácticas culturales de una comunidad (Castillo, 1988). Esta herramienta es poderosa ya que 

permite recuperar la memoria colectiva  de un grupo y la única vía de interpretación “desde 

adentro” de las manifestaciones de cultura. 

Por otro lado, ante las nuevas narrativas  que surgen de la cultura audiovisual y electrónica, la 

oralidad se plantea como una forma de invención de los discursos y los espacios comunitarios 

(Cocimano, 2006), es decir, se presenta una dinámica renovadora que permite la permanencia de 

esos referentes simbólicos que cohesionan la historia local.  

La tradición oral desde esta perspectiva, es actualización y creación continua en donde la memoria 

colectiva e individual es activa, cambiante y creadora, es decir, el pasado no es estático y está en 

permanente reelaboración (Cocimano, 2006). 

El planteamiento de este trabajo establece que el imaginario turístico conformado con base en la 

tradición oral, entendida esta como “una serie de narraciones y relatos: como historias, leyendas, 

cuentos, mitos, refranes, canciones versos (Madrazo, 1988:46) estructura una resistencia 

comunitaria ante la llegada del visitante configurando antiestereotipos (Simonicca, 2002), una 

permanencia cuando se asume que la oralidad tiende a actualizar el pasado y conserva viva 

aquella parte del relato  que mantiene su relevancia (Cocimano, 2006), para finalmente reinventar 

su historia sin perder la cohesión de su identidad, el de una historia que no está escrita en ningún 

texto permitiendo así la vigencia de su cotidianidad en defensa de la masiva llegada de turistas.  

 

Delimitación temporal y espacial 

El estudio propuesto encuentra su pertinencia temporal en el presente, es decir, como la mayoría 

de las manifestaciones culturales asociadas a la oralidad de las comunidades que reciben 

visitantes en su calidad de turistas continuamente se confronta pasado y presente; se pretende 

que el reconocimiento de los relatos a través de su historia y las variaciones que esta ofrece, son 

un recurso histórico pero con presencia actual en el patrimonio cultural turístico que redunda en 

una atracción. 

Por otro lado, el espacio de la investigación está definido y localizado en la cabecera municipal de 

Malinalco, en el entendido de que esta localidad con representación político administrativa del 

Estado de México representa una veta importante en la forma que se constituye la tradición oral en 

su cotidianidad. Esta localidad se distingue por una riqueza cultural expresada en el pasado 

histórico prehispánico que teje una red compleja de manifestaciones socioculturales que abriga la 
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cohesión comunitaria y es fuente inagotable de construcción social, tanto por el paisaje natural que 

muestra, como por la proyección turística actual. 

Mención aparte merece la caracterización de sus grupos sociales, que defienden 

permanentemente su identidad mediante procesos religiosos y culturales que participan del 

fortalecimiento comunitario y regional que esta comunidad tiene en el sureste del Estado de 

México.  

En su reciente historia económica y social, ha sido denominada como “pueblo mágico” en la 

caracterización que el gobierno federal a través de la Secretaria del Turismo, distingue a las 

comunidades que por su expresión viva de tradiciones y oferta turística puede potenciar un 

desarrollo económico basado en la actividad turística. Vale la pena mencionar, que anteriormente 

ya contaba con un distintivo de proyección turística, catalogada por el gobierno del Estado de 

México en la adjetivación de “pueblo con encanto”, al contar con las características enunciadas en 

la adscripción que el gobierno federal hace de estas comunidades con potencial turístico. 

 

Metodología 

Para poder recopilar la información necesaria sobre el objeto de investigación se ha decidido 

trabajar con la técnica de la entrevista, ya que favorece la adquisición de elementos que no son 

fáciles de recuperar por su carácter subjetivo y permite establecer explicaciones basadas en 

fundamentos de la realidad cotidiana de los sujetos. Como menciona Sierra, la entrevista 

proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. (Galindo, 1998)   

Existen sin embargo distintos tipos de entrevistas, que son clasificadas de acuerdo a su grado de 

estructuración. El primer tipo es conocida también como encuesta, tiene como características 

básicas el ser estructurada, estandarizada, dirigida, cerrada o semiabierta, etc., donde el 

investigador sirve como un cuidadoso recolector de datos (Taylor y Bogdan, 1996). El segundo tipo 

es denominada entrevista cualitativa, que es particularmente y en contraparte a la citada, flexible y 

dinámica; además de constituirse como no directiva, no estructurada, no estandarizada y abierta, y 

por supuesto el propio investigador es el instrumento y mediador de la investigación. 

En este sentido, la entrevista cualitativa parece ser el recurso idóneo para la presente 

investigación, ya que la oralidad es una característica que expresa cuestiones que se insertan en la 

esfera de las tradiciones, es decir, en el mundo cultural de significaciones sociales. Habrá que 

distinguir en todo caso, que dentro de estas entrevistas también existen dos tipos: la entrevista en 
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profundidad y la entrevista enfocada. Mientras que en la primera el objeto de investigación está 

constituido por la vida, experiencias, ideas, valores y estructura simbólica del entrevistado, la 

segunda existe un tema o foco de interés, hacia el que se orienta la conversación  y mediante el 

cual se ha seleccionado a la persona objeto de estudio, además pretende responder a cuestiones 

muy concretas, diferencia de sentido entre sujetos sometidos a la misma experiencia (Galindo, 

1998).  Para el caso presente, la que apunta a ser de gran utilidad es la entrevista a profundidad, 

ya que ésta permitiría conocer las diferentes acepciones que sobre la comunidad tienen cada uno 

de los actores mencionados, tanto el turista como el lugareño. 

En la entrevista a profundidad no es la experiencia individual, sino que se acompaña de los 

referentes dialógicos, es decir, es una narración abierta y rica en sus matices, el sujeto se presenta 

como un actor de su propio contexto (Galindo, 1998). 

Invariablemente la entrevista a profundidad se presenta como una técnica de donde parten otras 

concepciones técnicas como es el testimonio oral y la historia de vida. En este sentido, la ruta que 

habrá de seguir este trabajo se arropa de la entrevista a profundidad en su expresión de la historia 

oral, de manera específica en la estrategia que representa la tradición oral para la recuperación de 

la historia local.  “Como método de investigación, la historia oral conjunta actitudes, principios, 

estrategias y técnicas específicas de indagación” (De Moragas y Amado, 1996, citado en Aceves, 

1998: 12) 

La historia oral considera a la subjetividad como fuente central de indagación, construye su objeto 

con base en memorias y olvidos de la experiencia vital de las personas. Este procedimiento 

permite la recuperación de la voz propia del actor social, así como acceder al punto de vista de 

nativo3, al conocimiento de las redes simbólicas; pretende en todo caso, buscar, registrar y 

sistematizar la voz de los sujetos (Aceves, 1998).  

No lejos de esta postura de recuperación de la memoria popular  a través de la tradición oral, se 

encuentra la etnografía que ofrece para este trabajo una ruta antropológica, la cual es una 

aportación de gran importancia para los estudios culturales y el análisis social. La descripción 

etnográfica aporta una intensa recuperación de la expresión cultural que los sujetos manifiestan y 

se enriquece constantemente con la inscripción histórica del individuo y sus referencias simbólicas 

(Geertz, 1994).  

En consideración con el planteamiento del objeto de estudio, se ha dispuesto que a través del 

diseño de una “etnografía turística”4, es decir, con el análisis y explicación proveniente de la 

tradición oral, reconocer en el análisis de los relatos y las narraciones la construcción del 

imaginario turístico como manifestación activa de su identidad. 
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Dado que el objetivo de esta serie de entrevistas se inserta en el quehacer mismo de la 

investigación, se pretende en forma concreta explicar las visiones que sobre el imaginario turístico 

conforma la comunidad en estudio.  

Esta fase de campo como se conoce en la investigación social, permite un acercamiento 

sociocultural a los espacios comunitarios que son generadores de manifestaciones que pueden 

orientar las explicaciones en el terreno de las significaciones sociales que expresan  los pobladores 

en torno a su tradición oral.  

 

Consideraciones finales 

En este avance están establecidas las orientaciones teórico-metodológicas por las que habrá de 

conducirse el trabajo, el cual revela en la propia construcción, múltiples conexiones con el 

fenómeno del turismo. De manera evidente se reconoce que esta perspectiva de investigación se 

aloja en una visión crítica del turismo, sin embargo también reconoce que la dimensión expansiva 

de esta actividad involucra aspectos que deben ser explicados y analizados en su contexto pero 

con un  reconocimiento de lo global.  

En esta consideración el conflicto es solamente un modelo que describe la situación del turismo, 

pero a largo plazo, esta construcción pretende no sólo explicar e identificar las partes o intereses 

que están en conflicto. La naturaleza del conflicto según las diversas perspectivas teóricas se 

instala en una relación social o bien en una interacción como lo establecen algunas. Con ello el 

conflicto no sólo aparece como una disputa –hostilidad- sino como un camino hacia la solución que 

emerge de las dinámicas estructurales de la sociedad. 

En el turismo como en algunos otros fenómenos de la vida social, el conflicto se presenta 

previamente como el origen; en esta acepción hay una particular consideración que resulta de las 

conexiones con la cultura y su carga simbólica que contiene. En el proceso del conflicto aparecen 

simultáneamente formas de defensa y alteridad que constituyen una reacción que en cierto sentido 

atenta contra lo establecido.  

Precisamente en esta parte, el imaginario comunitario que respalda las expectativas de la vida 

colectiva se fortalece con los artilugios de la oralidad, que ve en la conformación del relato social 

un testimonio de la identidad colectiva que reacciona contra aquello que imperceptiblemente se 

instala sobre su visión de lo social. La memoria colectiva es un lazo histórico que fortalece su 

identidad y conexión simbiótica con los orígenes de la comunidad en estudio, y por ello su 

participación en este planteamiento intenta rescatar la oralidad como argumento de la resistencia-
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manifestación, es decir, como se presenta la carga de protección comunitaria es ya una ruta 

identitaria. La consolidación de este proceso va colocando a la comunidad y sus tradiciones orales  

con la posibilidad latente de reinventarse, en el sentido de la adaptación a nuevas circunstancias 

provenientes del exterior, en tanto que el visitante al ser invitado en la tentativa del disfrute o el 

conocimiento de lo local, impone estereotipos que descubren una interacción cargad de un solo 

lado, pero a medida que la comunidad distingue las ventajas de esa relación conflictiva va 

recomponiendo gradualmente aquello que pudiera trastocar el imaginario de la comunidad.  
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1 Este concepto es planteado por Levi-Strauss para definir a los pueblos que existieron previamente a la 

invención de la escritura, en oposición al término de “pueblos primitivos” utilizado por Malinowsky (Levi-

Strauss, 1989). 

2 El tiempo de ocio, es aquel que ocupa el sujeto sin que medie algún beneficio, en distinción con el tiempo 

libre que puede ser empleado en actividades con un beneficio de tipo económico, social o cultural. 

3 Esta conceptualización es formulada por Cliford Geertz, cuando apunta la importancia epistemológica del 

término, en el sentido de la empatía y la comprensión, y ofrece una propuesta metodológica desde la 

etnografía para desarrollar un trabajo más completo en el conocimiento de las comunidades a través de la 

“descripción densa” (Geertz, 1994).  

4 Esta propuesta metodológica se presenta “ante el reto de etnografiar la globalización con modelos teóricos-

metodológicos que superen los planteamientos que miran los procesos culturales como resistencia ante, o 

como reacción frente a las imposiciones o agresiones desde el exterior, sino también como perviven modos 

culturales” (Nogués, 2005).  

 



972 

 

O turismo rural comunitário e neoruralidades: o caso do projeto de 

assentamento de reforma agrária Boa Sorte Una, na Chapada Diamantina 

– Bahia – Brasil.  

 

 

Alberto Viana de Campos Filho 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA-BA 

Especialista em Gestão Governamenta 

albertovcfilho@hotmail.com 

 

Alfredo Eurico Rodrigues Matta 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB 

Doutor  em Educação 

alfredo@matta.pro.br 

 

Francisca de Paula Santos da Silva 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB 

Doutora  em Educação 

fcapaula@gmail.com 

 

Ises Maria Ferreira Chaves 

Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico 

Sóciocultural e Ambiental – FUNDESF. 

Especialista em Metodologia do Ensino Superior 

Isischaves@hotmail.com 

 

Revecca Cazenave –Tapie 

Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico 

Sóciocultural e Ambiental – FUNDESF 

Mestra em Turismo e Desenvolvimento Rural 

tbc.revecca@gmail.com 

 

 

 

 

 



973 

 

Resumo 

Este trabalho é resultado de atividades de extensão e pesquisa que consistiu em investigar os 

elementos endógenos e exógenos que favorecem ou impedem o desenvolvimento do turismo 

de base comunitária no assentamento Boa Sorte Una.  Para a realização deste, optou-se pelo 

método praxiológico que compreendeu em:  

a] visitas técnicas in loco, o que nos permitiu aprofundar e construir conhecimentos sobre a 

identidade rural e os potencias do assentamento, revelado pelos diálogos com jovens e seus 

familiares;  

b] o desenvolvimento de ações participativas, colaborativas e estratégias de comunicação, com 

a finalidade de envolver os diversos atores dos territórios da Chapada Diamantina e do Vale de 

Jiquiriçá, e a articulação destes com o órgão oficial de turismo do estado da Bahia;  

c] análise diagnóstica das dimensões sociocultural, política, econômica, cultural e ambiental 

visando a identificação da potencialidade para o desenvolvimento do turismo de base 

comunitária.  

 

Esta iniciativa pioneira, singular e plural permitiu descobertas e trocas de experiências com a 

comunidade assentada, que nos acolheu e nos apoiou assiduamente em cada visita em 

campo, sendo a base para a construção de conhecimento e a consolidação de outras ações e 

novas diretrizes para o desenvolvimento sustentável do turismo de base comunitária no 

assentamento.  

 

Palavras-chave: Turismo Rural Comunitário, assentamento, reforma agrária, turismo de base 

comunitária, assentamento Boa Sorte Una. 

 

Abstract 

This work is the result of research and practice which the aim was to investigate the 

endogenous and exogenous factors that benefit or hinder the development of community-based 

tourism in the Assentamento Boa Sorte Una. 

 

To accomplish this, we chose the phraseological method which included: a] technical visits 

allowing us to deepen and build knowledge about the identity and potential of the settlement, 

revealed by the dialogue with young people and their families from the community;  

 

b] the development of participatory, collaborative activities and communication strategies, in 

order to involve the various actors of the territory Chapada Diamantina, also constantly 

meetings with the official agency for tourism in the state of Bahia;  
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c] diagnostic analysis of the socio-cultural dimensions, political, economic, cultural and 

environmental in order to identify the potential for the development of community-based tourism. 

  

This pioneering initiative, allowed discover and exchange experiences with the local community, 

which welcomed us and supported assiduously the work team at each visit in the field, being the 

basis for knowledge construction and direct new strategies for the sustainable development 

community-based tourism in the settlement. 

  

Keywords: Rural Community Tourism, settlement, agrarian land reform, community-based 

tourism, settlement Boa Sorte. 

 

Introdução 

 O escopo principal deste estudo, é o aprofundamento do conhecimento sobre a 

relação entre o contexto histórico, a construção social comunitária popular, e da proposta de 

turismo rural de base comunitária como atividade econômica complementar na comunidade de 

agricultores familiares do Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Boa Sorte Una. Apenas 

como esclarecimento, entendemos por agricultores familiares, de acordo com a Lei n° 

11.326/06, as populações de assentados de reforma agrária, pescadores artesanais, 

agricultores, extrativistas, quilombolas e silvicultores (Brasil, 2004). 

 Escolhemos a comunidade Boa Sorte Una, pelas suas peculiaridades e 

singularidades social, cultural e ambiental, na qual se pratica o turismo rural num contexto da 

neoruralidade, numa perspectiva brasileira, conhecida como o novo rural. Outros elementos 

que justificam nossa escolha, é que nesta comunidade há um número significativo de atrativos 

naturais e culturais; está situada no entorno de duas Unidades de Conservação – UN, com 

biomas diversificados, e faz fronteira com cinco municípios com potencialidade para o turismo;  

é o maior assentamento do estado associado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra – MST; tem produção agrícola diversificada formando uma cadeia produtiva de interesse 

para o turismo rural; tem potencial para o turismo rural comunitário com recorte no ecoturismo, 

turismo de aventura e turismo cultural; e é pioneira no uso de energia renovável e 

acessibilidade para portadores de necessidades especiais.  

 Outro aspecto relevante, o turismo rural comunitário está inserido nas tendências do 

mercado turístico mundial. Neste sentido, Enrique Bernier apud Vignati (2008), destaca o 

interesse do turista em apreender e conviver com valores culturais próprios do destino turístico, 

valorização de outras modalidades de turismo como o  étnico-social, sustentável, responsável, 

solidário e de aventura, permitindo  comunidades tradicionais  a ter uma renda complementar 

com o turismo. Conforme Maldonado (2006: 36), “ […] se pudo observar em las dos últimas 

décadas un creciente interés de las ONG ambientalistas em alentar a las comunidades nativas 
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de América Latina a recibir turistas y a brindarles servicios […] ”. Tal tendência, vem ocorrendo 

na América Latina e no Brasil, por exemplo, o que favorece o interesse por estudos, extensão e 

pesquisas pelas instituições de ensino. 

 Para tanto, inicialmente, apresentamos um breve histórico da formação social do 

Brasil; em seguida, estudamos aspectos sobre a  reforma agrária no Brasil e na Bahia; e 

finalizamos com uma  análise das possibilidades de atividades  pluriativas no contexto do novo 

rural brasileiro para a agricultura familiar de reforma agrária, com foco no turismo rural 

comunitário e sua aplicabilidade no Projeto de Assentamento Boa Sorte Una. 

 

Breve histórico da formação da sociedade brasileira 

 Podemos afirmar que a sociedade brasileira é constituída pela mistura de povos de 

culturas indígena, européia e africana. O encontro destes se deu muito no espaço rural, no qual 

as privacidades, terras, crenças, tecnologias sociais, costumes e outras práticas vão se 

mesclando com modos de produção sustentados na monocultura de exportação e culturas de 

subsistência, e numa ordem social patrimonialista senhorial (Matta, 2000). 

 No processo de colonização do Brasil, as comunidades indígenas foram capturadas 

para o trabalho braçal e, paulatinamente, sua população foi diminuindo por motivos de morte e 

migração para o interior. Quanto aos escravos negros, muitos de nação Banto trazidos para o 

Brasil, oriundos de Angola, Congo e Moçambique; outros de etnias Iorubas, Nagôs, Jejes, do 

Golfo da Guiné, Nigéria e antigo Daomé, atual Benin; e Haussás, também os malês, da África 

Islâmica, trouxeram com eles saberes ligados ao artesanato como produção de objetos de 

cerâmica, à agricultura, à pecuária, à técnica de metalúrgica com ferro, ao comércio, à religião, 

dentre outros. Eles foram substituindo os índios nas lavouras de cana-de-açúcar, tornando-se 

indispensável ao sistema agrário até o final do século XIX. 

 Estes povos indígenas e africanos foram escravizados, a princípio pelos 

portugueses, depois por seus descendentes já brasileiros, procedentes “da sociedade feudal 

ibero-lusitana, pioneira do mercantilismo e uma das mais avançadas do Ocidente europeu na 

época” (Gorender, 2010: 83). 

 Esta diversidade de culturas e raças desenvolveu no Brasil uma rica cultura que se 

enriqueceu com a imigração de europeus que vinham trabalhar no campo trazendo suas 

técnicas e saberes agrícolas, tornando o meio rural diversificado na maneira de cultivar a terra, 

costumes, tradições europeia, africana e indígena. Assim, por todo o período colonial, imperial 

e parte do republicano, os índios e negros escravizados sustentaram a base produtiva do país.  

Mas com a crise do sistema econômico estruturado no binômio senhorial-escravocrata, 

demandou por outra ordem de produção sustentada na compra da força de trabalho para 

desenvolver tarefas mais complexas e especializadas. Tal fato privilegiou o Sudeste do país em 
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detrimento à região Nordeste. Este deslocamento do eixo da dinâmica produtiva do Brasil fez 

com que a mão-de-obra escrava fosse cedendo espaço para imigrantes.   

Este processo migratório foi reduzido no século XX pelas crises globais provocadas por 

guerras e outras variáveis, e se introduziu o discurso de valorização do trabalhador nacional, 

levando ao êxodo rural do Nordeste, principalmente da região semi-árida, para o Sudeste do 

Brasil. Lembrando que até a década de 1920, o Brasil era predominantemente rural e agrícola, 

em cinqüenta anos, portanto em 1970, 70% da população se concentrava nas cidades e nos 

anos de 1980 ocupava a 8ª posição na economia internacional.  

Os legados destas transformações e da gestão pública conservadora e autoritária do 

Estado brasileiro - onde a hegemonia passou a ser do capital financeiro e não mais no setor 

agrário, passando de uma sociedade senhorial, oligárquica, para uma elite burguesia 

dominante - na sociedade são marcados pela injustiça social, desigualdade regional, 

precarização do trabalho, degradação ambiental, discriminação racial e de gênero, e outras 

mazelas. Tais conflitos de classes geraram mobilizações sociais em busca de um governo 

democrático e popular, pela igualdade de oportunidades, pelo fim das desigualdades sociais, 

pela redistribuição de renda, pelo direito à propriedade, pela defesa da diversidade, e outras 

lutas.  

No caso da Bahia, por exemplo, herdou-se um contingente de pessoas sem direitos 

assegurados, profissão, educação, terras, emprego e trabalho. Este estado, que é o maior da 

região Nordeste, com área de 568.296 km², equivalente a 36,31% da região, e 6,27% do 

território nacional, constituído por 417 municípios, e com cerca de 38% da população habitando 

na zona rural. Esta população, particularmente da agricultura familiar, vive em condições de 

desigualdade social e cultural em relação à que reside no espaço urbano, sofrendo as mazelas 

da concentração fundiária ainda em vigor. Em decorrência deste contexto, os agricultores 

familiares buscam estratégias de superação da pobreza, por meio da reforma agrária e 

organização em projetos de assentamentos que contemplam turismo como atividade pluriativa. 

No que se refere a essas praticas de turismo rural, vale destacarmos o reconhecimento 

desta, na XX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo de 2010, em Córdoba, 

Argentina, onde os signatários se comprometeram a “[…] continuar aprofundando as políticas 

sociais em matéria de turismo, com o alvo de manter a integração dos setores sociais menos 

favorecidos e aumentar a oferta das atividades relacionadas com o Turismo Social e 

Comunitário [...]” (Declaração de Córdoba, 2010: 3). Considerando que o turismo rural 

comunitário no Brasil ocorre na dinâmica do meio agrário, tornou-se necessário um olhar sobre 

a atualidade da reforma agrária e da agricultura familiar. 

 

Algumas considerações sobre Reforma Agrária e Agricultura Familiar no Brasil e na 

Bahia 
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No Brasil, a reforma agrária e a criação de assentamentos rurais são tidos como meios 

de melhoria da renda e de incremento na produção de alimentos por meio da distribuição de 

terras e ações de apoio ao desenvolvimento agrário, que promovam o cumprimento da função 

social dos imóveis rurais improdutivos. Desde a década de 1960, esta aparece como pauta de 

luta de movimentos sociais e sindicais do campo, mas sem ressonância prática como política 

pública por parte do governo. 

Apenas a partir da segunda década dos anos de 1980, isso se incrementou pouco a 

pouco, tendo como premissas o programa nacional de reforma agrária no Brasil que vem 

promovendo a democratização do acesso à terra, a regularização fundiária nacional e o 

desenvolvimento de projetos de assentamento para agricultores familiares rurais sem terra. 

Vale considerarmos que o projeto de assentamento é o retrato físico da reforma agrária, onde a 

família assentada recebe do Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, órgão do governo 

federal, a posse legal da terra para que a habite, a cultive, e promova o seu desenvolvimento. 

A reforma agrária como política pública resultou na criação, até o final de 2011, de 

8.863 projetos de assentamento, em mais de 87,5 milhões de hectares de terras, e beneficiou 

931,6 mil famílias de agricultores familiares assentados no país. Estes dados são crescentes, 

tendo em vista que, em 2003, o investimento foi de 1,5 bilhão de reais, enquanto que, em 2009, 

chegou a cerca de 4,6 bilhões de reais no programa Brasil (INCRA, 2010).  

Em que pese este avanço, destacamos que a concentração fundiária se mantém de 

forma perversa. A este respeito, apenas para ilustrarmos, o Índice de Gini, que reflete o nível de 

concentração fundiária, continua na faixa de concentração forte a muito forte, conforme a 

classificação de  Lourival Câmara (Hoffmann apud Silva, 1998: 18). Apesar de ocuparem uma 

área menor que as médias e grandes propriedades, os agricultores familiares são responsáveis 

por 74% da mão-de-obra do campo; pela produção de 58% do leite de vaca, 50% das aves, 

86% de mandioca, 83% de feijão, 59% de suínos; e participação em cadeias produtivas de 

significação nacional (MDA, 2011)  

No caso da Bahia, este Índice é superior à média nacional, o terceiro maior do Brasil, 

refletindo uma alta concentração fundiária, e onde o governo local também incentiva o 

agronegócio pecuarista, da celulose, da soja e do algodão, dentre outros vetores econômicos.  

Curiosamente, embora a Bahia tenha alta concentração fundiária, o estado tem em torno de 

665.831 agricultores familiares, maior número do Brasil, correspondendo a 87% de todos os 

estabelecimentos agropecuários do estado, e uma contribuição em torno de 11% do PIB, e 

cerca de 631 projetos de assentamento com cerca de 42 mil famílias assentadas, em uma área 

superior a 1.700.000 hectares. (INCRA, 2012). 

Esse panorama de má distribuição da terra e, conseqüentemente, da renda nacional 

suscita a mobilização de movimentos sociais do campo em prol de uma reforma agrária mais 

ampla que promova a desconcentração fundiária no país, como a recente campanha que 
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promoveram pela limitação do tamanho da terra no Brasil. Foi assim que surgiu há vinte e seis 

anos, o MST que tem reconhecimento internacional nessa temática da luta pela terra, por 

reforma agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna. (MST, 2012). 

 Esses trabalhadores realizam atividades pluriativas, agrícolas e não agrícolas. A prática 

do turismo ainda é incipiente, por isso buscam apoio do governo para o desenvolvimento deste 

vetor nos assentamentos de reforma agrária. 

 

Pluriatividade e Turismo Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária: um novo 

olhar 

Entendemos como pluriatividade, todas as atividades agrícolas e não agrícolas.  De 

acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios – PNAD apresentada por Silva e 

Campanhola (2004), o novo rural brasileiro entre os anos de 1980 e 1990, vem agregando 

outras às atividades seculares como pecuária, comércio, indústria, prestação de serviços, 

moradia e lazer, configurando-se assim como pluriatividade. Assim sendo, esta se caracteriza 

pela  diversificação produtiva e da dedicação parcial à agricultura. Apenas para exemplificar, o  

último censo agropecuário brasileiro, de 2009, indicou que a proporção de ocupados em 

empreendimentos não-agrícolas residentes na área rural chegou ao patamar de 31,8% da 

população rural (MDA ,2011). 

Para Carneiro e Teixeira, os assentamentos de reforma agrária estão inseridos nesse 

panorama da pluriatividade do novo rural brasileiro, ao afirmarem que:  

 

 [...] um sem-número de experiências apontam na direção de demonstrar 

 serem  perfeitamente compatíveis os objetivos de viabilização de projetos 

 de reforma  agrária, tanto do ponto de vista do uso sustentado dos 

 recursos naturais e  de uma  exploração racional das potencialidades 

 agrícolas das terras, quanto na  perspectiva da ocupação plena da força de 

 trabalho existente no interior dos assentamentos por intermédio de 

 atividades complementares ou não às atividades agropecuárias. 

 (Carneiro e Teixeira, 2004.) 

 

 Dentre as atividades complementares às atividades agropecuárias, o turismo rural 

desponta como atividade importante em todas as regiões do Brasil, indo desde as médias e 

pequenas propriedades de cunho empresarial, às propriedades da agricultura familiar, onde se 

inserem as populações tradicionais do meio rural, como os assentados. Esta inserção da 

agricultura familiar na atividade do turismo nos leva a se questionar: porque o agricultor 

familiar, de maneira espontânea diversificou sua atividade inserindo o turismo como 

complementar a sua renda? 
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Conforme Enita (1995), o turismo rural não esperou os resultados de pesquisa ou da 

intervenção do poder publico para se desenvolver, particularmente nas pequenas comunidades 

de agricultores rurais que muitas vezes se encontram a margem dos benefícios da politica de 

desenvolvimento do turismo do estado. Ela ainda acrescenta que o papel do turismo no meio 

rural e as políticas públicas definidas para incentivar a atividade, ainda não é claro e mal 

compreendido pelos atores sociais. 

  Já para Camargo (2004), apesar do turismo rural no Brasil existir oficialmente desde os 

anos 80, ainda hoje existe carência na legislação com políticas especificas de turismo para 

apoiar a atividade e a população rural. Segundo o autor, o processo ao qual vem se 

desenvolvimento o turismo rural no Brasil tem sido através dos resultados de iniciativas e/ou 

pela necessidade do pequeno produtor rural tem em busca de uma renda complementar a sua 

atividade principal.  

 Estas iniciativas se justificam igualmente pela evolução sociológica na demanda do 

turismo, não só brasileiro da população brasileira mais da demanda internacional. Durante 

muito tempo, o meio rural brasileiro era visto como um espaço de trabalho agrícola e a imagem 

figurativa do agricultor como pessoa que não evoluiu, hoje esta invertida à uma imagem e 

símbolo de autenticidade e tradição de valores e modo de vida. (Oliveira Santos, 2008). Na 

atualidade, em 2012, o meio urbano que vem levantado os sentimentos negativos de 

insegurança, sujeira, desconforto, anteriormente caracterizado no meio rural. Este novo olhar 

do meio rural, além de estimular sua pluriatividade, revelou seu papel lúdico. (Bessière sous la 

direction de Amirou, 2000). 

 A escolha de praticar turismo no meio rural revela um interesse dos visitantes de 

socialização e de sentimento de pertencimento comunitário, face a perda e declínio dos laços 

sociais na vida cotidiana da população urbana, que procuram a tranquilidade, a qualidade de 

vida, a tradição e o contato com a natureza (Irving e Azevedo, 2002).  

 Como forma de oposição ao turismo de massa, os novos turistas vêm contribuindo 

fortemente a revalorização do modo de vida típico rural, contribuindo para a pluriatividade 

econômica e social, e o pequeno agricultor passa a não ser caracterizado somente como 

produtor rural, mais constitui uma referência importante da identidade cultural no meio rural.  

 

 Esta evolução nos confirma o papel sociocultural do turismo pois “dentro deste contexto 

o turista se torna um visitante que procura uma maior qualidade de contato com o meio rural 

que esta visitando, com a cultura local para se inserir e compreender a vida quotidiana da 

população local” (Oliveira Santos, 2008) 

 O meio rural vem sofrendo igualmente uma forte evolução na sua dimensão social, 

cultural e ambiental. Considerando as demandas de atividades lúdicas e o novo olhar do 

homem do campo como revelado anteriormente, é de extrema coerência entender o meio rural 



980 

 

brasileiro, considerando a transdisciplinaridade do turismo rural e a diversidade cultural da 

população assentada e da agricultura familiar.  

 Deste modo, a concepção de meio rural aqui adotada baseia-se na noção de território, 

com ênfase na valorização da ruralidade. Assim, considera-se o território como: 

 

 “Um espaço fisico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

 compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios ultidimensionais, como 

 ambiente, e economia, sociedade, cultura, política e instituições, e uma população com 

 grupos  sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por 

 meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 

 indicam identidade e coesão social, cultural e territorial” (Mintur, 2007) 

 

Segundo o Mintur (2007), nos territórios rurais, tais elementos manifestam-se, 

predominantemente pela destinação da terra, notadamente focada nas práticas agrícolas e na 

noção de ruralidade, no valor que a sociedade contemporânea concebe ao rural, e que 

contempla as características mais gerais do meio rural: a produção territorializada de 

qualidade, a paisagem, a biodiversidade, a cultura e certo modo de vida, que se manifestam 

pela atividade agrícola, a lógica familiar, a cultura comunitária, a identidade com os ciclos da 

natureza. 

 Acreditamos nesta teoria e abordamos esta lógica no contexto do turismo rural, porém 

não ignoramos o risco dos impactos negativos sócios culturais e ambientais que esta nova 

atividade turística e que a nova imagem do agricultor  familiar passou a ter, o que nos faz 

questionar: Que tipo de turismo para o meio rural e para a população da agricultura familiar em 

assentamentos de reforma agrária queremos?  

 

Contexto do turismo rural e suas novas tendências no meio rural brasileiro. 

Enquanto atividade econômica, o turismo rural no Brasil passou a ser reconhecido 

como tal a partir de fins da década de 1980, tendo como pioneiros empresários rurais em 

dificuldades de gerir suas fazendas apenas da agropecuária, em Santa Catarina e no Rio 

Grande do Sul. Desse cenário emerge o conceito de turismo rural na perspectiva do Ministério 

do Turismo como: “[...] o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade.” (MTUR, 2010). 

 O Ministério do Desenvolvimento Agrário também considera esses princípios, uma vez 

que elenca uma série de programa e redes temáticas para os agricultores familiares, que vão 

além da agricultura como o Programa de Diversificação Econômica, que prevê o apoio à 

agroindústria, ao artesanato e ao turismo, voltados aos agricultores familiares e assentados, e 



981 

 

a Rede Temática de atividades de extensão rural - ATER em Turismo na Agricultura Familiar 

(MDA, 2012). 

Assim, o turismo rural na agricultura familiar, conforme a Rede Nacional de Turismo na 

Agricultura Familiar - REDE TRAF, que é uma articulação de técnicos, instituições e 

agricultores familiares em prol do fortalecimento do agricultor familiar na cadeia produtiva do 

turismo, apoiada pelo MDA é: “[...] a atividade turística que ocorre no âmbito da propriedade 

dos agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas típicas da agricultura familiar, 

dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, 

ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem estar aos envolvidos. 

(REDETRAF, 2012). 

Essa visão em comparação ao cenário internacional guarda muita sintonia com a visão 

da Costa Rica, destino exemplar nessa temática, onde a Aliança para o Fortalecimento para o 

Turismo Comunitário, e o Instituto Costarricense de Turismo – ICT o definido como: “ 

....experiências turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y 

desarroladas por lós pobladores locales organizados para benefício de la comunidad.” 

(Quesada, Renato et all, 2011)  

Na área de turismo, o INCRA criou desde 2004 a ação Terra Sol para promover 

atividades não-agricolas que fomenta o turismo rural comunitário, o ecoturismo comunitário, o 

artesanato, restaurantes rurais, dentre outras linhas para as famílias assentadas em Projetos 

de Reforma Agrária. (INCRA, 2008). 

Assim fica evidente que o turismo rural no Brasil é protagonizado por agricultores 

familiares, além dos proprietários rurais não familiares, que segundo o Instituto de 

Desenvolvimento do Turismo Rural – IDESTUR, estão espalhados em dezoito estados da 

federação, incluindo aí pessoas que já conquistaram sua estabilidade nos centros urbanos e 

retornaram ao meio rural, e que em boa parte tem até 5 anos de atuação no mercado, 

representando 38% do número de empresários entrevistados na Pesquisa Panorama 

Empresarial do Turismo Rural (IDESTUR,  2011)  

As ações de turismo rural comunitário por parte dos agricultores familiares são também 

evidentes nos resultados do edital do Ministério do Turismo - MTUR, para apoio ao turismo de 

base comunitária, lançado em 2008, e que teve uma demanda de mais de quinhentos projetos, 

onde mais de 80% foram oriundos de áreas fora de capitais de estado e de regiões 

metropolitanas (Bartholo et all, 2009).  Esse Turismo Comunitário, também conhecido por 

turismo de base comunitário – TBC, nome que iremos usar ao longo deste estudo, para a 

Organização Não-Governamental - ONG Projeto Bagagem, é tido como: “[...] a atividade 

turística que apresenta gestão coletiva liderada pela comunidade, transparência no uso e 

destinação dos recursos e na qual a principal atração turística é o modo de vida da população 

local.....e onde a comunidade é proprietária dos empreendimentos turísticos e há a 
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preocupação em minimizar o impacto ambiental e fortalecer ações de conservação da 

natureza” (Bagagem, 2012).  

 Essas redes e comunidades vêm recebendo fluxos locais, regionais, nacionais e 

internacionais de visitantes e se articulando com movimentos similares por vários cantos do 

mundo, como as entidades que compõem a Red de Turismo Comunitário de América Latina – 

REDTURS, composta por iniciativas comunitárias de mais 14 países (REDTURS, 2012). 

  É relevante esclarecer o entendimento do que é comunidade no âmbito do turismo aqui 

defendido, pois, o termo é diferentemente utilizando no âmbito do turismo brasileiro e em 

comparação com outros países, onde comumente de confunde com o turismo de base local, 

numa visão de comunidade enquanto todo um município ou localidade. Para Coriliano, as  

comunidades são formada pelos mais pobres, quase sempre nunca incluídos na cadeia 

produtiva do turismo, ou quando ocorre como mero trabalhador mal remunerado, de fácil peça 

de reposição, na visão empresarial tradicional:  

 

“ A comunidade é um pequeno grupo de pessoas com seu modo de vida próprio e ser e 

 sentir, com suas tradições religiosas, artísticas, seu passado histórico, costumes 

 típicos, seu estilo de vida familiar e social, suas atrações produtivas, problemas e 

 necessidades, suas aspirações, vivendo em mesmo lugar e tendo, sobretudo 

 consciência da vida em comum [...] e que tem uma modalidade de organização que 

 tornou-se alternativa por fugir do padrão convencional e voltar-se aos princípios da 

 economia solidária, buscando mudanças sociais, com promoção de trabalho aos 

 desocupados e melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem em regiões 

 turísticas” ( Coriliano, 2009). 

 

Considerando o forte apelo natural do meio rural, torna-se imprescindível ilustrar o conceito de 

ecoturismo de base comunitária, elegendo-o na perspectiva do World Wildlife Fund – WWF, 

como: ”[...]  um turismo realizado em áreas naturais, determinado e controlado pelas 

comunidades locais, que gera benefícios predominantemente para estas e para as áreas 

relevantes para a conservação da biodiversidade (WWF, 2003).   

 Os serviços e produtos turísticos oferecidos no Brasil pelos agricultores familiares e 

assentados incluem a visitação e degustação de produtos na agroindústria, a vivência no 

campo, a apresentação do modo de vida rural, hospedagem familiar e comunitária, programas 

de voluntariado e filantropia, condução de visitantes a trilhas, apresentações culturais, 

gastronomia, contação de causos, participação no plantio, colheita e beneficiamento de 

produtos, atrativos naturais diversificados e a história da luta pela terra e o processo de 

organização comunitária.  
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Nesse contexto de inserção das comunidades assentadas  no turismo, onde no Brasil 

emergem mais de 100 envolvidas nessa temática conforme, chega-se ao contexto particular de 

uma proposta de turismo rural para o Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Boa Sorte 

Una. (Campos Filho et all, 2010)  

 

O Projeto de turismo rural de base comunitária na comunidade Boa Sorte Una: 

Ferramenta de resgate e valorização da identidade rural. 

 O Assentamento Boa Sorte Una é o maior do estado da Bahia, com área total de cerca 

de 17mil hectares, abrigando 466 famílias da agricultura familiar e estar situado na antiga 

propriedade de criação extensiva de bovinos, denominada Fazenda Floresta do Rio Una, nos 

municípios de Iramaia, Andaraí, Itaetê, Ibicoara, no entorno do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina e do Parque Municipal do Espalhado.  

Esta área está localizada na denominada Zona Turística da Chapada Diamantina, 

reduto de atrativos naturais raros e de grande beleza, visitados largamente por turistas 

nacionais e internacionais que procuram estar em contato com a natureza e o meio rural.   

Culturalmente, existem povoados e comunidades tradicionais que viveram diferentes épocas, 

incluindo o ciclo econômico de mineração, a exemplo do diamante e a permanência destes 

povos na região, favoreceu a diversidade cultural marcada pelos seus costumes e modo de 

vida própria. 

O projeto de turismo no assentamento Boa Sorte surgiu a partir das demandas da 

comunidade ao INCRA/BA, cuja instituição por meio do seu Programa Terra Sol e convênio 

com a a Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico 

Sóciocultural e Ambiental - FUNDESF, designou uma equipe multidisciplinar de assessoria 

técnica para desenvolver um planejamento estratégico de desenvolvimento da atividade no 

assentamento  para apoiar as comunidades em suas iniciativas, diagnosticando e avaliando a 

dimensão social econômico, cultural e ambiental a fim de apontar as potencialidade e 

vulnerabilidade  da implantação da atividade turística. 

O objetivo do projeto que além da comunidade Boa Sorte abrangia outras 09 

comunidades assentadas do território em questão, é principalmente de desenvolver um diálogo 

com a comunidade rural e estimulado-os a se sentirem um elemento fundamental no processo 

do desenvolvimento, reconhecendo e assumindo o seu papel de agente de desenvolvimento da 

atividade de turismo rural em sua comunidade.  

Para isso, adotamos os princípios da sustentabilidade do turismo buscando sensibilizar 

a comunidade a trabalhar com uma atividade ecologicamente correto, economicamente viável, 

socialmente justa, abordando as características distintas do turismo de base comunitária em 

cada fase do projeto, sendo elas: “ A sua dimensão humana e cultural, com objetivo de 

incentivar o diálogo e encontros interculturais de qualidade com os visitantes, na perspectiva de 
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conhecer e aprender com seus respectivos modos de vida” (Maldonado, 2012), visando o 

resgate da identidade e o aumento autoestima da comunidade do Boa Sorte. 

A fim de respeitar e aplicar estes princípios nas ações, foi necessário realizar visitas em 

campo e reuniões com a comunidade, considerando homens, mulheres, jovens de várias 

idades, para melhor conhecer a realidade socioeconômica e cultural, permitindo assim o 

desenvolvimento de uma metodologia participativa, tendo por objetivo suscitar o protagonismo 

das comunidades nas atividades turísticas em suas comunidades. 

 

Metodologia de trabalho: 1 Fase - Conhecendo saberes e fazeres das comunidades  

Considerando a singularidade e a diversidade sociocultural do turismo em 

assentamento de reforma agrária e tendo em vista a carência de estudos, bibliografias e 

metodologias na temática em questão, por ser um projeto piloto no estado da Bahia, a 

experiência do trabalho exposto neste capitulo tem como base a vivência em campo da equipe 

técnica multidisciplinar. 

 A metodologia de trabalho foi desenvolvida através de um diagnostico participativo, 

utilizando metodologia praxiológica, colaborativa com a comunidade, como ferramenta do 

resgate da identidade local.  Como definido antes, o turismo de base comunitária tem como 

atrativo principal a comunidade, entendemos então que  a maior riqueza de um lugar é o seu 

povo, sua gente. Portanto, um diagnóstico participativo “ é a busca do povo por si próprio, é a 

comunidade em movimento conhecendo sua história, suas lutas, suas vitórias e derrotas. É 

também o esforço de uma comunidade em saber com quem se relaciona, e assim reconstruir 

sua identidade, porque só quando uma comunidade conhece sua própria força, poderá usar 

para transformar-se em um lugar melhor de se viver (Bernat & Costa, 2004:6). 

 O diagnostico participativo consistiu em varias fases, dentre eles:  

1. Visita de campo para confirmação da demanda; 

2. Reunião com os moradores mais antigos para resgatar o histórico local; 

3. Reunião com os jovens para formar um grupo de trabalho e apoio as ações; 

4. Reunião com líderes do movimento social e a comunidade para estabelecer uma 

agenda de trabalho; 

5. Visita aos patrimônios naturais, materiais e a área de produção agrícola; 

6. Visitas ao grupo de mulheres artesãs da comunidade; 

7. Entrevista com a comunidade para estabelecer indicadores do nível de conhecimento; 

do turismo e seus impactos positivos e negativos; 

8. Reunião com órgãos de turismo local; 

9. Reunião com atores locais e núcleo de assessoria técnica a comunidade; 

10. Visita aos municípios que abrangem a comunidade Boa Sorte; 

11. Entrevistas com visitantes locais e de outros estados; 
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Do ponto de vista social, esta fase é considerada a base do processo de desenvolvimento do 

turismo no projeto em questão, pois através destas ações, são estabelecidos laços solidários 

entre a comunidade permitindo o fortalecimento da coesão social e definindo, o que chamamos 

de grupo de interesse que são membros da comunidade que estarão articulando e promovendo 

a atividade de turismo em sua comunidade. Do ponto de vista técnico, o diagnostico permitiu a 

coleta de informações fundamentais dando embasamento a desenvolver estratégias de 

trabalho com foco na realidade local. 

 

Estratégias de desenvolvimento: Fase 2 – Somando saberes da comunidade com 

conhecimentos científicos  

 Os resultados do diagnostico participativo permitiu estabelecer um plano de ação 

respondendo a curto e médio prazo as necessidades do grupo de interesse da comunidade 

apontando igualmente a necessidade de realizar um “Estudo Integrado de Suporte ao Turismo” 

com inventários turísticos a fim de mapear os recursos naturais e culturais da comunidade 

permitindo um trabalho de cunho social através de mobilização e divulgação do projeto. 

 O objetivo desta ação foi de reforçar o resgate e o reconhecimento da identidade 

cultural da própria comunidade assentada e de mostrar o potencial socioeconômico cultural e 

ambiental em sua comunidade. Para responder esta meta, foram articuladas e organizadas 

oficinas temáticas prevendo a participação de parceiro de órgãos públicos e privados como 

forma de multiplicar a discussão da atividade do turismo e criar elos com parceiros 

institucionais e as comunidades. A necessidade de articulação se evidencia pela constatação 

de que as ações bem-sucedidas no desenvolvimento do turismo estão respaldadas por 

importantes alianças. No caso do Brasil, esta iniciativa vem ganhando espaço através dos 

conceitos e princípios da economia solidaria, com a criação de novas associações, conselhos, 

fóruns municipais, regionais e estaduais, práticas do associativismo, cooperativismo entre 

outros. 

Esse trabalho de articulação tem a ambição de envolver a sociedade civil organizada, o 

poder público e a iniciativa privada, reforçando a participação das associações, das 

cooperativas, dos conselhos de turismo do território e do estado, das instituições de ensino, 

pesquisa e extensão .Essa aproximação das universidades está numa crescente tanto a nível 

local como internacional, o que confirma Coriolano: “ [...] algumas experiências positivas 

emergem em muitos estados [...] exigindo que universidades passem a pesquisar, e sobretudo, 

contribuir com o fortalecimento dessas atividades (Coriolano, 2009).   

Dentre as temáticas, estão:  

1.  Turismo, Patrimônio Natural e Cultural na Chapada Diamantina 
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2.  Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos – Programa Alimento 

Seguro – PAS  

3. Produção Associada ao Turismo – Artesanato (design, formação de preço)  

4. Excursionismo de Mínimo Impacto, Técnicas de Condução de Visitantes, Manejo de 

Trilhas  

5. Turismo Solidário (Responsável) – Movimento “Turismo sem Pressa” -  

6.  Primeiros Socorros  

7. Turismo de base comunitária e princípios sustentáveis 

 

Além das oficinas temáticas, foi necessário um levantamento de dados primários, enriquecido 

através de visitas e em entrevistas com pessoas membros da comunidade e atores socias do 

entorno e a pesquisa de dados secundários levantados nos órgãos públicos e documentos do 

INCRA e órgão de apoio técnico ao assentamento. Após a realização das oficinas, foi 

desenvolvida uma avaliação para o monitoramento da ação, permitindo conhecer a qualidade 

de aproveitamento, entendimento e satisfação do trabalho em grupo a fim de desenvolver 

indicadores e adaptação ao trabalho. 

 

Resultados encontrados 

O estudo do turismo de base comunitária no assentamento revelou que as famílias 

assentadas têm o desejo de fornecerem serviços de hospedagem comunitária, serviços de 

alimentação, serviços de condução de visitantes, a possibilidade de vivências e programas 

solidários no âmbito produtivo, ambiental, familiar e comunitário, a venda de artesanatos e da 

produção agrícola orgânica, pesca esportiva, contação de histórias, passeios a cavalo, circuitos 

de caminhada, banhos nas cachoeiras e nos rios, incluindo os critérios de acessibilidade a 

portadores de necessidades especiais, e com apoio de profissionais especializados e 

atendimento às normas de segurança o turismo de aventura. Desejam também a constituição 

de uma associação de turismo e/ou condutores de visitantes que não só coordene as visitas no 

assentamento, assim como a outros lugares do município, e a abertura de um acesso 

controlado ao Parque Municipal do Espalhado, que fica na sua fronteira. 

No aspecto natural, mesmo com histórico de antiga fazenda de exploração pecuária, o 

assentamento apresenta um grande e diverso potencial natural, que devem ser explorados a 

partir da elaboração de projetos específicos de acordo com o segmento de turismo priorizado, 

considerando os princípios do turismo de base comunitária e solidária. Inclue-se aí a 

possibilidade da prestação de serviços ambientais como proteção dos mananciais, da flora e 

fauna, das cavidades naturais, e projetos de recuperação e conservação dos biomas 

presentes. 
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No aspecto cultural, o assentamento também se sobressai pela diversidade, qualidade 

e quantidade, desde a própria luta de conquista da terra, a prática de agricultura, o consumo da 

produção agrícola e seus derivados preparados por grupo de mulheres que fazem da culinária 

uma diversidade gastronômica resgatando costumes e tradições, os artesanatos, até as rodas 

de causos embaladas por morados antigos que conhecem inúmeras histórias da antiga 

fazenda. 

 Revela-se assim que a comunidade estudada está propensa a desenvolver o turismo 

rural comunitário em sintonia com as tendências do turismo mundial elencadas na introdução, 

pelos seus atributos naturais e culturais, que são desejados pela demanda de visitantes, como 

em apreender e conviver com valores culturais próprios do destino turístico, a valorização dos 

turismos étnico-social, sustentável, responsável e solidário e a valorização de vivências, do 

turismo ativo e de aventura. 

Os atrativos identificados foram: Cachoeira das Andorinhas, Canion e Cachoeira do 

Sapatinho, Cachoeira do Rochedo, Serra do Salitre, Caverna do Salitre, Gruta da Lapa do 

Forno, casa sede, trilhas na Mata, Canion do Rochedo, Rio do Una, Lago do Limpanzol, 

artesanato típico de folhas, cipós e sementes, sistemas de policultivo e criações em sequeiro, 

produções vegetais, como abórora, milho, feijão, mamona, berinjela, andú, mandioca, folhosos, 

fava, mamão, caprinos, bovinos, equinos, frango caipira, pecuária bovina, oleaginosas para o 

biodiesel, pequenas criações de aves, hortas irrigadas. E o modo da organização comunitária 

local que revela o jeito de viver coletivamente, suas crenças e a auto-gestão das próprias 

entidades comunitárias, associação, brigadas e grupos de produção. 

O mapeamento dos potencias materiais e imateriais revelou um grande potencial 

turístico ainda inexplorado para um turismo sustentável de base comunitária, nos moldes do 

programa de Turismo de Base Comunitária do MTUR, e do Programa de Ecoturismo de Base 

Comunitária do MMA entre outras políticas públicas e redes nacionais.  

Porém os desafios encontrados são grandes, entre eles: 

 Desenvolver uma atividade turística comprometida com a produção agrícola a 

fim de preservar a ruralidade da comunidade e manter o seu vinculo com a terra.  

 Agregar valor e melhores condições de estrutura e funcionamento aos produtos 

e serviços que a comunidade tem a oferecer no âmbito de hospedagem respeitando as 

características e os recursos locais, quer seja artesanato, culinária e até mesmo a 

própria produção agrícola; 

 Potencializar a verticalização da produção local investindo no beneficiamento 

da produção local para que possam ser oferecidos aos turistas, sob forma de produção 

associada ao turismo como compotas, plantas medicinais, conservas...  
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 Reforçar a compreensão e o entendimento da importância da cultura local a fim 

de minimizar os efeitos negativos da demanda do turismo como o folclorismo e a 

aculturação. 

 Conscientizar as comunidades do papel do TBC em sua comunidade como 

atividade complementar as atividades agrícolas, sendo o turismo uma atividade 

fortemente afetada pelos fatores naturais, econômicos, sociais e de sazonalidade. 

 Conscientizar a comunidade da importância de desenvolver um turismo de 

baixo impacto ambiental independentemente da demande de massa que venha se 

desenvolver. 

 Sensibilizar os órgãos públicos municiais e estaduais  do fator social do turismo 

e sua contribuição ao resgate da cultura local; 

 

 

Conclusão 

Ressalta-se que a Bahia hoje tem no âmbito do turismo comunitário (urbano e rural) o 

maior programa estadual apoiado pelo MDA/INCRA desenvolvendo a atividade ou sendo 

estudadas (cerca de 30), e ainda não conta com políticas públicas estaduais e municipais de 

maior apoio efetivo e de caráter participativo, o que ainda está em caráter embrionário na 

Câmara Técnica de Turismo Rural e Turismo de Base Comunitária, coordenada pela Secretaria 

Estadual de Turismo do Governo da Bahia, que dá os primeiros passos nessa questão. 

Um dos grandes êxitos do turismo de base comunitária em assentamentos, incluindo o 

Boa Sorte Una está sendo a participação ativa das comunidades na construção coletiva em 

todas as fases da ação desde a organização da atividade, formatação de roteiros, qualificação 

de recursos humanos, até a comunicação, comercialização e gestão dos empreendimentos 

comunitários. Tem fortalecido as questões de gênero e geração, onde jovens, idosos e 

mulheres têm encontrado uma fonte de renda complementar, e principalmente auto-estima e 

pertencimento rural e comunitário, o aumento da produção do artesanato, a valorização e 

resgate da gastronomia típica, da história e do patrimônio com o mínimo impacto negativo no 

âmbito social, cultural e ambiental. 

A proposta das ações acima citadas é a transformação dos recursos naturais e 

culturais das comunidades em atrativos, de modo a constituírem produtos turísticos e roteiros 

de visitação, através da indicação de medidas que visem a estruturação, o desenvolvimento, a 

promoção e a comercialização do assentamento como destino turístico rural sustentável de 

base comunitária, e de forma complementar inserir os vários segmentos do turismo como o 

ecoturismo de base comunitária, turismo de aventura, turismo cultural, programa de pesquisa e 

intercâmbio e turismo accessível. Tudo isso respeitando o tempo, a forma, os locais, a época, 

os saberes e fazeres comunitários, de forma a trazer mais impactos positivos do que negativos 
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e a promover as famílias residentes como gestoras e principais responsáveis pela atividade de 

turismo rural a ser empreendida. 

Apesar do seu potencial turístico rural, o assentamento ainda em 2012 recebe um 

pequeno fluxo turístico de caráter regional, vez que só no final de 2011 implantou as suas 

moradias definitivas e consolidou os principais sistemas de produção primária, o que exigiu das 

famílias mais tempo de dedicação pela sua necessidade básica de sobrevivência, do que as 

atividades complementares como o turismo e o artesanato. O caráter inicial do turismo também 

se dá no âmbito municipal que não desenvolveu nenhuma política de promoção do local, nem 

incorporou uma visão efetiva de que a comunidade pode ser a gestora de atividades turísticas, 

fato comum no estado da Bahia.  

Este trabalho diagnosticou a viabilidade de ações e atividades de turismo rural e 

ecoturismo no assentamento de maneira sustentável, priorizando a conservação ambiental e 

conciliando com a diversificação produtiva do local, através da produção associada ao turismo. 

Sua metodologia permitiu o envolvendo de famílias, jovens, homens e mulheres interessados 

na atividade do turismo como complemento de renda da atividade agrícola, articulações com 

parceiros locais e estaduais do setor público e privado e organizações não governamentais.  

Os dados levantados em fontes primárias e secundárias foi transformado em estudo de 

caso em parceria com alguns professores pesquisadores da equipe do Projeto Turismo de 

Base Comunitária no Cabula e Entorno, aprovado pelo edital 021/2010 da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, agregando contribuições metodológicas e 

gerando conhecimentos populares, acadêmicos, e tecnologias sociais.  

 A equipe tem buscado a articulação com universidades estrangeiras para troca de 

conhecimentos como ocorreu com a Universidad de Buenos Aires, na participação de um dos 

membros no curso de aperfeiçoamento de turismo comunitário, em 2010, e em 2011 na Costa 

Rica pela participação na 3rd International Travelers' Philanthropy Conference, organizada pelo 

Center for Responsible Travel (CREST) ligado a Stanford University. Nessa ocasião verificou-se 

a sintonia que o turismo comunitário e solidário do Brasil (ora proposto ao assentamento 

estudado) tem com o conceito do Travelers’ Philanthropy pregado pelo CREST:  

Na apresentação do estudo na comunidade o grupo de interesse do turismo do 

assentamento e lideranças regionais do MST, revelaram o interesse no desenvolvimento de 

ações que aproveitem os atrativos de forma sustentável sob gestão da própria comunidade, 

com a possibilidade de parceria com outras organizações para o segmento de aventura, vez 

que envolve maior experiência e controle de riscos. 

 Em desdobramento a esse estudo o INCRA-Ba alocou recursos para elaboração de um 

projeto executivo de transformação da casa sede em eco pousada, já concluído, para que no 

segundo semestre de 2012 irá inicie a obra de adequação, incluindo o uso de energia eólica e 

solar, de forma pioneira em comunidades assentadas no Brasil para fins de hospedagem no 
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âmbito do turismo de base comunitária, o que a conecta internacionalmente ao que prega a 

ONU para 2012 como o Ano Internacional da Energia Sustentável Para Todos.  

 Novos projetos e estudos deverão ser desenvolvimento, inclusive com apoio da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB, visando qualificar o turismo do local e aproximar a 

comunidade acadêmica da comunidade assentada, mesclando-se conhecimentos e saberes 

científicos e populares. 

Finalizando, o turismo rural comunitário em assentamentos, enquanto elemento do 

novo mundo rural (e neo ruralidade) não propõe a transformação da comunidade em produto 

turístico formatado “pronto para ser consumido”, como se o turismo fizesse o papel de 

transformar o autêntico, original em uma nova atração. Mas sim, uma atividade complementar 

de visita para experienciar os costumes, o gastronômico, os saberes e a vivência familiar e 

comunitária, e aproveitar as belezas naturais locais de forma integrada aos demais aspectos, 

tornando-se um momento único na vida de visitantes e visitados. Está sendo assim no 

Assentamento Boa Sorte Una, que aos poucos vai disciplinando o seu turismo de base 

comunitária com visitações iniciadas à Cachoeira das Andorinhas e em articulações com 

associações de condutores de visitantes do entorno, além de já configurarem em materiais 

promocionais elaborados pela equipe do INCRA, da Fundesf, com apoio da Universidade do 

Estado da Bahia-UNEB, e em outra feitas por órgãos do Governo do Estado da Bahia, como a 

SETUR e a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola-EBDA. 
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Resumen 

En este texto se presenta un diagnóstico de la situación actual del turismo rural desde una 

perspectiva de la relación entre oferta y demanda. Del mismo modo se proponen caminos de 

reinvención para esta actividad.   

 

Palabras clave: turismo rural, reinvención, oferta, demanda, gobernanza. 

 

Reinventing rural tourism 

 

Abstract 

This text presents an analysis of the current situation of rural tourism from the perspective of the 

relationship between supply and demand. Similarly reinvention roads are proposed for this 

activity. 

 

Key-words: rural tourism, reinvention, supply, demand, governance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

995 
 

Reinventando el turismo rural 

Este texto no pretende volver a repetir lo dicho por más de un autor (cf. Crosby y Moreda, 1996; 

Crosby, 2009), pero sí hacer en parte un recordatorio de lo más relevante y tratar de buscar 

aplicaciones, para comprender y predecir el desarrollo de esta actividad económica, que 

siempre se ha observado y evaluado de muy diversos puntos de vista, algunos realmente 

dispares. Por propia experiencia especialmente en la impartición de seminarios, cursos, 

conferencias, o en escribir artículos o en los propios blogs, uno se da cuenta, de las diferentes 

percepciones que se tiene, cuando se mencionan términos como turismo rural, ecoturismo, 

turismo de naturaleza, agroturismo, etnoturismo, turismo cultural, comunitario, de aventura, etc., 

y si además añadimos las posibles combinaciones donde se mezclan los prefijos, tendríamos 

algunas ofertas como la de eco-agro-etno-depor y así sucesivamente. 

Si tuviésemos 50 personas enfrente muy posiblemente obtendríamos al menos 20 o 30 

conceptos diferentes. Esto dificulta mucho la comprensión y por tanto la relación entre oferta-

producto y demanda. Porque si aplicásemos la misma regla al conjunto de turistas potenciales 

o actuales, en el ámbito mundial, podríamos hablar de muchas más apreciaciones de estos 

términos, que aplicando la ley de probabilidades, lo más seguro, es que habría tantas 

percepciones, casi como turistas. Alguien dijo que cada turista es un mercado en si mismo. 

En el lado de la oferta, es decir emprendedores, empresarios y gestores, hay diferentes 

motivaciones por las que se accede a este sector (sub-sector turístico). Así, si pensamos que 

hablamos de turismo, esta aseveración ya implica que hablamos de una actividad económica, 

productiva y que por tanto debe generar los beneficios necesarios para ser rentable. Bueno, 

pues si esto lo llevamos a la realidad (con más criterio empresarial), podemos comprobar que 

la mayoría de las empresas turísticas en las áreas rurales y naturales, no serían viables, 

económicamente hablando o quizás para entenderse mejor, no serían factibles, desde el punto 

de vista empresarial. Ahora bien, si un porcentaje muy elevado de los alojamientos e incluso de 

las empresas de animación turística, en este espacio rural-natural, tiene un índice o ratio de 

ocupación media anual de entre un 20 y un 30 %, es obvio, que está por debajo del umbral del 

50 %, para que realmente podamos afirmar que el negocio es viable. 

Pero cuando uno conversa con los diferentes emprendedores, propietarios, e incluso 

empresarios, se da cuenta que a esta rentabilidad económica, hay que sumarle otras 

rentabilidades, como esencialmente la personal o psicológica, que parece rellenar el espacio 

que media, entre el 20 o 30 % y el 50 o 60 % o quizás más, restante. Claro que a día de hoy, 

inmersos en una tremenda crisis económico-financiera, es muy difícil explicar este margen, en 

especial si hablamos de ello a quienes poseen préstamos con las entidades bancarias. Ahora 

bien, si analizamos el fenómeno desde un punto de vista más territorial, político, social, 

ambiental e incluso de desarrollo económico de las zonas rurales, añadimos otras variables, 

que nos ayudan a comprender este fenómeno. 

El turismo en el medio rural no surge como respuesta a una demanda, al igual que el 

espacio litoral e incluso en los núcleos urbanos, sino que surge como una ayuda para paliar la 
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crisis del propio medio rural, el agrario y pecuario, que llevaba en Europa décadas en declive. 

Tanto aquellos productores agropecuarios, que vieron una posibilidad de diversificar su 

negocio, ampliando su actividad económica hacia el turismo, como las propias 

Administraciones Publicas en el ámbito de la Unión Europa y sus países miembros, llegando a 

intervenciones muy locales, en los que se daban importantes incentivos a la inversión local, 

dieron un giro muy notorio a la inevitable perdida de Patrimonio Natural, Rural, Cultural, Social, 

Humano y Económico en estos territorios. 

Sin embargo, en los países en desarrollo la situación es muy diferente, por la ausencia 

de políticas de estado, que lleguen a estas zonas, con graves problemas estructurales y con 

grandes necesidades de aportaciones económicas, en los diferentes sectores sociales, 

mínimas, que permitan el desarrollo turístico con seguridad (en el amplio termino de la palabra). 

La oferta turística rural tiene una serie de características medias, muy comunes entre si, como 

es su fuerte atomización, su localización geográfica, que encarece y dificulta su desarrollo, su 

capital humano, el tamaño de sus empresas (microempresas), la idiosincrasia rural, la 

competencia de otras ofertas, con mayor capacidad de maniobra, los accesos, etc. Ahora bien: 

tiene la capacidad de ofrecer un lujo, cada vez más necesario y que será más demandado por 

el resto de la población urbana, el disfrute del entorno rural y natural, cuando no se haya 

perdido o transformado. 

Es un hecho que la implementación y desarrollo turístico en el territorio no ha logrado 

todos los objetivos esperados. Ha habido crecimiento y lo sigue habiendo. El turismo tiene un 

peso específico muy fuerte en muchas economías rurales de núcleos pequeños, por su gran 

efecto económico multiplicador, generador de empleos, etc., como se verá a continuación, pero 

no ha logrado implementar el desarrollo esperado. Ha habido una gran falta de planificación y si 

bien este hecho es común al sector turístico en general, también es aplicable a este subsector, 

del turismo rural. Pero quizás, y en cierta medida en las áreas rurales y naturales, es todavía 

más importante, tanto por su gran peso específico y su impacto en el medio social, económico, 

como la posible alteración del entorno físico, al igual que las demás intervenciones antrópicas. 

Hay que tener en cuenta que siempre ha sido una labor muy difícil poder avaluar el 

coste del medio natural, de la Naturaleza, ya que es un recurso que si no era transformado por 

el hombre, manufacturado y comercializado en un producto, no se le otorgaba un valor objetivo, 

sino el social, con el riesgo que siempre conlleva el mismo. El valor subjetivo, de lo social, se 

modifica fácilmente dependiendo de quien otorgue ese valor, por tanto siempre estaría sujeto a 

intereses económicos, políticos, sociales en el tiempo y espacio. Sin embargo, aquí el turismo 

ha servido y sirve, para poner en valor este Patrimonio natural, que aunque quede reflejado 

básicamente en "estética ambiental" es decir aquello que perciben realmente los visitantes, 

ésta se basa también en el estado de salud del ecosistema y por tanto incide en su 

conservación. 

Algo similar, podríamos afirmar también sobre el Patrimonio Cultural e incluso Social, 

de los núcleos rurales, ya que todo en conjunto o en sus partes, conforman la materia prima de 
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sus productos y experiencias turísticas. Por tanto, la ausencia de turismo podría provocar el 

cambio de valor de este patrimonio y calcular las pérdidas que puedan acontecer. Es cierto que 

la mayoría de los municipios o al menos comarcas, tienen todos ya una unidad responsable del 

turismo en el ámbito local, con un presupuesto específico. Lo que revela, categóricamente, la 

importancia que tiene la actividad, aun no siendo de cifras muy elevadas, pero que denotan un 

cambio político en las últimas décadas, cuando hablar de este sector se traducía a invertir 

ociosamente en algo no productivo y que políticamente no daría réditos. Y si hablamos de 

turismo rural y comunidades locales (indígenas, campesinas o simplemente población local 

implicada) ocurre algo similar. Todavía nos encontramos en un proceso de implementación, de 

conceptualización (muchas veces errónea) y sobre todo de visualización (lo más importante y 

prioritario, pero lo menos resuelto). 

Por experiencia de haber trabajado, esencialmente en formación, con diferentes 

comunidades locales (emprendedores turísticos, autoridades locales, agentes de desarrollo, 

académicos, expertos autodidactas, etc.) se podría afirmar que la comunidad padece una 

desinformación, provocada por las diferentes visiones de los agentes que intervienen, y por 

tanto le dificulta visualizar su propio proyecto, cuando lo logra tener. Si hay un tema muy 

evidente, es que la decisión política de apostar por el turismo, es propia de la población local 

(comunidad) y una vez tomada (evaluando costes/beneficios) es el equipo técnico con 

solvencia profesional y experiencia, quien debe formular las estrategias, para cumplir los 

objetivos marcados y derivados de esa acción política. Y así evitar muchos planteamientos, con 

buena voluntad pero con resultados no positivos, por alejarse de las propias reglas del 

mercado. 

En general, se suele confundir mucho, los objetivos del desarrollo turístico con las 

herramientas o instrumentos. El turismo debe ser la herramienta para conseguir un objetivo 

definido, como mejorar el bienestar de la comunidad, la calidad de vida, el patrimonio, etc., y no 

plantearse dicha actividad productiva (la turística) como un fin en si mismo, hecho que 

lamentablemente suele ocurrir, con cierta frecuencia, si no como ese instrumento capaz de 

conseguir ese objetivo, marcado. Porque, por ejemplo, plantear alcanzar un número de turistas 

determinado (y cuanto más, mucho mejor) como objetivo clave, no se traducirá, 

necesariamente en mejora de la calidad de vida, economía, bienestar, etc., de la población 

local, ya que dependerá de la tipología de los visitantes (capacidad de gasto, motivaciones, 

expectativas ) y de la capacidad de la oferta turística local para poder convertir ese gasto 

turístico en beneficios económicos (y puede que también sociales, ambientales) en el ámbito 

local. 

Es evidente, como antes se ha mencionado, que el turismo en estos espacios rurales no 

ha logrado alcanzar los objetivos deseados, especialmente el desarrollo local y la conservación 

del entorno donde se desarrolla la actividad, ni siquiera el crecimiento debido, teniendo en 

cuenta la media de ocupación anual de este sector. Y a ello tenemos que añadirle algunos 

factores externos, como: a) la crisis económico-financiera que está afectando a la demanda en su 
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percepción, motivación, capacidad de gasto y ruido negativo de fondo; b)   la propia crisis de la 

oferta (incapacidad de crecimiento, dificultad de mejora en equipamientos, 

promoción). Por eso, es necesario replantear esta actividad turística, para lograr 

que sea competitiva, en un marco de desarrollo sostenible, conceptos 

ambos compatibles y sinergéticos.  

Así, es necesario apostar por un cambio radical en la conceptualización y tratar de 

combinar mucho más eficazmente la vocación del territorio y las expectativas de la demanda, 

aunque esta sea heterogénea, muy dinámica y alterable, acorde a las diferentes variables 

externas, que la condicionan. Es ya imposible pensar en el desarrollo local sin tener en cuenta 

a los diferentes actores o agentes involucrados, ya sean del sector privado, público o 

voluntario, tratando de lograr acciones consensuadas y romper la tendencia generalizada de 

independentismo de las diferentes empresas entre si y de la escasa relación, entre estos y el 

sector publico. Es preciso pensar en nuevos modelos, es decir en reinventar este turismo, 

alejándolo de paradigmas antiguos o caducos, que no han sido capaces de aportar las 

soluciones requeridas. 

La apuesta por la cooperación es obvia y mas aún cuando hablamos de la atomización 

tan fuerte que tiene el sector y esa falta de visión empresarial de conjunto, por lo que se 

deberían implementar medidas estratégicas, como la coopetition, que busca conseguir la 

cooperación de los agentes o empresas, entre si, para poder competir mucho mejor con los 

demás competidores y de alguna forma, también hacer economía de escala, formula casi 

siempre desechada en este turismo, pero que también habrá que repensar. Además vemos 

imprescindible la colaboración activa con las 

Administraciones Publicas implicadas, y sin las cuales es difícil lograr 

un desarrollo en el ámbito rural. Pero éstas necesitan, sin duda alguna, 

a las empresas que son las que implementan la actividad de una forma operativa y generan el 

empleo local. Es cuando hablamos de "Gobernanza Turística", de pasar del dicho al hecho. 

Cada sector, debe conocer su rol y jugar sincrónicamente y conociendo las nuevas 

reglas del juego, que deben ser definidas por las partes, es decir creando un nuevo paradigma 

donde la anticipación gane a la reacción. Y estas reglas de juego evolucionan acorde a los 

cambios de la sociedad en la que se sustenta, que cada vez son más intensos y rápidos, por 

las nuevas tecnologías de información (TIC) que impactan en las motivaciones, expectativas y 

comportamientos de los diferentes consumidores. Por lo que este sector no puede obviarlo, 

sino apostar por utilizarlas, ya que gracias a las TIC, se rompe el aislamiento tradicional que ha 

tenido siempre esta oferta turística, tanto en el ámbito geográfico o físico, como del acceso a la 

información y al mercado.  

Actualmente y aunque no tan rápido, como se debiera, el sector está comenzando a 

utilizar las herramientas virtuales, como es el caso más actual de la actual plataforma virtual 

para la promoción y comercialización (www.feriaturismorural.com), que permite a costes mucho 

más accesibles, entrar en los mercados nacionales e internacionales, en un tiempo más corto y 
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pudiendo llegar con más facilidad a los segmentos target de nuestra demanda. Si bien esta 

herramienta no sustituye a las otras (ferias, distribuidores comerciales, etc.,) genera un valor 

añadido muy importante, permitiendo una gestión mucho más eficiente de sus recursos propios 

(capital humano, financiero, etc.,), amén de ser un instrumento realmente ecológico, ya que no 

consume calefacción, aire acondicionado, moquetas, materiales sintéticos, desplazamientos, 

etc. 

Permítanme darles una visión más concreta del hecho. Uno de los problemas más 

graves del turismo en los espacios rurales es sin duda, no solo la baja ocupación, sino la 

estancia media, que no llega a rentabilizar las inversiones realizadas. Es decir, que los 

visitantes no permanecen el tiempo suficiente, en un entorno objetivo, para generar ingresos 

económicos, suficientes y al mismo tiempo, al no existir la oferta turística y complementaria 

necesaria, el turista no queda satisfecho (aburrimiento), no consume (no responde a sus 

expectativas y necesidades o simplemente no existe lo esperado) y por tanto no compra y no 

gasta. No se puede comprar aquello que no se ofrece. En el medio rural y los espacios 

naturales, más aún cuando están protegidos, existen recursos públicos y privados, ociosos, que 

no están puestos en valor para su aprovechamiento turístico, pero que sin duda, son un recurso 

que ayudaría a dar respuesta a las expectativas de la demanda. 

Hablamos de infraestructuras públicas, equipamientos y demás facilidades de uso 

público que no están orientadas a ser utilizadas por los turistas, como áreas deportivas, 

recreativas, culturales..., así como algunas otras privadas, endógenas o exógenas, que podrían 

ser re-orientadas hacia actividades complementarias, en función de dar respuesta a los 

visitantes, una vez diseñadas para su consumo. Les hablo de lo que se denomina Animación 

Turística Rural o/y en la Naturaleza. Diseñar, implementar y gestionar programas de animación 

local, sin duda garantizan un tiempo recreativo u ocio, que permite no solo la satisfacción de 

diferentes segmentos de demanda, sino también la compra y por tanto ingresos económicos, 

de productos y servicios en el área objetivo.  

Estamos hablando de poner en marcha programas de cultura y entretenimiento, en 

base a equipamientos públicos o privados con recursos humanos locales o foráneos, pero que 

generen eventos y otras actividades (música, teatro, cuentacuentos, espectáculos...), 

actividades deportivas locales, con o sin participación de los visitantes, actividades de 

naturaleza o culturales, gestionadas por los diferentes agentes locales, de los diferentes 

sectores, para que puedan ser realmente competitivas y por tanto consumibles..., en general lo 

que se puede denominar diseño y creación de experiencias turísticas que sin duda dinamizaran 

el entorno, donde se desarrolle. Es muy evidente que no se debe basar el éxito de un sitio en el 

potencial turístico del mismo, sino en el saber hacer, el conocimiento y la experiencia, para lograr 

un diseño turístico eficiente y una gestión que permita obtener a mejor rentabilidad posible en 

tiempo y espacio. 
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Resumo: O espaço rural brasileiro passou por grandes transformações. Uma mudança recente 

é a valorização do rural e a atração crescente que exerce sobre os urbanos. Tendo como base 

a pesquisa bibliográfica e a utilização de dados censitários, este texto objetiva analisar algumas 

das principais mudanças que ocorreram no espaço rural brasileiro, buscando discutir o 

desenvolvimento do turismo rural nesse contexto e alguns dos seus principais efeitos. 

Constatou-se que há um número pouco significativo de estabelecimentos agropecuários com 

receita de turismo rural se considerado o total de estabelecimentos agropecuários do país. No 

entanto, o turismo é uma atividade que pelo seu efeito multiplicador pode contribuir de maneira 

efetiva na dinamização do espaço rural. 

Palavras-chave: Turismo rural; Mudanças; Efeitos; Desenvolvimento; Dinamização.  

 

Abstract: The Brazilian rural space has undergone major transformations. A recent change is 

the countryside’s enhancement and the growing attraction it has on the city. Based on the 

literature and statistic data from the census, this paper aims to analyze some of the major 

changes that have occurred in rural spaces, discussing the rural tourism’s development in this 

context and its main effects. It was found that there are few meaningful agricultural 

establishments with rural tourism’s incoming as regarded as the total number of agricultural 

establishments in the country. However, tourism is an activity that by its multiplier effect can 

contribute effectively in boosting rural areas. 

Key words: Rural tourism; Changes; Effects; Development; Stimulation. 

 

 

1 Introdução 

O mundo passou por grandes transformações que ocorreram em todos os sentidos e 

foram possíveis, em sua maioria, pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A revolução 

que ocorreu nas tecnologias agrícola, industrial, nos transportes, comunicações, etc., 

possibilitou novas e melhores formas de produzir bens e serviços, bem como que se 

estabelecessem outros níveis de consumo. Essas diferentes mudanças se tornaram cada vez 

mais rápidas e visíveis nos últimos tempos. 

É nesse contexto que o turismo se constituiu uma importante atividade para as pessoas 

que possuem condições de viajar. Cada vez mais os indivíduos são motivados a conhecer 

outros lugares, outras culturas, a ter outras experiências. Essa demanda, que se traduz em 
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crescimento nas mais diferentes formas de turismo, faz com que esta atividade seja 

considerada importante no contexto de muitas economias. 

Há uma crescente diferenciação e segmentação da demanda turística, com a 

constituição de nichos de mercado, sendo que há um interessante crescimento da demanda 

por atividades turísticas no espaço rural. Nesse sentido, também é cada vez maior a 

segmentação da oferta que visa atender essa diversificação da demanda e suas diferentes 

motivações.  

O Brasil passou por um rápido processo de urbanização, havendo inversão na relação 

entre população rural e urbana entre os anos de 1960 e 1970. Considerando essa realidade, há 

um significativo número de pessoas que fizeram o caminho da cidade, mas que ainda mantém 

algum tipo de relação com o rural, o que alimenta em parte uma relação afetiva com esse 

espaço. 

O processo de migração rural/urbano e suas consequências contribuíram para que 

houvesse uma crescente valorização do meio ambiente, da paisagem, da tradição e da cultura 

local. Isso faz com que surja uma gama de oportunidades derivadas da demanda pela 

utilização do espaço rural para lazer e turismo dos urbanos. 

Analisar o desenvolvimento do turismo no contexto das transformações no espaço rural 

brasileiro não é tarefa fácil de ser realizada, muito menos pode ser sintetizada em poucas 

páginas. Por isso, aqui não se tem pretensão de eliminar, muito menos de encobrir toda e 

qualquer divergência na interpretação histórica dos acontecimentos, mas apenas discutir 

alguns elementos que compõem esse processo. 

Assim, tendo como base a pesquisa bibliográfica e a utilização de dados censitários, 

este texto tem como objetivo analisar algumas das principais mudanças que ocorreram no 

espaço rural brasileiro, buscando discutir o desenvolvimento do turismo rural nesse contexto e 

alguns dos seus principais efeitos. 

O texto está organizado em três partes, sendo pautado em algumas mudanças e 

considerando a complexidade em que se revestem as relações sociais e econômicas no 

espaço rural. Na primeira parte analisa-se brevemente o processo de modernização da 

agricultura brasileira e o êxodo rural, apresentando-se dados da estrutura agrária e da 

evolução populacional. Em seguida discute-se brevemente a constituição de novas demandas 

pelo espaço rural contemporâneo, contextualizando a distribuição dos empreendimentos de 

turismo rural pelo território brasileiro. Por fim analisam-se alguns dos efeitos provocados pelo 

turismo no espaço rural.  

 

2 Modernização da agricultura e êxodo rural 

O Brasil passou por grandes transformações ao longo de sua história. Analisando 

especificamente a formação econômica, observa-se que a economia brasileira se desenvolveu 

em ciclos econômicos (Furtado, 2007), com destaque para o do açúcar, da mineração e do 
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café. Também é importante mencionar a pecuária, a borracha, entre outros de menor 

importância, porém relevantes no contexto nacional. 

A crise da economia cafeeira, que teve seu apogeu em 1929¹, pode ser considerada 

como divisor de uma maior diversificação da produção agropecuária e, principalmente, da base 

econômica do país. O período seguinte à crise, o qual se estendeu até a década de 60, foi 

marcado por um processo de industrialização substitutiva de importações (Fürstenau, 1987). 

Segundo Furtado (2007: 329) “à medida que o desenvolvimento industrial se sucedia à 

prosperidade cafeeira, acentuava-se a tendência à concentração regional de renda”. Nesse 

contexto, em meados do século XX havia aumentado significativamente a diferença nos níveis 

regionais de renda, mesmo que nesta época, a economia brasileira tenha alcançado certo nível 

de articulação entre as suas regiões. 

Nas décadas de 60 e 70 se desenvolveu no país o processo que ficou conhecido 

mundialmente como “Revolução Verde” e que tinha como base o aumento da produtividade 

através da utilização intensiva de novos fatores de produção, com destaque para o 

melhoramento de sementes, os fertilizantes, os agrotóxicos e a mecanização.  

De acordo com Delgado (1983), meados da década de 1960 marcam o 

desencadeamento em larga escala no país, de um conjunto de transformações 

socioeconômicas que configuraram um novo padrão de desenvolvimento rural, denominado de 

“modernização conservadora” e que foi caracterizada pelo rápido crescimento das exportações 

e da urbanização, pela constituição e diversificação do Complexo Agroindustrial, pela 

organização de um novo financiamento das atividades agropecuárias, e por outro padrão de 

regulação do setor rural pelo Estado. 

No Brasil a concessão de crédito rural subsidiado foi o principal instrumento da política 

de modernização da agricultura, permitindo a união dos interesses das classes dominantes em 

torno de uma estratégia de modernização, bem como possibilitou ao Estado restabelecer o 

poder regulador macroeconômico através de uma política monetária expansionista (Silva, 

1998). 

Nesse contexto, Moreira (1999: 52) coloca que “o grande proprietário aprofunda e 

intensifica sua condição de grande produtor, de acordo com as novas ‘regras do mercado’ e 

amparado pelo apoio público ou privado à modernização”. Assim, não ocorreram mudanças na 

estrutura agrária nem tampouco nas relações de poder, o que caracterizaria então uma 

“modernização conservadora”. 

A partir do processo de modernização passa a haver uma relação imbricada entre 

agropecuária e indústria, que altera profundamente as relações socioeconômicas no espaço 

rural. Conforme Moreira (1999: 38), “o pacto político fundamental que viabiliza esse padrão de 

modernização tecnológica se sedimenta entre 1964 e 1968 e consiste na manutenção do 

elevado padrão de concentração da propriedade e uso da terra”. 

 Pode-se verificar na Tabela 1 a estrutura fundiária brasileira no período de 1940 a 

2006, classificada por grupos de área. Em relação ao número de estabelecimentos 
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agropecuários, verifica-se que ocorreu um crescimento significativo de 1940 para 2006, 

passando de pouco mais de 1,9 milhões para mais de 5,1 milhões, ou seja, o total de 

estabelecimentos aumentou 171,74 % no período. 

 

Tabela 1 – Estabelecimentos agropecuários recenseados por grupos de área. Brasil, 1940-

2006. 

 

Ano 

0 a 

menos 

que 10 

10 a 

menos 

que 50 

50 a 

menos 

que 100 

100 a 

menos que 

1.000 

1.000 e 

mais 

Sem 

declaração 

Total 

Número 

(1.000) 

Número 

(1.000) 

Número 

(1.000) 

Número 

(1.000) 

Número 

(1.000) 

Número 

(1.000) 

Número 

(1.000) 

1940 654,56 770,73 204,71 243,82 27,81 2,96 1.904,59 

1950 710,93 833,23 219,33 268,16 32,63 0,36 2.064,64 

1960 1.495,02 1.218,75 272,66 314,83 32,48 4,02 3.337,80 

1970 2.519,63 1.592,54 341,85 414,75 36,88 18,38 4.924,02 

1980 2.598,02 1.625,38 391,39 488,52 47,85 8,70 5.159,85 

1996 2.402,37 1.516,11 400,38 469,96 49,35 21,68 4.859,87 

2006 2.477,07 1.580,70 390,87 424,91 46,91 * 5.175,49 

Fonte: Ibge (2006; 2009). 

* No Censo Agropecuário 2006, 255.024 foram considerados produtor sem área. 

 

Quando se analisa os grupos de áreas, verifica-se o crescimento da presença de 

estabelecimentos com menos que 10 ha, passando de 34,4 % em 1940 para 47,9 % em 2006. 

Observa-se uma relação inversa para os estabelecimentos de 10 a menos que 50 ha, que 

tiveram reduzida a participação no total de 40,5 % em 1940 para 30,5 % em 2006. Já os 

estabelecimentos de 50 a menos que 100 ha tiveram uma participação média de 8,5 % no 

período analisado, enquanto que para os de 100 a menos que 1.000 ha a média foi de 10,1 %. 

Considerando-se os estabelecimentos com menos que 50 ha, estes representavam 78,4 % do 

total em 2006. 

 Na Tabela 2, verifica-se em relação à área dos estabelecimentos, que ocorreu um 

aumento de 66,9 % no total, passando de 197 milhões em 1940 para aproximadamente 330 

milhões em 2006. Observa-se que todos os grupos considerados no período tiveram aumento 

na área, com destaque para os estabelecimentos com menos de 10 ha, que tiveram o total da 

área aumentado 169,5 % entre 1940 e 2006. Os estabelecimentos com mais de 1.000 ha é que 

tiveram o menor ganho percentual no período, com crescimento de 53,4 % na área total. Em 

relação ao total, verifica-se que a área dos estabelecimentos com menos de 10 ha 

representaram em média 2,2 % no período, frente a média de 43,9 % dos com mais de 1.000 

ha.  

Todos os grupos de área tiveram redução no tamanho médio dos estabelecimentos 
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entre 1940 e 2006. Percentualmente, a redução mais significativa aconteceu nos 

estabelecimentos com menos de 10 ha, que passaram de 4,4 para 3,1 ha, ou seja, os 

denominados minifúndios se tornaram menores. Os estabelecimentos com mais de 1.000 ha 

possuíam em 1940 uma área média de 3.435,1 ha que foi reduzida para 3.124,1 ha em 2006.  

 

Tabela 2 – Área dos estabelecimentos agropecuários recenseados por grupo de área. Brasil, 

1940-2006. 

 

Ano 

0 a menos 

que 10 

10 a menos 

que 50 

50 a menos 

que 100 

100 a menos 

que 1.000 

1.000 e 

mais 

Total 

Área  

(1.000 ha) 

Área 

 (1.000 ha) 

Área  

(1.000 ha) 

Área  

(1.000 ha) 

Área 

(1.000 ha) 

Área  

(1.000 ha) 

1940 2.893,44 18.956,07 14.256,09 66.185,00 95.529,65 197.720,25

1950 3.025,37 20.185,87 15.376,88 75.520,72 118.102,27 232.211,11

1960 5.952,38 28,503,32 19.062,97 86.029,46 110.314,01 249.862,14

1970 9.083,50 36.167,68 23.902,02 108.742,68 116.249,59 294.145,47

1980 9.004,26 37.136,29 27.358,05 126.799,19 164.556,63 364.854,42

1996 7.882,19 35.237,83 27.455,75 123.541,52 159.493,95 353.611,25

2006 7.798,61 36.410,31 26.482,78 112.696,48 146.553,22 329.941,39

Fonte: Ibge (2006; 2009). 

 

Em 1940 os estabelecimentos agropecuários com menos de 10 ha representavam 34,4 

% do total e abarcavam 1,5 % da área, passando em 2006 a representar 47,9 % do total e 2,4 

% da área. Já os estabelecimentos com 1.000 há e mais, que em 1940 eram 1,5 % do total e 

detinham 48,3 % da área, passaram em 2006 a 0,9 % do total e a ocuparem 44,4 % da área.  

Como se pode verificar um número relativamente pequeno de estabelecimentos 

congrega uma percentagem significativa da área total. No período considerado o país passou 

por grandes transformações estruturais, mas como se observou elas não se estenderam à 

estrutura fundiária, que pouco se modificou, ou seja, a terra continuou concentrada nas mãos 

dos grandes proprietários. 

A concentração do capital e da terra provoca os seguintes impactos sobre a pequena 

propriedade e a produção familiar: “(1) a perda da propriedade familiar pela impossibilidade de 

reproduzir-se enquanto proprietários; (2) a tecnificação da pequena produção subordinada à 

agroindústria, com liberação de força de trabalho familiar que emigra; e (3) a queda do 

excedente de valor retido pelo produtor familiar [...] inviabiliza a reprodução familiar, forçando a 

redução do tamanho da família pela migração seletiva de seus membros” (Moreira, 1999: 122). 

A modernização da agropecuária brasileira representou uma divisão entre os 

agricultores que conseguiram e os que não conseguiram acompanhar esse processo. 

Conforme Moreira (1999: 130) “o processo de modernização da agricultura não se verifica, no 

entanto, de forma homogênea: a modernização é lenta em algumas partes, rápida em outras e, 
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fundamentalmente, desigual”. 

As consequências são bem diferentes de um grupo para outro, pois os agricultores que 

tiveram condições de utilizar técnicas e insumos modernos de produção se inseriram no 

mercado, ao passo que os que não conseguiram essa condição ficaram à margem do sistema, 

passando a integrar uma massa de excluídos. 

Parte desses excluídos compôs as levas de migrantes campo/cidade, enquanto outros 

resistiram e ainda resistem a migrar. Para Singer (1998: 29) “como qualquer outro fenômeno 

social de grande significado na vida das nações, as migrações internas são sempre 

historicamente condicionadas, sendo o resultado de um processo global de mudança, do qual 

elas não devem ser separadas”. Segundo o autor “a criação de desigualdades regionais pode 

ser encarada como o motor principal das migrações internas que acompanham a 

industrialização nos moldes capitalistas” (Singer, 1998: 29). 

As desigualdades vão influenciar nos fatores de expulsão, que seriam de duas ordens: 

fatores de mudança e fatores de estagnação. Os primeiros decorreriam da introdução de 

relações de produção capitalistas no campo, onde o aumento da produtividade do trabalho 

reduz o nível de emprego. Já os fatores de estagnação se manifestariam pela crescente 

pressão populacional sobre uma limitada área de terra cultivada (Singer, 1998). 

 Na Tabela 3 apresenta-se a população rural, urbana e total do Brasil de 1900 até 2010. 

Relacionando-se a população rural e urbana ao longo do período considerado, verifica-se que 

até 1960 a maioria da população era considerada rural, essa relação se inverteu durante a 

década de 60, sendo que em 1970 a população urbana já representava 55,9 %. 

 A população rural cresceu até 1970, tendo seu número reduzido a partir daí, enquanto 

que a população urbana aumentou em todos os períodos analisados. Entre 1950 e 1960 a 

população urbana cresceu 66,7 % e a rural 16,9 %. Já de 1960 para 1970 a urbana cresceu 

66,4 % e a rural apenas 5,9 %. No entanto, a diferença mais significativa está entre os anos de 

1970 e 1980 quando a população urbana aumentou 54,4 %, enquanto a rural diminuiu 6,1 %. 

 Os dados evidenciam a significativa migração campo/cidade que ocorreu 

principalmente nas décadas de 60 e 70, período este marcado então por um intenso êxodo 

rural especialmente em direção às grandes cidades. Os dados evidenciam uma redução na 

população rural a partir de 1970, sendo que em 2010 havia apenas 15,6 % de população rural 

ante os 84,4 % de população urbana. 

 

Tabela 3 – População Total, Urbana e Rural. Brasil, 1900-2010. 

Anos/População Rural Urbana Total 

1900 - - 17.318.556 

1920 - - 30.635.605 

1940 28.356.133 12.880.182 41.236.315 

1950 33.161.506 18.782.891 51.944.397 
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1960 38.767.423 31.303.034 70.070.457 

1970 41.054.053 52.084.984 93.139.037 

1980 38.566.297 80.436.409 119.002.706 

1991 35.834.485 110.990.990 146.825.475 

1996 33.993.332 123.076.831 157.070.163 

2000 31.845.211 137.953.959 169.799.170 

2010 29.852.986 160.879.708 190.732.694 

Fonte: Censos Demográficos IBGE. 

 

As políticas agrícolas que priorizavam a produção de produtos para exportação tiveram 

importante contribuição nesse processo. Isso fez com que não se alterasse a distribuição de 

renda no campo, pelo contrário, cresceram as desigualdades e entre as consequências estão o 

aumento da pobreza e os impactos sobre o meio ambiente (Elesbão, 2007a). 

A década de 70 foi marcada pela abundância de crédito subsidiado. Isto ocorreu devido 

à necessidade de um mecanismo que financiasse, a taxas subsidiadas e a prazos 

relativamente longos, uma modernização quase que compulsória da base técnica da 

agropecuária brasileira (Silva, 1988). 

Todo esse processo foi marcado por uma brutal concentração dos recursos com igual 

concentração da renda. A influência que a classe patronal sempre teve na definição das 

políticas para o meio rural fez com que se ampliassem as diferenças; ou seja, não se 

alterassem a concentração da terra e as prioridades históricas voltadas para o incentivo da 

produção de produtos com inserção no mercado internacional. 

Atualmente há o reconhecimento da importância da agricultura familiar² para o 

desenvolvimento rural brasileiro. A importância que a produção familiar desempenha na 

agricultura, faz com que ela seja um setor único no capitalismo contemporâneo. Para 

Abramovay (1992: 209) “não há atividade econômica em que o trabalho e a gestão estruturem-

se tão fortemente em torno de vínculos de parentesco e onde a participação de mão-de-obra 

não contratada seja tão importante”.  

Segundo Anjos (2003: 343), “longe de representar uma forma social de produção 

destinada a desaparecer definitivamente no curso da história, a agricultura familiar parece 

consolidar-se como realidade estrutural e permanente”. O reconhecimento como parte 

importante da composição do rural e desempenhando diferentes funções, traz novos 

componentes para a discussão das estratégias de desenvolvimento rural. 

É nesse contexto que emerge um espaço rural cada vez mais complexo e entendê-lo 

vai muito além da compreensão do processo de produção agropecuária. Para analisar o 

espaço rural contemporâneo é imprescindível atentar para sua diversidade. A visão simplista 

do rural como agrícola vai sendo superada, pelo menos como campo de análise, já que novas 

funções vão sendo consolidadas e incorporadas nas estratégias de reprodução das famílias 

rurais. 
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O rural não-agrícola passa então a ser objeto de análise de pesquisadores que buscam 

compreender a crescente conjugação de diferentes atividades, bem como pela atração que o 

espaço rural vai despertando na população urbana. 

Essas atividades estão presentes em praticamente todo o mundo rural e integram a 

denominada pluriatividade, “que implica que as famílias e os indivíduos passem a combinar 

ocupações em atividades agrícolas com outras não-agrícolas, dentro e fora da propriedade 

(Schneider, 2006: 271). 

De acordo com Alentejano (2001: 155), é fundamental que se perceba “que essas 

múltiplas estratégias representam o caminho, às vezes único, para assegurar a reprodução da 

unidade familiar agrícola, quer porque a renda dita complementar é essencial, quer porque a 

especialização na atividade agrícola não aparece como opção desejável para os 

descendentes”. 

A nova dinâmica provocada pelas atividades não-agrícolas traz a possibilidade de que 

famílias continuem no espaço rural independente das atividades que possam exercer. Para 

Veiga (2003: 78), a “pluriatividade da agricultura familiar, que sempre ignorou fronteiras entre o 

rural e o urbano, é o inverso da expulsão prematura de trabalho inerente à opção pela fazenda 

patronal”. 

Nesse contexto, a dinâmica da economia rural, segundo Veiga (2000: 193), já não é 

mais determinada pelas riquezas naturais, mas “tenderá a depender muito mais da 

segmentação de mercados locais ou regionais impulsionada por residentes temporários, 

turistas, esportistas, aposentados, etc., do que de padronizados mercados nacionais ou 

externos que absorvem commodities e manufaturados”. 

De acordo com Wanderley (2002), o rural é um espaço diferenciado, não sendo mais 

apenas um lugar de produção agropecuária, mas capaz de proporcionar aos citadinos padrões 

de residência bastante específicos, além de ser espaço para formas de lazer ligadas ao contato 

com a natureza. 

O desenvolvimento rural passa então pela compreensão da diversidade desse espaço, 

onde a identificação do potencial de cada local é fundamental para a formatação de estratégias 

de desenvolvimento. Certamente haverá situações em que a opção será por investir em 

atividades agrícolas, mas em outros, as atividades não-agrícolas poderão compor as 

estratégias de desenvolvimento. 

 

3 O rural contemporâneo: o turismo nesse contexto 

Observa-se o interesse crescente das pessoas que vivem nas cidades por uma relação 

mais próxima com os elementos que compõem o mundo rural. Ocorreu uma mudança nos 

qualificativos, o que era visto como lugar de atraso passa a ser desejado. Para Silva (2000), o 

rural sempre foi apontado como periferia, espaço de precariedade social, lugar de ausências e 

desqualificações, onde faltava tudo, inclusive infraestrutura básica, sendo visto como um 

apêndice do urbano e do qual dependia. 
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As pessoas que vivem nas cidades estão buscando o espaço rural para descanso e 

lazer. Essa valorização do espaço rural é decorrente, entre outros, do rápido processo de 

urbanização. De acordo com Silva (2000, p. 20), “a valorização do meio rural [...] só poderia ter 

surgido juntamente com o crescimento das cidades e nos sentimentos de quem já estava 

afastado do cotidiano no campo e dele começava sentir falta”. 

Também as grandes mudanças que ocorreram na agropecuária moderna 

transformaram a vida rural e, conforme Urry (1996: 134), “a imagem do campo está se tornando 

um objeto cada vez mais atraente para o olhar do turista”. 

A formação dessa crescente demanda por bens tangíveis e intangíveis do espaço rural 

representa uma gama de oportunidades de investimento, induzindo o surgimento de novos 

empreendedores. Para Abramovay (2003) a revalorização das regiões interioranas é um dos 

mais importantes fenômenos demográficos, sociais e culturais do início do terceiro milênio.  

De acordo com Veiga (2004: 63) “as principais vantagens comparativas voltaram a ser 

riquezas naturais, mas de outro tipo. São os encantos do contexto rural – beleza paisagística, 

tranqüilidade, silêncio, água limpa, ar puro – todas ligadas à qualidade do meio ambiente 

natural”. 

Nesse contexto, a diversificação econômica do espaço rural passaria por dois 

caminhos complementares: a diversificação nas atividades agrícolas, através da reconversão 

de culturas já existentes e a promoção de produtos regionais de qualidade; e a diversificação 

com atividades não-agrícolas, com produções artesanais tradicionais, o turismo no espaço 

rural, etc. (Cordovil; Rosa, 1997). 

Conforme Moreira (2001), o processo de globalização sobre as economias e as 

sociedades rurais pode gerar dois tipos de reações: a) de desânimo, onde os agentes 

produtivos e a população não se sintam capazes de se adaptarem às novas condições 

impostas por esse processo, podendo acontecer que uma parte da população continue a 

envelhecer sem esperança e outra parte opte pelo caminho do êxodo; e b) a população local 

procura aproveitar as oportunidades, adotando uma atitude pró-ativa de adaptação à nova 

realidade.  

Os territórios rurais possuem uma série de atributos e qualidades que fazem parte das 

denominadas “amenidades rurais”, que segundo Covas (1999: 19) embora não sendo uma 

expressão fácil de conceituar, pode ser definida como “um benefício ou uma dádiva da 

natureza, um activo patrimonial, natural e cultural, com um valor potencial muito superior ao 

seu valor ‘observável’”.  

 Conforme Veiga (2003), a partir da crescente valorização das amenidades rurais, a 

preservação do patrimônio natural e cultural tende a ser o principal vetor do dinamismo 

econômico das regiões. Nesse sentido, a preservação dos recursos naturais, o cuidado com o 

meio ambiente, a recuperação e a conservação do patrimônio histórico e cultural, bem como a 

utilização de produtos tradicionais de qualidade, constituiria trunfos no processo de 

revitalização territorial. 
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Com esse processo de valorização das amenidades, o turismo aparece como uma das 

atividades com capacidade de desempenhar um papel interessante no aproveitamento desse 

potencial. A constituição da demanda por espaços outrora utilizados somente para a produção 

agropecuária, mas que passam a ser também destinados para lazer e turismo significa então 

uma gama de oportunidades para algumas comunidades rurais e podem contribuir para a 

dinamização desses espaços.  

No Brasil encontram-se experiências de turismo no espaço rural em todas as regiões 

do país, mas obviamente marcadas pelas características regionais distintas. O Sul e o Sudeste 

são as principais regiões onde essas atividades são desenvolvidas e onde há uma formação 

cultural bem marcante e preservada. 

O Estado de Santa Catarina é considerado o pioneiro nas atividades de turismo rural, 

que se iniciaram no município de Lages na primeira metade da década de 1980. Embora haja 

relatos da existência de uma propriedade no Estado de São Paulo que iniciou a atividade antes 

de Lages, foi este município que primeiro organizou a atividade e trabalhou a sua divulgação 

(Oliveira, 2001).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluiu pela primeira vez quando 

da realização do último Censo Agropecuário as receitas de turismo rural obtidas pelos 

estabelecimentos no ano de 2006. Nesse sentido, considerou “como atividade de turismo rural, 

o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no estabelecimento agropecuário, 

comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, como 

hospedagem, alimentação (fornecimento de refeições prontas), recepção à visitação ao 

estabelecimento, recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto 

rural, etc” (Ibge, 2009: 64). É importante mencionar que não foi considerado o valor da receita 

obtida com a venda da produção do estabelecimento por ocasião da visitação de turistas. 

No Censo Agropecuário realizado em 2006 foi recenseado um total de 5.175.489 

estabelecimentos agropecuários. Na Tabela 4, pode-se verificar que desse total apenas 3.551 

estabelecimentos declararam terem obtido receitas com atividades de turismo rural.  

 

Tabela 4 – Estabelecimentos que obtiveram receitas com atividades de turismo rural. Grandes 

Regiões do Brasil, 2006. 

Grandes Regiões 
Número de 

Estabelecimentos 

Percentagem 

(%) 

Sudeste 1.071 30,2 

Sul 942 26,5 

Nordeste 728 20,5 

Norte 411 11,6 

Centro-Oeste 399 11,2 

Total 3.551 100,0 

Fonte: Ibge (2009). 
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Observa-se que a maioria (56,7 %) dos empreendimentos de turismo rural no Brasil 

está localizada nas regiões Sul e Sudeste. O Nordeste aparece depois com 20,5 % dos 

empreendimentos, enquanto que nas regiões Centro-Oeste (11,2 %) e Norte (11,6 %) há 

menor presença de estabelecimentos que obtiveram receitas de turismo rural. 

De acordo com Tulik (2003: 60), “o Turismo Rural apresenta-se distribuído de modo 

irregular, difuso e pontual, concentrando-se em núcleos mais atraentes do Sul e Sudeste, em 

tipos que, de um modo geral, adaptam-se às especificidades locais e regionais, decorrentes, 

sobretudo, da herança cultural”. 

Segundo Ferreira (2002) há tendência de expansão do rural como lugar de residência e 

lazer, porém isso ainda é bastante restrito, pois as condições precárias do meio rural brasileiro 

constituiriam um freio para a consolidação dessa nova situação aos moldes das experiências 

dos países europeus e norte-americanos. 

Considerando as características do turismo rural no Brasil, onde a maioria dos 

estabelecimentos é classificada como agricultura familiar, certamente há um número maior de 

agricultores envolvidos com a atividade. Isso fica mais evidente quando se consideram o 

número de estabelecimentos agropecuários que declararam obter receitas com produtos da 

agroindústria (314.298) ou com outras atividades não-agrícolas realizadas (artesanato, 

tecelagem, etc.) que totalizou 33.227 estabelecimentos. 

Na Tabela 5 estão os estabelecimentos agropecuários que obtiveram no ano de 2006 

receitas com atividades de turismo rural considerando as Unidades da Federação. 

 

Tabela 5 – Estabelecimentos que obtiveram receitas com atividades de turismo rural. Unidades 

da Federação, Brasil, 2006. 

Unidades da  

Federação 

Número de 

Estabelecimentos 

Percentagem 

(%) 

Minas Gerais 457 12,87 

Rio Grande do Sul 423 11,91 

São Paulo 421 11,86 

Paraná 279 7,86 

Tocantins 273 7,69 

Santa Catarina 240 6,76 

Bahia 226 6,36 

Goiás 226 6,36 

Alagoas 180 5,07 

Espírito Santo 97 2,73 

Rio de Janeiro 96 2,70 

Pernambuco 86 2,42 
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Mato Grosso 75 2,11 

Ceará 74 2,08 

Mato Grosso do Sul 63 1,77 

Paraíba 53 1,49 

Piauí 50 1,41 

Amazonas 44 1,24 

Pará 44 1,24 

Rondônia 39 1,10 

Distrito Federal 35 0,99 

Maranhão 35 0,99 

Sergipe 15 0,42 

Rio Grande do Norte 9 0,25 

Acre 7 0,20 

Amapá 3 0,08 

Roraima 1 0,03 

Total 3.551 100,00 

Fonte: Ibge (2009). 

 

 Quando se analisa a distribuição nos 26 Estados e no Distrito Federal dos 

empreendimentos de turismo rural, pode-se observar que justamente três estados das regiões 

Sul e Sudeste possuem o maior número de estabelecimentos com receita de turismo rural 

declarada, com destaque para Minas Gerais (12,87 %), Rio Grande do Sul (11,91 %) e São 

Paulo (11,86 %), que somados representam mais de um terço do total de estabelecimentos 

com receita de turismo rural no Brasil. 

Na Tabela 6 estão os estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar e não 

familiar que declararam terem obtido durante o ano de 2006 receitas de atividades de turismo 

rural. Pode-se verificar que 61,6 % dos empreendimentos são classificados como de agricultura 

familiar, enquanto que 38,4 % como não familiar. Entre as regiões, observa-se que prevalecem 

estabelecimentos de agricultura familiar no Sul, Nordeste e Norte. Já no Sudeste e no Centro-

Oeste há maior presença de empreendimentos de turismo rural não familiar. 

 

Tabela 6 – Estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar e não familiar com receitas 

de turismo rural. Grandes Regiões do Brasil, 2006. 

Grandes Regiões 
Agricultura Familiar 

(Lei 11.326) 

Não Familiar Total de 

Estabelecimentos 

Sudeste 521 550 1.071 

Sul 588 354 942 

Nordeste 555 173 728 
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Norte 329 82 411 

Centro-Oeste 195 204 399 

Total 2.188 1.363 3.551 

Fonte: Ibge (2009). 

 

 Como se pode observar, embora haja concentração de empreendimentos no Sul e 

Sudeste, a atividade de turismo rural está presente em todo o país. Nesse sentido, é 

fundamental que o turismo rural seja considerado a partir da grande diversidade presente no 

espaço rural brasileiro, pois sua organização invariavelmente vai se estabelecer em função das 

características locais, sendo muito difícil definir um modelo para tentar explicar como as 

atividades se constituem e se desenvolvem. 

O turismo rural deve ser incentivado com o intuito de potencializar o que cada local 

possui, valorizando suas particularidades. Nesse sentido, Moletta e Goidanich (1999: 60) 

colocam que “para muitas localidades do interior do Brasil, este tipo de turismo vem sendo 

dimensionado como uma forma de valorizar o espaço rural e proporcionar a melhoria das 

condições de vida das populações interioranas”. 

O potencial transformador da economia local normalmente atribuído ao turismo rural e 

todos os seus possíveis efeitos na dinâmica econômica estão entre os principais motivos para 

que a atividade seja incentivada nos mais diferentes municípios e regiões. Isso invariavelmente 

passa por um processo de identificação das amenidades rurais e mobilização da capacidade 

empreendedora dos indivíduos. 

 

4 Alguns efeitos do turismo no espaço rural brasileiro 

Os processos desencadeados a partir do desenvolvimento das atividades turísticas 

estão no centro da discussão da capacidade que o turismo tem de ser um fator transformador 

da realidade local. Isso se deve em parte ao denominado efeito multiplicador que a atividade 

originaria na economia local. 

Os gastos realizados pelos turistas são importantes para as economias locais, pois 

segundo Ruschmann (2000: 65), “ao atrair fluxos de pessoas de outros espaços econômicos, o 

turismo rural estimula o consumo nas áreas onde ocorre, desencadeando o tradicional efeito 

multiplicador da atividade turística”. 

Nesse sentido, os dispêndios monetários realizados pelos turistas num determinado 

local geram uma série de outras transações, onde o dinheiro gasto, por exemplo, para pagar a 

diária de uma pousada, vai ser utilizado para pagar os fornecedores dos produtos adquiridos, 

que por sua vez vão gastar com alimentação, vestuário, etc., e assim por diante. 

Esse efeito multiplicador desencadeado pelo turismo poderia ser analisado por dois 

ângulos diferentes: a) o desencadeamento da circulação do dinheiro despendido pelo turista 

quando de sua estada em determinado local; e b) o incentivo para o surgimento de novos 
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empreendedores, que podem investir em virtude das oportunidades criadas pelas atividades 

turísticas (Elesbão, 2010). 

Em função das poucas oportunidades de emprego disponíveis nos mercados de 

trabalho local, os montantes monetários que são levados pelos turistas e que circulam na 

economia geram uma gama de expectativas, pois gerariam oportunidades de trabalho não só 

na atividade turística, mas também em outras atividades relacionadas (Pires, 2004). 

A relevância dos empregos gerados a partir do turismo rural depende muito da maneira 

como se analisa a atividade. Eles serão pouco significativos se for considerado o que 

representam no total de empregos de um determinado município ou mesmo em relação às 

atividades rurais como um todo. No entanto, são importantes para as comunidades rurais, 

principalmente pelo fato de muitas delas carecem de dinamismo econômico. 

O turismo rural tem como uma das características o caráter familiar, ou seja, a 

atividade é caracterizada pela utilização de mão de obra familiar. Isso pode ser verificado em 

parcela significativa dos estabelecimentos agropecuários que possuem atividades de turismo 

rural no país. Assim, a maior contribuição em termos de ocupação se reflete no núcleo familiar, 

onde principalmente os filhos não necessitam buscar trabalho fora do estabelecimento. 

São também estabelecidas relações entre empreendedores e outras famílias da 

comunidade, que Schneider e Fialho (2000: 35) identificam como uma potencialidade do 

turismo rural, pois cria “mercado de consumo local para os produtos de origem agrícola, 

oferecendo uma alternativa para complementar a renda das famílias rurais”.  

De acordo com Calvente (2001), os benefícios econômicos diretos, como a geração de 

renda complementar e a criação de ocupações, podem parecer de pequena importância, 

quando de uma análise estritamente econômica. Entretanto, “colocados no contexto dos 

problemas enfrentados pelas regiões agrícolas, demonstram a necessária procura de 

alternativas viáveis” (Calvente, 2001: 244). Além disso, não se pode deixar de considerar que 

as atividades turísticas originam uma série de outros benefícios como a melhoria da 

infraestrutura, surgimento de atividades de lazer, associativismo, etc. 

 Há por parte de alguns pesquisadores certa preocupação em relação a participação 

que a atividade turística deve ter na composição da receita do estabelecimento agropecuário. 

Para Schneider (2006), não seria recomendável que os empreendimentos de turismo rural se 

especializassem, ou seja, que simplesmente trocassem as atividades agrícolas por outras 

exclusivamente não-agrícolas.  

Pode ser considerado algumas vezes inevitável que o turismo se torne a principal ou 

mesmo única atividade econômica desenvolvida em estruturas produtivas baseadas na 

agricultura familiar. É natural que esses agricultores passem a se dedicar àquelas atividades 

que proporcionem melhor retorno econômico. Assim, os rendimentos obtidos com a atividade 

turística podem se tornar a principal fonte de receita da família. 

Nesse sentido, nos estabelecimentos agropecuários que recebem visitantes poderá 

acontecer um processo de refuncionalização, ou seja, a força de trabalho familiar passaria a 
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priorizar as atividades turísticas desenvolvidas. Embora a diversificação de atividades seja uma 

das características dos estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar a importância 

destas outras atividades poderia diminuir significativamente em relação ao período anterior ao 

início da visitação. Há casos em que a produção agropecuária é mantida para atender as 

demandas da atividade turística (Elesbão, 2007b). 

A diversificação do turismo representa, segundo Calvente (2001: 24), “uma 

possibilidade de inserção para uma parte da população brasileira, em locais com 

potencialidade para o turismo em pequena escala, desde que ocorram políticas para o 

desenvolvimento da atividade que apóiem os de menor poder econômico”. 

O turismo como atividade complementar é mais facilmente identificado nos grandes 

estabelecimentos agropecuários, pois estes não encontram problema em manter sua estrutura 

produtiva original, podendo assim, nessas realidades, o turismo ser considerado apenas um 

complemento da receita do estabelecimento. 

Outra mudança importante identificada a partir do desenvolvimento do turismo está na 

participação das mulheres na atividade. Segundo Pin e Carnielli (2005: 42) “a mulher rural é 

responsável por grande parte dos empreendimentos. Ocorreu uma grande transformação no 

papel social da mulher. O que ela sempre fez – quitutes, bordados, queijo – tornou-se uma 

oportunidade de valorização pessoal e de geração de renda”. 

 O turismo proporciona uma significativa mudança no nível de vida das famílias 

empreendedoras (Elesbão, 2007b). No entanto, é importante também mencionar alguns 

problemas provocados, principalmente nas relações sociais da comunidade, pois aqueles que 

se envolvem com a atividade turística não podem participar da comunidade como antes, já que 

o final de semana é justamente o período de maior envolvimento com os visitantes. 

Beber e Barretto (2007) identificaram em sua pesquisa que a família empreendedora 

possuía uma intensa atividade social no período anterior ao turismo, sendo frequente o 

deslocamento a sede municipal, a participação em festas e bailes, bem como visita a parentes 

e vizinhos. Essa realidade mudou, sendo agora necessário maior planejamento para poderem 

participar de algum evento. Além disso, essas famílias também não recebem mais as visitas 

que recebiam antes. 

Um efeito interessante do turismo rural se dá na relação dos moradores com as 

amenidades existentes. Quem habita determinado local possui um olhar diferente de quem 

visita, pois os habitantes por estarem acostumados com aquele ambiente percebem de forma 

diferente os seus atributos. Muitas vezes o que para os visitantes são atrativos, para os 

agricultores são problemas, como por exemplo, os morros, que compõem uma paisagem muito 

interessante para os visitantes e que para os agricultores é limitante da produção agropecuária. 

Nesse contexto então, o turismo rural possibilita que a comunidade perceba seu próprio 

patrimônio, pois a presença de visitantes desperta a atenção dos habitantes locais sobre sua 

realidade. 
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O desenvolvimento do turismo rural pode também incentivar a organização das 

famílias, possibilitando assim que haja melhores resultados quando da busca por recursos e 

apoios para a atividade. Essa organização das famílias também proporciona melhoria no 

relacionamento das pessoas entre si e um melhor comportamento comunitário. Aprender a 

trabalhar em equipe e se organizar como comunidade é fundamental para encarar as 

dificuldades inerentes a vida em comunidade (Souza; Elesbão, 2009). 

Outro efeito importante do turismo rural se dá em relação a fixação dos habitantes 

rurais. Há diferentes motivos que impelem uma pessoa a sair do rural em direção a cidade, 

sendo um dos principais a sobrevivência individual e/ou familiar. Além disso, há aspectos 

relacionados à avaliação depreciada que o rural ostentava em relação a cidade, que fazia com 

que os habitantes rurais tivessem desejo de pertencer a uma nova realidade.  

Essa associação do rural com atraso vai sendo superada nesse contexto de 

transformações na sociedade contemporânea. Também a cidade não é mais tão desejada 

como local de moradia, pois é comum a associação da vida na cidade com as mazelas sociais, 

poluição e violência. Nesse sentido, pesquisas em locais onde se desenvolve o turismo rural 

tem demonstrado satisfação dos habitantes rurais em relação ao local onde vivem (Elesbão, 

2007b).  

O êxodo rural pode ser explicado pela conjugação dos fatores de expulsão que 

acontecem no meio rural com os fatores de atração exercidos pela cidade. Não pode ser 

negligenciado o grande impacto que a vida na cidade exerce sobre as pessoas, todavia, 

atualmente pode-se afirmar que também o rural exerce atração sobre os urbanos e 

principalmente sobre os próprios rurais. O sentimento de pertencimento a determinado local 

associado a valorização do rural são fatores importantes e que pesam no processo de 

migração. 

 

5 Considerações Finais 

O processo de modernização da agricultura brasileira está diretamente relacionado a 

urbanização do país, sendo marcado pela redução da utilização da mão de obra empregada, 

pela concentração da terra e da renda nas mãos dos grandes produtores, o que contribuiu 

significativamente para o êxodo rural. 

 O estudo das atividades agrícolas não é mais suficiente para compreender a realidade 

rural brasileira. Ocorreram mudanças marcantes no uso desse espaço com o surgimento de 

novas funções que conduzem a outro olhar sobre o rural e uma redefinição nas suas 

atribuições.  

O rural passa a ser considerado também pela atração que exerce cada vez mais nos 

urbanos. Pelo lado da demanda há um processo de valorização do rural, pois passa a haver a 

associação deste com uma melhor qualidade de vida, descanso, tranquilidade, etc. Pelo lado 

da oferta, a busca pela diversificação de atividades e rendimentos é apontada como positiva, 

sendo o turismo rural considerado importante nesse contexto.  
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No Brasil há presença de estabelecimentos agropecuários com receita de turismo rural 

em todas as regiões do país, embora ocorra concentração de empreendimentos nas regiões 

Sul e Sudeste, sendo que os Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo 

respondem por mais de um terço da oferta de turismo rural. Quando classificados em 

estabelecimentos de agricultura familiar e não familiar, verifica-se que há preponderância dos 

primeiros. 

Observou-se que o turismo rural gera efeitos que são percebidos de maneira diferente 

pelas pessoas. Uma das principais mudanças é na receita familiar dos empreendedores, onde 

os recursos financeiros obtidos com as atividades de turismo rural normalmente representam 

uma parcela importante do total, proporcionando uma significativa mudança no nível de vida 

das famílias empreendedoras. 

O efeito multiplicador desencadeado pelo turismo tanto pela circulação do dinheiro 

gasto pelos turistas quanto pelo incentivo ao surgimento de novos empreendedores é outra 

importante contribuição da atividade para a dinamização da economia local. Além desses, 

outros efeitos são também destacados como: o estabelecimento de relações econômicas entre 

empreendedores e outras famílias da comunidade, a contribuição em termos de ocupações 

(principalmente no núcleo familiar), a participação das mulheres na atividade, o incentivo na 

organização das famílias e a mudança na relação dos habitantes rurais com as amenidades 

existentes. 

É atribuída grande importância às comunidades locais quando se analisa o processo 

de desenvolvimento rural. Há uma crescente conscientização de que é fundamental descobrir e 

mobilizar as potencialidades locais e investir em atividades que possuam capacidade de gerar 

sinergias, dinamizar e alavancar as economias locais.  

Assim, é fundamental que estratégias de desenvolvimento para o espaço rural 

brasileiro considerem a marcante diversidade e valorizem as potencialidades locais. Nesse 

sentido, o turismo rural tem se revelado uma atividade com grande potencial para contribuir 

significativamente no crescimento econômico local, pois entre as suas vantagens estão a 

capacidade de mobilizar recursos produtivos ociosos e despertar iniciativas empreendedoras. 
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Notas 

1 A crise mundial de 1929 encontrou a economia brasileira bastante fragilizada devido à grande 

dependência das exportações de café. Com isso, ocorre o rompimento do modelo primário-exportador, 

que era a base da economia até então e que tinha a agropecuária como setor dinâmico (Fürstenau, 

1987). 

 

2 Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 

rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior 

do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar 

predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 

empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (Ibge, 2009). 
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Rural Tourism: the background 

Rural tourism is not new.  Archaeologists believe that at least some of the many thousands of 

Roman Villas spread across Europe were used largely for leisure and tourism.  In the medieval 

period, a number of wealthy people had rural hunting lodges.  In the eighteenth and nineteenth 

centuries, the European rich built magnificent rural mansions, complete with landscaped 

parklands.  Bishops, large landowners and royalty developed rural palaces.  But until quite 

recently, rural tourism was not a pastime for the middle and lower classes. It was for the 

privileged elite. 

Modern mass tourism had begun its remarkable growth in the nineteenth century.  It 

was typically based on sun, sea, sand and entertainment (Hall, 2001).  One of its main 

operational keys was –and remains - the concept of the resort.  Resorts grew up to provide 

holistic – and often specialized - places for tourist satisfaction: they were, and are, well 

marketed and offer a closely spaced and linked series of attractions, accommodation and mass 

transport services.  Successful resorts understand their markets and their competitors, employ 

specialised professional managements, and seek to become national and international brand 

names.  Their wealth and success is based on their revenues from visitor expenditure and also 

– and very importantly – from the rise in the value of the land and buildings in those resorts.  

Real estate – or property development - has always been a central feature of the funding of 
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resort development.  Resort development was and is normally undertaken by the private sector, 

by large and well capitalised organizations, although sometimes state aided.  

Most resorts, including spas and mountain resorts, were essentially urban in character, 

even if created in a rural area.  The countryside was typically a back drop, an image maker, 

rather than part of the operational system of the resort. And the urban resort concept remained 

unchallenged in the tourism hierarchy until the 1970s, despite changes in society, in transport 

systems and modes, and in marketing techniques.  

And then, in the 1970s and ‘80s, there came the emergent concept of rural tourism, and 

it created, almost accidentally, a new form of tourism, tourism without a resort in the accepted 

sense.  Modern rural tourism for the mass market grew in response to a growing demand for a 

very different kind of holiday experience.  That was for an experience without crowds, with 

nature, with a farming / natural backdrop, with personal contact between hosts and guests, and 

with many niche products, from heritage to adventure.  It was very often used by independent 

travellers.  Modern rural tourism was enabled by rising levels of mobility, education, disposable 

income, and the increasingly fashionable image of “natural” places.  While relying on a series of 

niche markets, it attracts markets with millions of people spread across society, rather than the 

hundreds of wealthy people who enjoyed earlier forms of rural tourism.  And the new rural 

tourism was very different in many other ways to the resort concept. 

Rural tourism’s supply side did not come from a well capitalised, well networked and 

well informed private sector, keen to make money from real estate development.  It came from 

numerous small farmers and rural entrepreneurs keen to survive in the face of falling returns 

from agriculture and other small rural enterprises. They sought to survive by diversifying into 

tourism.  This was an ad hoc, grass roots, not a planned and professional, development.  Those 

entrepreneurs were almost chosen at random – they were typically small risk takers who were 

under financial pressures and, therefore, chose to make the leap into what was for them the 

often unknown world of tourism.  Those who took the risk were rarely skilled in tourism and 

hospitality.  Frequently much depended on family circumstances – notably the interests of a wife 

/ partner in setting up a tourism related enterprise.  The rural tourism experiences created were 

rarely linked with each other in a holistic way:  co-ordination with other tourism providers was 

usually weak.  Rural tourism was typically a series of relatively “amateur” single enterprise 

developments. Those new single enterprises were often weak in market knowledge and 

marketing skills.  And , “... [while] small is beautiful in the context of ecotourism ... small is also 

vulnerable” (Thomlinson & Getz 1996:197. 

Importantly, in some regions and countries there was some state assistance in grant 

aid, in project aid and in marketing work.  Indeed rural tourism was seen in many countries not 

as an exercise in tourism development but in rural regeneration.  Tourism professionals were 

usually not involved.  Indeed, rural tourism frightened some professionals because of its 

fragmentation, complexity, reliance on pluri-activities outside tourism, and sometimes because 

of its perceived irrational behaviours.   
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Despite these contrasts with the resort based tourism industry, this pioneering First 

Generation of modern rural tourism providers often prospered until very recently.  Market 

demand was considerable and easily sufficient to provide growing success. There was little 

competition from new products in the established tourism industry. There was little excess 

capacity in rural tourism supply to worry about either.  The market enjoyed the excitement of the 

new, the adventurous, the authenticity of the non-resort experience. Planning was typically 

limited to government issued guidance notes, urging development generally – (see for example 

English Tourist Board, 1988; Commonwealth Dept. of Tourism, Australia, 1993).  Some far 

seeing rural tourism areas founded cooperative partnerships – the Austrian Farm Holiday group 

is a good example, as is Gites de France. Gradually many other countries have also developed 

national rural tourism marketing groups, bringing together hundreds of small scale 

entrepreneurs in each country (see for example, www.eurogites.org – although this type of 

organization exists in many countries outside Europe).  

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) recognised the 

existence of rural tourism, and published a definition of the phenomena along with the policy 

issues involved in it, in the early ‘90s.(Lane, 1994a).  Interestingly, the OECD initiative came 

from its Regional Development secretariat.  The secretariats for the Agricultural sector and the 

Tourism sector sent observers to the discussions about rural tourism but they were very wary of 

the new concept.  Both saw rural tourism as either a threat to the status quo, or as a distraction 

from their main activities.  But, by the beginning of the twenty-first century, rural tourism was 

well established.  Lane (2009a) describes the many factors contributing to its growth as a 

concept, as a reality and as an increasingly world-wide phenomenon.  Lane (1994a, 1994b) had 

earlier defined the subject.  Updating that definition slightly, rural tourism, in its ‘purest’ form, 

should be: 

 

1. Located in rural areas 

2. Functionally rural - built upon the rural world’s special features of small-scale enterprise, 

open space, contact with nature and the natural world, heritage, farm and forest products, 

‘traditional’ societies and ‘traditional’ practices. 

3. Rural in scale - both in terms of buildings and settlements - and, therefore, usually – but not 

always - small-scale. 

4. Traditional in character, growing slowly and organically, and connected with local families.  It 

will often be very largely controlled locally and developed for the long-term good of the area. 

5. Of many different kinds, representing the complex pattern of the rural environment, 

economy, history and location across the world. 

 

EuroGites (2009a) claims that there are now 400,000 rural accommodation units in Europe 

alone, with 3.6 million bed spaces (twice the total bed capacity of Spain, the second most 

important tourism destination in Europe).  Rural tourism supports 900,000 direct and indirect 
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jobs in Europe, and generates €150 billion in gross income each year (Eurogites, 2009a).  

Growth figures can also be found for most other developed nations.   

 

 

Research Responses to Rural Tourism 

Academics responded to rural tourism’s arrival in various ways. These can be classified as: 

 

 Criticism- typically drawing attention to the dangers of change, to “commodification” of 

traditional cultures, to environmental erosion.  

 

 Residents’ Analyses – examining attitudes to tourism inside rural communities.  

 

 Impact measurement – economic, social and environmental.   

 

Overall, early research had other broader features: 

 

 It tended to be descriptive – often using a case study approach.  

 

 It tended to be carried out for academic purposes – charting development and 

reactions, rather than seeking management answers to issues arising.  

 

 It tended to be keen to praise or keen to condemn.  Balanced evaluations were rare, not 

least because it was very difficult to carry out in-depth, long term, holistic studies within 

the financial parameters of the time.  

 

 Business Schools, tourism academics and rural sociologists were active in the field.  

 

 Researchers saw rural tourism as being likely to follow the early part of the Tourism 

Area Life Cycle, with little real thought about where that might lead, or what an eventual 

“end point” might be.   

 

 Like much tourism research, it steered clear of governance issues and management 

issues at local, regional, national and international levels.  

 

 Little work was done to explore the market’s requirements of rural tourism in its various 

forms:  the market was assumed to be there and growing.  That enthusiastic appraisal 

was especially strong for nature tourism and for ecotourism.  Those assumptions may 

have been a myth.  
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The new research era 

Given the success of the early years, rural tourism’s current size, and the existence of many 

national marketing groups, why does this paper now refer to a new research era ?  In part this is 

because rural tourism is changing.  Its existence and growth is being challenged by competition 

from other types of tourism.   It needs to change if it is to continue to be successful, or in 

extreme cases to survive.  It also needs to change if it to be sustainable – in the sense of: 

 

 Providing an economic and political justification for heritage conservation, and for the 

existence of protected areas.  

 

 Providing jobs and income to sustain rural populations, communities and culture, 

despite competition from other types of tourism. 

 

 To be able to act as a tool for the maintaining the viability of many rural services.  

 

 Being able to invest in better environmental management.  

 

One way forward is the concept of Second Generation Rural Tourism ?  What is Second 

Generation Rural Tourism ? Why is it needed ?  Why should it pose different research demands 

?  And how might that research differ from the past ? 

 

 

The need for Second Generation Rural Tourism 

There are five, perhaps six, powerful drivers calling for radical new developments in the sector: 

 

(1) Competition 

Competition within and outside rural tourism has become much stronger.  Within rural tourism, 

there are now many new players.  In Europe, the fall of the Berlin Wall and the collapse of 

communism has brought much new rural tourism capacity into the system.  Poland, Slovenia, 

Croatia and many others have brought lower cost and often high quality products into the 

market.  Worldwide, low cost air travel has opened up the possibility of rural tourism 

destinations that attract long haul tourists.   

Outside rural tourism, cruise ship tourism has eaten into the older middle class market 

that is one of rural tourism’s mainstays.  Cruise passenger arrivals rose from 3.8 million in 1990 

to 12.8 millions in 2008;  bed nights totalled 79.4 million worldwide in 2008 (CLIA, 2008).  

Numerous new cruise ships are currently under construction, and research results suggest that 

younger people are now beginning to cruise.  (Petrick, 2010)  
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Existing resorts and hotel groups have successfully deployed special offers and begun 

using new and better informed marketing techniques. (Li & Petrick ,2008).   Low / shoulder 

season price cutting has been widely introduced, along with the development of on-line, 

24/7marketing and booking facilities  

But probably the greatest competitive threat to rural tourism comes from city tourism.  

City tourism (also known as urban tourism) was until recently largely restricted to the iconic 

heritage cities of the world: Paris, Rome, Sydney, New York amongst many others.  But, taking 

the experience of using tourism as a rural regeneration tool, city and regional planners have 

used tourism as a key tool for the regeneration of dozens of medium size / large industrial cities 

world-wide, seeking to diversify their economies, change their image, and create jobs (Lagroup 

& Interarts, 2005).  Beginning with the transformation of Baltimore’s harbour district in the 

1980s, (de Jong,1991), urban tourism has flourished, with a powerful mix of speciality retail, 

new hotels, cultural attractions, heritage developments from industrial to post-modern, and the 

ever growing activity of partying, eating and drinking.  To emphasise the change, in 2010 the 

coal and steel based industrial cities of the German Ruhr region became Europe’s Capital of 

Culture.  Thirty years ago that would have been unthinkable.  Rotterdam, Dublin, Bradford, 

Glasgow, Turin, Poznan, Riga and dozens more are all examples of the rise of urban / city 

tourism in Europe alone. (see http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/en/home.html, 

for information on the Ruhr as Capital of Culture) 

Urban tourism has benefited from the enormous sums of money put into the 

regeneration, re-imaging and re-skilling of the industrial and urban world in recent years.  It has 

also benefitted from a wave of low / medium cost hotel building, from a huge rise in the creation 

of new museums and galleries, and from the growth of fast intercity trains and low cost flights.  

Not only has city tourism had much more public sector money than rural tourism, it has, 

because of its scale, benefited from the expertise and funds of international hotel groups, 

restaurant chains and from skilled market researchers and marketing staff.  Most cities are now 

becoming a new type of self contained, professional, “authentic” heritage / culture based full 

service resort.  They are very serious competition for rural tourism’s short break market, 

especially in the winter season.   

 

(2) Rising Standards 

It is common knowledge that standards are rising in most forms of tourism (and across the 

whole consumer goods spectrum).  Visitors expect better accommodation, more interesting 

accommodation, new forms of attraction, a range of quality cuisines, on-line 24 hour information 

and booking facilities, knowledgeable, helpful and cheerful staff, interactivity across a range of 

activities and so on.  Marketing has moved from providing information to sophisticated selling, 

and to selling that is tailored to appeal to a range of individuals within the market.  Tourism has 

become a series of niche markets:  standard take it or leave it holidays are a thing of the past.  
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Rural tourism must, therefore, learn more and try harder.  It needs to have professionalism to 

survive.  It urgently needs skills at both managerial and operational levels.   

 

(3) Ageing Operatives and Infrastructure 

First generation rural tourism is now up to 40 years old.  Many pioneering entrants into the 

business are beginning to retire.  Many facilities and items of infrastructure, from signposting to 

bedrooms to local museums and visitor centres, need renewal and re-invigoration.  But because 

rural tourism is a series of small, often family owned ventures, continuity of ownership and 

regular renewal is unlikely.  Within those ventures there is no corporate planning, no research 

and development department.  The capital value of rural tourism businesses is often low.  The 

value lies in the personalities and experiences involved, not in real estate.  Personalities have 

finite lives.  The Tourism Area Life Cycle is more cruel to rural tourism than it is to resorts and 

hotel chains, because rural units are frequently too small and too independent to regenerate 

themselves.  

 

(4) Demands and opportunities within the industry  

One of the fascinating features of rural tourism is that in detail it has seen many changes since 

those early days of the 1970s and 1980s.  A whole new series of rural tourism products has 

evolved, ranging from mountain biking, through ice climbing, to walking and cycle trail 

development, speciality accommodation, special interest, niche market holidays, WWOOF1 and 

related volunteer tourism, arts and other festivals, food and beverage tourism, and heritage 

linked breaks.  A series of management techniques have been tried and tested, including 

national rural tourism organizations, local groups, and pro-environmental measures designed to 

reduce tourism’s physical impacts on fragile environments.  Academic researchers have been 

widely involved in evaluating the success of many of these measures.  There are, therefore, 

new opportunities available for rural tourism, but they are slow to disseminate and slow to 

create a holistic series of experiences of the type available for visitors in successful resorts or 

cities.  

Some techniques have largely evaded rural tourism.  Heritage and nature interpretation 

is perhaps the most striking example.  We know form market surveys that the beauty of the rural 

landscape is the major attraction for tourists to rural areas.  But we do not convert that fact into 

effective products.  Outside of some protected areas, the product creation opportunities offered 

by market informed heritage interpretation strategies have not been seized. Opportunities in the 

heritage market have been exploited by urban museums and galleries, not by rural areas. 

The need for change has, however, been recognized by a few far-seeing professionals 

in the rural tourism business.  The renowned Gites de France, a 50,000 member co-operative 

rural tourism marketing organization, founded as early as 1952, underwent profound re-

organization in the period 2006-2008, led by its Vice-President, Philipe Hellio.  Austrian Farm 

Holidays Director Hans Embacher reported on the new market research and branding policies 
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developed by his organization, for long a leader in this field, at the Eurogites 2009 International 

Branding and Marketing of Rural Tourism conference held at Brigg, Lincolnshire, UK.  

(Eurogites, 2009a) Change is possible.  Some of the earlier aspects of ongoing change can be 

found in Hall, Roberts & Mitchell (2003) and in Aoki, Oyama & Lane (2006) 

 

(5) Failure to deliver benefits and synergies 

It was believed by many commentators and supporters back in the 1980s and 1990s that rural 

tourism would deliver important social, economic and conservation gains.  It would fulfil the 

requirements of triple bottom line accounting.  It would provide local jobs and income.  It would 

help boost the customer base for rural retail outlets, for public transport and for inns, restaurants 

and pubs.  It would encourage and pay for the conservation of historic buildings, heritage 

landscapes, and contribute to the management of protected areas.  Lane (1994c) reported on 

these ideas in plans for parts of rural Northumberland in north east England:  Eagles (2002) 

reported on ideas for partnerships between protected areas and tourism.  In practice, these 

links have been developed but they are few in number.  Jobs have been created.  But links 

between public transport, farm produce sales and support for local services have been rare.  

Effective links and synergies between farm product markets and rural tourism markets have not 

been developed.  Sharpley & Pearce (2007) found that partnerships between protected areas 

and tourism were fraught with difficulty.  Rural tourism has not reacted to the growing and 

relevant crisis in biodiversity conservation.  It has failed to react to sufficiently and to use the 

evolving paradigm of sustainable tourism (Bramwell & Lane, 1993a). Barbieri (2013) comments 

on the lack of commitment to sustainable development principles in many agri-tourism 

enterprises in the USA.  And except in a few places, it has not re-acted to the opportunities 

linked to organic farming, (Choo & Jamal, 2009).  Nor has it grasped the challenges posed for 

tourism by climate change, and expanded local markets, low carbon transport methods, slow 

tourism (Lumsdon & McGrath , 2011; Dickenson et al 2011) and low carbon activities.  Rural 

tourism has great potential opportunities for gaining market share because of the climate 

change related imperative to take more local, less fuel intensive holidays. 

One of the great hopes for creating synergies was the idea of integrated planning; 

typically these involved the creation of sustainable rural tourism strategies.  In South Australia 

the complex strategy devised for Kangaroo Island – using the Tourism Optimization 

Management Model (TOMM) was much praised by Jack (n.d), but has recently been strongly 

criticized in Higgins-Desbiolles (2010).  Lane (1994c) proposed a much simpler model for use in 

England which was tested in several locations but was not followed through fully for political and 

financial reasons.  But, despite the problems experienced by these pioneering efforts much has 

been learned about potential procedures.  Overall and effective governance remains an 

unsolved problem (Bramwell & Lane, 2011). 

 

(6) Funding Challenges – a withdrawal of public sector funding? 
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The worldwide financial difficulties following the 2008/9 banking crisis have led to an increasing 

reduction of funds available from the public sector of many developed economies.  Rural 

tourism has been especially reliant for its development, infrastructure and management on the 

public sector, as has the management of many protected areas.  It is becoming important that 

rural tourism seeks to become more self reliant and commercially successful.  This is not 

peculiar to the business of rural tourism.  Samuel Jones, (2010), in an important discussion 

paper, notes (p.11) that “for cultural policy, the end of public sector growth must be seen as a 

starting point for change”.  Rural tourism has much in common with aspects of the cultural 

industries.  

 

Ways forward: 

The growth and scope of rural tourism has been sporadic, haphazard and not always 

sustainable.  Some areas have flourished; others have not.  Techniques used successfully in 

one area are often unknown in others.  Many key issues have not been dealt with, not least, for 

example, the complex issue of second home development.  Crucially, rural tourism has failed to 

develop a destination management culture that can cope with the decentralized, multi-player, 

multi-stakeholder nature of the rural tourism business and its essential links to the conservation 

and economic management of rural areas.  Those links are inextricable because the raw 

material of rural tourism is rural life and the rural landscape, the “traditional” wildlife rich 

countryside that surveys repeatedly show that visitors admire and enjoy. Rural tourism also 

needs to firmly adopt the concepts of sustainable development and sustainable tourism 

(Bramwell & Lane, 1993a, Lane, 1994b &c). And rural tourism needs to become generally more 

professional in its work.  

The concept of Second Generation Rural Tourism builds on the experience of the “First 

Generation” rural tourism, but brings stronger links to the triple bottom line of Sustainable 

Tourism, would be more competitive, feature a range of technical, marketing and management 

innovations and would offset the negative impacts of the issues discussed earlier. It involves 

finding ways of using the innovative ideas within rural tourism that have been, and are still 

being, devised across the world, and using them and other relevant new ideas to create new 

products, with a new type of sustainable destination management culture.  To do this, it will 

need to create effective co-operation between rural tourism providers.  It will move from a rural 

tourism based on single enterprises acting alone to one based on destinations, with enterprises 

learning to work together.  They will then be able to discover and use new product development 

ideas and techniques, synergistic marketing techniques with local agriculture, industry and 

service providers, while using low carbon local and long distance public transport possibilities. 

The size of a second generation rural tourism destination would vary – from a small community 

with perhaps just three or four accommodation units up to a group of communities with a clear 

link in the minds of potential tourists.  
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Such developments will require a research and testing process, and a learning and 

training provision. Successful pioneer destinations could become showcases for sustainable 

tourism, sustaining the environment, sustaining traditional but vibrant local societies and 

cultures, encouraging new economic diversity.   

Second Generation Rural Tourism will need to grasp the benefits enjoyed by resorts, 

while retaining the Unique Selling Points linked to not being a “conventional” resort.  This will 

become a search for an as yet unknown country, an applied research journey.  It is an unknown 

country because there are still many issues to explore.  Not least, we do not fully understand 

how big a rural destination needs to be, or how it could be governed.  That complex and 

exciting, research rich, journey to the unknown country is described below.  

 

2nd Generation Rural Tourism Research should explore: 

 

(1) The overall validity of the concept: 

It should begin by drawing up the “theoretical” attributes of a second generation rural tourism 

area, and then testing how well current rural tourism areas score against a check list of those 

attributes.  Key attributes would include its governance mechanisms, the strength and 

competitive qualities of its market image, its economic viability, sustainability scores, testing its 

impacts on rural society and cultural heritage, on local ecologies, on climate change, as well as 

its effectiveness as a tool for agricultural support, and for conservation support.   Choice of test 

areas should include places inside and outside protected areas, as well as the few prototype, 

“experimental” second generation rural destinations that exist – for example, in Waltensburg, 

Switzerland, Werfenwang in Austria, and the Swan Valley in Western Australia.   

 

(2) Assessing the sustainable tourism attributes of rural tourism.  

For many years rural tourism was believed to be somehow automatically “sustainable” in all of 

its aspects, largely because it was small scale.  Barbieri (2013) questions those assumptions, 

and finds many failures. She is not alone in questioning this “urban myth”.  This is a critical and 

complex issue, since rural tourism’s “green” qualities are a central marketing claim in many 

cases.  

 Research is needed to analyse, through quantitative and qualitative testing, the situation 

across the triple bottom line, identifying sustainability indicators.  It should go on to 

develop behavioural change, accreditation and validation systems to ensure a more 

sustainable approach.  

 There are a range of related planning issues and opportunities both posed and offered by 

sustainable energy – including wind farms, solar energy technology, small scale water 

power and related activities. Should rural tourism seek to exploit these technologies?  Or 

do they negatively change the rural landscape?  And should incoming life style 
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entrepreneurs be encouraged, because of the skills, contacts and capital they bring, or do 

they change traditional - but perhaps inevitably doomed – societies? (see Ateljevic & 

Doorne 2000) 

 

(3) The creation, planning and governance  of second generation rural tourism:  

This research area covers how to create governance systems for second generation rural 

tourism.  This will most likely be through effective partnership development and the use those 

partnerships for development and change management, in order to introduce and maintain 

second generation rural tourism.  Partnership creation has both strengths and weaknesses, 

explored in Bramwell & Lane, (2000/2004), and by many others (Eagles, 2009).  It offers the 

ability to give much greater fund raising, marketing and learning strengths than a single 

enterprise, especially in the context of many small enterprises working in a common area and in 

related activities.  It opens a range of profitable networking possibilities (Reimer, 1997). But little 

is known in detail about the workings of these partnerships across rural destinations, and how 

they could be used for destination management.  

Specifically, little is known about how best to encourage and persuade individual 

enterprises to work together, to gain the economies of scale and the skills enjoyed by resorts.  

(Vernon, Essex, Pinder & Curry, 2005 provide some pointers; Koutsouris, 2009 provides some 

warnings).  Governance in rural tourism may require both local (parish / community) forms of 

governance and destination region forms of governance.  Very local governance issues have 

been examined in earlier years (see for example Clarke 1999). Rural tourism business networks 

have been explored by Petrou et al, (2007).   

The Physical and Business Planning of second generation rural tourism destinations is a 

key research field, with many techniques to be tried and evaluated.  Key areas include:  

 

 Testing the use of Visitor Experience Planning systems, as a method of informing and 

improving local businesses and administrations, informing product development initiatives 

and creating better and relevant visitor experiences. (US National Park Service, 1997) 

 Creating local / regional Heritage and Enterprise Inventories, coupled to market targeted 

interactive high tech and low tech Heritage Interpretation systems to give a series of new 

dimensions to product development. (see below).   

 

 GIS mapping and incorporating data from the inventories to create informative maps, 

resource materials (including planning, interpretive and educational tools).  

 

 Creating short and medium term scenario and strategy plans for the destination. (see 

Lane 1994c, Steiger, 2012, McGehee, 2013) 
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The above points should be linked to earlier work on integrated rural tourism systems, 

and sustainable tourism strategies to create holistic sustainable tourism destination 

scenario planning, both for development and conservation purposes.  Existing work 

includes that by Cawley & Gillmore, D. (2008), Saxena &  Ilberly (2008),) and many 

others. 

 

(4) The gathering of market knowledge about, and effective marketing of the products 

above, and of the whole concept of second generation rural tourism, requires 

research on: 

 

 How to gather accurate and useful market information at low cost, how to update that 

information regularly, how to use that information to change operational practices and 

how to evaluate the success or otherwise of the techniques below.  Consideration of 

Dolnicar’s work on understanding the environmentally friendly tourist would be a good 

start point (Dolnicar, 2010), along with Marques et al (2010).  

 

  Using new marketing techniques, including synergy marketing with food and other rural 

products, WEB 2.0 and social marketing techniques that support networking and 

collaboration among rural tourism enterprises and stakeholders worldwide. Alternative 

marketing perspectives need to be discussed, including relationship marketing, the 

network approach, and the service-dominant logic. (Li & Petrick, 2008). Market research 

will be an important – and essential - part of this area of work.  Embacher (2009) has 

shown the way forward.  Chhabra (2009), writing about the problems in setting up 

marketing systems for heritage institutions, raises many of the policy issues which rural 

destinations face.  

 

 The size and characteristics of defendable niche markets for rural tourism (Lane, 1995; 

Clemenson & Lane, 1997) are yet to be fully explored.  For example, an increasingly 

urgent requirement is knowledge about the growing market in the retired / semi-retired 

sectors of society.  This market is growing because of increased activity levels and  

longevity.  Little is known in the rural tourism sector about its interests, its needs, its 

seasonality, and about ways in which rural providers can seek to satisfy this market 

segment’s needs.   

 

 The role / relevance and practicality of rural brands and brand management.  Branding 

is important in the modern consumer world, enabling customers to pick their way 

through the huge range of products available.  Brands also help establish a quality 

mark.  (Clarke, 2000; Lane, 2005; Woodland & Acott 2007). 
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 And because of the need to act responsibly, and to reduce visitor stress on fragile 

areas, buildings and habitats, the role, techniques and effectiveness of de-marketing 

need to be investigated and tested. (Beeton & Benfield, 2003). 

 

 

(5) The success of second generation rural tourism requires an exploration of new 

product development ideas which will retain rural authenticity and be 

environmentally and culturally sustainable.  These could include: 

 

 A review of existing products available for rural tourism, with an evaluation of their 

strengths, weaknesses and opportunities, their triple bottom lines and their development 

potential. 

 

 The development of products for the growing speciality food tourism market.  Food 

related to regions is becoming a strong selling point, as is heritage food, and can have 

important synergies with rural tourism in terms of product development, branding, 

marketing, and buying.  (Everett & Aitchison, 2008; Sims, 2009)  The issue of organic 

farm related rural tourism has links to this area of exploration - see below. 

 

 The use of low energy and public transport systems for transportation to, within and from 

rural tourism regions, helping rail and bus operators to better understand the market and 

its opportunities, the issues of alternative and heritage travel.  Much can be learned from 

the experience of the Alpine Pearls project in the European Alps, and from many other 

cases (Dallen, 2007; www.alpine-pearls.com ).   

 

 The potential surrounding the concept of Slow Travel, which is remarkably relevant to 

rural tourism (Dickinson & Lumsdon, 2010; McGrath & Lumsdon, 2011; Dickinson et al 

2011)  Research is needed to test the market’s reaction  to slow tourism, to trial its 

operations, and to explore the behavioural change issues involved on the part of 

transport companies, tourism operators and the tourists.  

 

 Critical exploration of the value of trail creation of various types: there are a range of 

views about the use of this popular technique.  Success is often recorded (Mundet & 

Coenders, 2010) but failure is not.  

 

 Linking low environmental impact tourism systems to the conservation and enhancement 

of rural society and its natural and cultural heritage.  This approach would also explore 

the role of organic farming, and organic accommodation in rural tourism development, 
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and seek to develop in some areas the concept of organic rural tourism, currently under 

discussion in Korea.  (Choo & Jamal, 2009).  

 

 Building on the need to combat obesity and related illnesses through the concept of rural 

areas as “green gymnasia”, part of the growing interest in activity tourism. This can 

include many conventional outdoor pursuits, can use constructed exercise trails, (see 

www.onlinePlaygrounds.co.uk) or can link to active conservation work – (see 

www2.btcv.org.uk/display/greengym).  And the whole area of wellness, health tourism 

and preventative treatments needs to be better explored in a rural setting. 

 

 Research on how to retain what the market perceives as rural authenticity, to avoid the 

creation of a pseudo park, to retain a mixed economy, fully working countryside and, 

above all, to avoid becoming a “conventional” resort (Xie & Lane, 2006). Rural 

authenticity .  – sometimes meaning different things to different people – is a key and 

unique selling point, as well as a quality easily lost by careless development and unskilled 

commodification.   

 

(6) The Central Role of Heritage Interpretation in Second Generation Rural Tourism.  

 

 Reference has already been made above to the rising interest in natural and man-made 

heritage, how many visitors come to see that rural heritage, but how urban tourism has 

scooped the interest and taken the initiative in using that market interest. Effective heritage 

interpretation can be developed using a variety of new techniques, on site and off site from 

QR codes to travelling exhibitions.  Market information linkages will be essential to the 

development of this potentially massive new opportunity.  

 

 The aim should be to make the living  landscape, rural life, farming, nature and 

biodiversity, buildings, villages, small towns, and  heritage objects into products to be cared 

for and valued by local people, by governments and above all by visitors.  So much of the 

countryside is not explained, not understood, not realised to be there by visitors.  Successful 

rural tourism can valorise the countryside, and conserve and celebrate this heritage. 

. 

 The above processes would include targeting the need to understand the issues within 

biodiversity conservation as well as the built environment, the farmed / forested environment, 

and the cultural landscape. Inventories allow a full picture of the heritage potential of an area 

to be set up, and assessed.  They help inform conservation strategies, and to inform both 

tourism interests and local administrations.  They allow the heritage interpreter to scan the 

range of possibilities that exist. (see earlier comments and Lane, 2009b) 
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 Interpretation systems are a classic example of a technique that cannot be easily used by 

single enterprises: implementation requires a collaborative approach. (Ham, 1992; Bramwell 

& Lane, 1993b; Staiff, Bushell & Kennedy, 2002; Ham & Weiler, 2007; Powell & Ham, 2008).  

By implementing a well designed and visitor orientated heritage interpretation system rural 

tourism can better compete with the museums and galleries of large urban centres: the 

countryside is potentially both a museum and gallery.  Interpretation can unlock the doors to 

its understanding and enjoyment.  

 

(7) In order to bring second generation rural tourism to life, a range of training, quality 

and implementation issues should be explored: 

Capacity building and professionalization are essential to competitive success:  training and 

knowledge ownership have key roles to play. Research is needed to understand and make 

available: 

 The ideas of learning regions and partnerships, and the best ways to ensure the success 

of local partnerships through learning / training / participation (Schianetz, Kavanagh & 

Lockington, 2007), networks and collaboration among dispersed stakeholders in the rural 

tourism domain. A related aspect would involve identifying potential areas of conflict (e.g., 

with heritage conservation or development interests) and tools for conflict management.   

 

 Training and Advisory Services, and how they can be developed on the conventional face 

to face model for individuals and groups, and as remote services and networks using 

Skype and Webinars.  

 The issues surrounding how to make innovation work in practice, using the ideas 

discussed in the business management literature in this area, notably Govindarajan & 

Trimble, 2010.  This is an area linked to the risk taking, risk management literature.  

 

 How to attract a range of new business entrants into rural tourism including both existing 

rural residents and incoming “life style entrepreneurs”, as well as attracting “indirect” 

entrants – including transport companies and agencies, schools etc. (see Ateljevic & 

Doorne,2000)  This issue has close links to the risk / innovation implementation areas 

discussed above.  

 

A key aspect of this work is connected to quality control and improvement: 

 

 Rural Tourism has always scored highly because of the close links between hosts and 

guests.  In modern society interactivity is seen to be an essential requirement.  Society is 

changing from a listening society to an interactive society.  The needs and opportunities 
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to build on the interest in interactivity are considerable, in interpretation, in marketing, and 

in building market loyalty.  In all those three activities the trend is from transaction-based 

encounters to ongoing, listening and conversation based encounters, leading to 

understanding and engagement. (Deighton, 1996) This potential USP within rural tourism 

needs greater exploration and development.   This issue is closely linked to that of 

developing service quality (see Eurogites (2009b). 

 

 Developing Service Quality systems is an important part of the product development and 

training outlined earlier. 

 

 There is also a need to explore a range of business models including Social Enterprises, 

(see www.socialenterprise.org.uk ) and Co-operatives of various kinds (see 

http://www.rurdev.usda.gov/rbs/coops/csdir.htm, NGO backed or owned models (see 

www.nationaltrust.org.uk) as well as more conventional ownership systems. 

 

 

But how can Second Generation Rural Tourism be researched and implemented?  

First generation rural tourism involved a random number of entrepreneurs across the world, 

working in relative isolation.  Research into rural tourism followed the same patterns of random 

enquiries conducted in isolation.   

Equally, research into rural tourism tended to follow change and react to it.  It was 

usually an academic pursuit with few operational / managerial consequences. 

The research and implementation must be quite different, bringing an integrated 

operational / academic approach, a pro-active approach with research findings leading tangible 

developments, and an approach which would bring a body of researchers together to share 

work, share their thinking and share funding.   

No single institution, working in a single country can work effectively on these roles.  

There are too many research tasks, tasks that need too many research funds and too many 

skills.  Just as the search for nuclear fusion was found to be too big a job for one country, so is 

the development of second generation rural tourism.  Second Generation Rural Tourism 

research and development needs an international, inter-institution approach.   

With funding from the Norwegian Research Council, work has begun on creating that 

approach. It takes ideas from various sources: 

 

 Tapscott and Williams (2006) give useful inspiration.  A recent review of their work in 

The Economist, (page 84, Vol.396, No. 8701) for 25th September, 2010 suggests: 

“collaboration is getting rapidly cheaper and easier…for large groups of people who 

have never met to work together…its super-charges innovation: crowds of people can 

develop new ideas faster than isolated geniuses, and disseminate them even faster.”   
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 Skype, internet and existing informal research networks can allow that to happen far 

more easily than in the early days of First Generation Rural Tourism.  Webinars can 

both allow researchers to work together, and disseminate their findings. 

 

 There  are examples from other subject areas that offer semi-suitable models.  The 

Norwegian Institute for Nature Research (NINA) has as its vision “Cooperation and 

expertise for a sustainable future”.  Its ALTER-Net is a network of 24 partner institutes 

from 18 European countries. They share the goal of integrating their research capability 

to assess changes in biodiversity, analyse alternative routes towards sustainable 

governance of ecosystem services and inform the public and policy makers about this 

at a European scale.  European integration could be linked to a truly international 

network, although it would probably  be restricted to developed countries because rural 

tourism at this stage is largely a developed world phenomenom.  

 

Organizations in Australia, Chile, China, Japan, Korea, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, 

the USA, and many other countries have already expressed interest.  A conference is planned 

for September 2013; other potential interested parties could include Australia, Japan and 

Taiwan. Research tasks could be divided between members.  A central co-ordinating officer 

could assist in that task and in co-ordinating research funding. There are numerous 

researchers, practitioners and stakeholders scattered across the world.  Individually they have 

little impact; bringing even some of them together could create a potent group for innovation, 

conservation and progress.  

One of the advantages of such an international rural tourism laboratory is that it should 

be much better placed to obtain project funding from both national and international sources.   

Its key outcome, however, must be to create sustainable, heritage rich and viable rural tourism 

destinations, with informed, skilled, diversified and thriving communities and economies, 

working in carefully conserved but vibrant living environments.  They would become the as yet 

unknown regions, the future second generation rural tourism heartlands.   

 

Issues under active discussion to make this living laboratory work include: 

 

 Determining research tasks 

 

 Distributing research tasks 

 

 Funding local test beds and local researchers 

 

 Funding international links and co-operation. 
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 Management of the living laboratory 

 

 Discussions about the role and locations of co-ordinators, the need – or otherwise – for a 

central institute or home, possible partnerships, entrepreneurial activities including 

teaching, training, publishing and consultancy.  
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Resumo: 

O presente artigo apresenta parte do trabalho desenvolvido no âmbito de um projeto de 

Investigação que analisa a natureza da experiência turística global em meio rural. No âmbito 

desse projeto foram analisadas três Aldeias em Portugal e aplicadas entrevistas em 

profundidade a todos os intervenientes na experiência turística: visitantes, agentes de oferta e 

planeamento e residentes. O presente artigo reflete o resultado das entrevistas realizadas com 

71 visitantes das Aldeias, visando uma compreensão aprofundada das experiências turísticas 

vividas em cada uma. Os resultados obtidos revelam que as Aldeias são imaginadas como 

espaços de oposição ao urbano e às respetivas associações negativas, ideais para descansar, 

recuperar forças e conhecer o “autêntico”, as “tradições” do espaço rural, verificando-se um 

potencial para enriquecer estas experiências.  

 

Palavras-chave: Experiência turística global, turismo rural, Aldeias Históricas de Portugal, 

Aldeias do Xisto, Aldeias Vinhateiras 

 

“The integral rural tourism experience – a conceptualization from the tourist’s point of 

view and a reflection on its nature, based on data collected in 3 Portuguese villages” 

 

Abstract: 

This article presents preliminary results of a research Project that analyses the nature of the 

overall tourism experience lived in rural áreas. In the context of this project, three Portuguese 

villages were studied and in-depth interviews applied to all involved in this overall tourist 

experience: visitors, agents of tourism planning and supply as well as local residents. This 

article reflects the results of interviews undertaken with 71 visitors of the villages, aiming at a 

profound understanding of the experience lived in each village. The results obtained show that 
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the villages are imagined as spaces opposed to urban spaces and its negative associations, as 

areas ideal for resting, recovering forces and getting to know the “authentic” and “traditional” of 

the rural space, with a potential identified for further enriching these experiences.  

 

1 Introdução 

Esta comunicação tem como objetivo abordar o conceito de "experiência global em turismo 

rural", enquanto fenómeno particular e complexo que merece uma abordagem, 

preferencialmente, de natureza interdisciplinar. Este é também o grande objetivo de um projeto 

de investigação de três anos, financiado pela FCT e com cofinanciamento comunitário 

(COMPETE, QREN e FEDER) (referência PTDC/CS-GEO/104894/2008) e intitulado “A 

experiência global em turismo rural e desenvolvimento sustentável de comunidades locais” 

(ORTE). O projeto ORTE procura analisar este fenómeno, a sua natureza, dimensões, 

determinantes e consequências, bem como possíveis caminhos para o planeamento e gestão 

sustentáveis dos destinos, assentes na compreensão profunda do fenómeno. Este projeto 

adota o ponto de vista do marketing, em particular de comportamento do consumidor, mas 

também da sociologia, psicologia social, economia, antropologia, geografia, gestão e 

planeamento e é concretizado através de revisão da literatura, análise documental e um 

extenso trabalho de campo em 3 comunidades/ territórios rurais, freguesias do Norte e Centro 

de Portugal: Janeiro de Cima (Fundão), Linhares da Beira (Celorico da Beira) e Favaios (Alijó).  

Nesta comunicação, na primeira secção, apresentam-se alguns aspetos conceptuais que 

permitem enquadrar a "experiência global em turismo rural", reflexão que resulta de uma 

extensa revisão de literatura, sendo aqui privilegiada a perspetiva da experiência ou marketing 

experiencial. Numa segunda parte, apresentar-se-á o projeto, de forma mais detalhada, e, na 

terceira parte da comunicação, alguns resultados da análise qualitativa serão apresentados e 

discutidos. Estes resultados representam trabalho em desenvolvimento, tendo-se optado por 

apresentar aqui apenas dados referentes às entrevistas dirigidas aos visitantes das Aldeias. 

Finalmente, com base na reflexão conceptual e nos resultados obtidos, concluir-se-á com uma 

reflexão sobre implicações para o marketing de experiências e de destinos rurais. 

 

2. A experiência global em Turismo rural e o seu potencial enquanto instrumento para 

estimular o desenvolvimento sustentável. 

Apesar de qualquer tipo de turismo que tenha lugar no espaço rural poder ser designado por 

"turismo rural" (OCDE, 1994), as “características rurais” do território e da comunidade que 

acolhe os turistas deve ser reconhecido como fundamental em qualquer experiência turística 

designada como "rural". De acordo com Lane (1994), o turismo rural deve ser, idealmente: 

localizado em áreas rurais; funcionalmente rural (basear-se nas características especiais do 

mundo rural, como ar livre, recursos naturais e práticas tradicionais); rural em escala (pequena 

escala) e tradicional em caráter; evoluir de modo orgânico e lento; e, por fim, deverá ser 

controlado pelas populações locais. Se a última condição for cumprida, o termo ‘rural 
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community tourism’ (Keane, 1992) será apropriado, próximo da sugestão do termo "turismo 

rural integrado" (Saxena et al. 2007), que pressupõe o desenvolvimento do turismo rural de 

forma integrada e coordenada, gerando o máximo de benefícios para o desenvolvimento a 

longo prazo e, deste modo, o desenvolvimento sustentável dos destinos rurais. 

Mesmo caracterizando-se, muitas vezes, por ser um turismo de pequena escala, com impactes 

não tão impressionantes como de outras modalidades turísticas mais massificadas, a 

importância económica do turismo para o desenvolvimento de áreas rurais pode ser relevante, 

devido aos efeitos multiplicadores potencialmente elevados (Walmsley, 2003, Sharpley, 2005). 

Este efeito dever-se-á ao facto de que todos os aspetos/ dimensões do estilo de vida rural são 

considerados de interesse (Kastenholz, 2005); as suas diversas manifestações podem ser 

convertidas em “produtos”, que serão consumidos pelo visitante, tipicamente urbano, que 

procura sinais de identidades, perdidas em um mundo padronizado, sinais de “autenticidade”, 

no contexto de interação e tensões entre o “global” e o “local”, as imagens do passado e as 

exigências do presente (Figueiredo, 2004, Halfacree, 1995; Silva, 2007, McCarthy, 2008, 

Pereiro e Conde, 2005; Rodrigues et al., 2011). 

Adicionalmente, o turismo pode aumentar a atratividade destas áreas para a própria 

comunidade local, aumentando o seu orgulho e autoestima (Kastenholz, 2004, Rodrigues et al., 

2007) e fortalecendo a sua noção de identidade (Pereiro e Conde, 2005). Especialmente se 

este tipo de turismo for desenvolvido de modo endógeno, integrando património natural e 

cultural, bem como a base socioeconómica do território, e assente em ligações relevantes ao 

mercado, o turismo rural pode contribuir para a preservação do património, para o 

desenvolvimento sustentável e, por último, mas não menos importante, para a retenção de 

residentes nestas áreas rurais pouco desenvolvidas (Lane, 1994; Gannon, 1994; Garrod et al., 

2006; Kastenholz, 2004; Lane, 2009; OCDE, 1994; Crouch e Ritchie, 1999; Page e Getz, 

1997). No entanto, a falta de contribuições efetivas para o desenvolvimento, muitas vezes até 

contrastantes com grandes investimentos efetuados, em muitos casos, aumentou o ceticismo 

em relação a este potencial (Walmsley, 2003; Gannon, 1994; Cavaco, 1999; Cristóvão, 2002; 

Ribeiro e Marques, 2002) e torna importante uma análise mais profunda da dinâmica do 

turismo rural e, particularmente, das condições e dos elementos-chave para um 

desenvolvimento turístico rural mais sustentável. 

De acordo com Sharpley (2002), o potencial do turismo rural, enquanto ferramenta de 

desenvolvimento, depende da qualidade e da “massa crítica” das atrações, serviços e 

infraestruturas de cada território. Porém, a forma como esses recursos base são geridos e 

integrados numa experiência de turismo rural global, atraente e distinta, de forma a construir 

não só uma vantagem comparativa, mas também uma vantagem competitiva efetiva (Crouch e 

Ritchie, 1999), parece mais importante, bem como a forma como este produto global é 

divulgado e disponibilizado aos segmentos de mercado mais interessados (e interessantes 

para o destino) (Kastenholz, 2004; Sparrer, 2005; Cai, 2002). 
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Esta escolha dos segmentos de mercado é cada vez mais determinada pela distinção de novos 

estilos de vida e de lazer que podem encontrar a sua expressão perfeita nos territórios rurais. 

Estes últimos são, de acordo com Walmsley (2003), comodificados como contextos simbólicos 

de uma “indústria turística pós-moderna, orientada por estilos de vida”, apresentam, muitas 

vezes, cenários para a (re)descoberta do “idílio rural”, para uma vivência de “autenticidade”, e 

são percebidos em contraste com o espaço urbano, globalizado e padronizado (Figueiredo, 

2004; Halfacree, 1995; Silva, 2007; McCarthy, 2008). A literatura sugere que algumas 

expectativas dos visitantes acerca da experiência turística rural incluem o conceito nostálgico e 

idealizado de um “modo de vida rural”, refletindo uma ideia romântica “dos bons velhos 

tempos”, a pureza e a simplicidade, uma perfeita integração do homem no seu ambiente 

natural intacto (Clary, 1993; Halfacree, 1995: Rodrigues et al., 2011). No entanto, não existe 

apenas um tipo de turista pós-moderno a visitar as áreas rurais, e diversos estudos revelam 

alguma diversidade de motivações na procura turística do rural (Frochot, 2005; Kastenholz et 

al., 1999; Molera e Albaladejo, 2007), naturalmente resultando em experiências de turismo rural 

distintas. Clemenson e Lane (1997) apontam uma série de nichos de mercado dentro deste 

nicho de mercado maior (como o, ecoturismo, turismo de natureza, agroturismo, turismo 

gastronómico e enoturismo), apresentando novas oportunidades para empresários dinâmicos e 

inovadores, frequentemente impulsionados por motivos ligados ao estilo de vida, em vez dos 

tradicionais e exclusivos objetivos económicos (Lane, 2009; Cunha et al, 2011). 

Em qualquer caso, considerando o ponto de vista, tanto da procura, como da oferta (destino), 

deverá ser uma condição base de qualquer turismo que é designado de “rural”, reconhecer o 

papel significativo das “características rurais” do espaço e da comunidade em que a 

experiência ocorre (Cavaco, 1995; Calatrava e Avilés, 1993; Kastenholz, 2010; Lane, 1994). 

Simultaneamente, devem ser percebidas as particularidades sociopsicológicas da experiência, 

de forma que possam ser geridas visando benefícios para todos os envolvidos na sua 

cocriação (Kastenholz, 2010; Kastenholz et al., 2012). Do ponto de vista do marketing de 

destinos, a “experiência global de turismo rural” deve ser entendida como o atrativo-chave e o 

elemento principal para a satisfação dos visitantes que procuram experiências em destinos 

rurais (Kastenholz et al.,2012).  

De uma forma geral, a experiência turística deve ser reconhecida como muito complexa, 

contemplando uma série de dimensões, como a emocional (Otto e Ritchie, 1996), a cognitiva e 

a simbólica, integrando elementos da imagem do destino (Gopalan e Narayan, 2010), a 

dimensão sensorial (Dann e Jacobsen, 2003) e a dimensão social – particularmente ao nível da 

interação entre visitantes e residentes (Kastenholz e Sparrer, 2009; Tucker, 2003). Schmitt 

(1999) sugere 5 modos de experiência para o consumo, em geral - o modo dos “sentidos”, das 

“emoções”, do “pensamento”, da “ação” e da “relação”. O último modo, da “relação”, não se 

refere apenas à interação durante a experiência, mas também ao significado social e cultural 

do consumo e as respetivas implicações para a formação da identidade individual. O muito 

citado modelo sugerido por Pine e Gilmore (1998) da experiência do consumo considera duas 
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dimensões centrais – a participação do consumidor (ativa versus passiva) e a relação com o 

meio envolvente (imersão versus absorção), pode ser igualmente aplicado no contexto do 

turismo (Oh et al., 2007; Williams, 2006). Combinações destas dimensões determinariam se a 

experiência é vivida predominantemente como entretenimento (absorção passiva, como assistir 

a um espetáculo), experiência estética (imersão passiva, como a admiração de paisagens, 

sentindo-se parte da natureza), experiência educativa (absorção passiva permitindo 

aprendizagem) ou como experiência de “escape”/ fuga (imersão ativa, entrando numa “outra 

realidade”). Os benefícios da experiência turística são, por isso, não restritos a valores 

funcionais ou utilitários, mas incluem dimensões sociais, emocionais, cognitivas, hedónicas e 

simbólicas, mediadas pelos sentidos (Hirschman e Holbrook, 1982, Kastenholz et al., 2012; 

Knutson e Beck, 2004; Williams, 2006). 

Observa-se, então, que a comunidade rural assumirá um papel central na partilha e na 

cocriação dessa experiência turística, sendo a atitude da população perante o turismo e o 

visitante e a sua vontade e capacidade de se envolver, fundamentais para a qualidade da 

experiência vivida pelo visitante (Kastenholz e Sparrer, 2009; Perdue et al., 1987). Dentro da 

comunidade local, os prestadores de serviços representam, muitas vezes, uma ligação direta à 

cultura local, servindo neste sentido de “cultural brokers” ou “mediadores culturais” (Cohen, 

1988) face à comunidade local e a sua cultura. Por esse motivo, são elementos muito 

relevantes na formação da experiência turística em espaços rurais (Kastenholz e Sparrer, 

2009; Tucker, 2003), criando um “ambiente global acolhedor”, que é geralmente procurado em 

qualquer experiência turística, mas de modo particular no turismo rural (Kastenholz, 2002). 

Figura 1 – Modelo da Experiência Turística Rural 

 

Fonte: Elaboração própria 

Em resume, a experiência de turismo em meio rural deve ser entendida como uma experiência 

global do destino, vivida pelos visitantes dos territórios rurais, assente numa experiência que 

envolve uma grande quantidade e variedade de recursos, atrações, serviços, pessoas e 

ambientes, que não são todos desenhados, em primeiro lugar, para o utilização turística, mas 
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que condicionam a experiência turística e são alvo de procura turística. Características 

específicas, tal como hospitalidade, tradições e atributos físicos do destino são os 

“ingredientes” principais da experiência vivida e cocriada por visitantes, agentes da oferta 

turística e agentes da comunidade local (Kastenholz et al., 2012). A sua integração num 

“sistema que proporcione uma experiência turística rural integral”, capaz de estimular as 

diversas dimensões dessa experiência, de modo a criar satisfação, envolvimento e até uma 

ligação ao local (Kyle et al., 2004), deveria ser compreendida como um fator chave de sucesso, 

competitividade e sustentabilidade de um produto e destino turístico rural (ver Figura 1).  

 

3) O Projeto ORTE 

É neste contexto que o projeto de investigação ORTE pretende analisar, de uma forma 

holística e interdisciplinar, a experiência de turismo rural oferecida por três Aldeias 

portuguesas, uma experiência moldada por diferentes contextos geográficos, culturais, sociais, 

políticos e económicos. A experiência é analisada do ponto de vista dos visitantes, da 

comunidade e dos contextos (recursos turísticos e contexto social, económico e político). O 

projeto pretende identificar conflitos de interesse e/ ou lacunas de perceção, interpretação e 

compreensão, bem como diferenças entre a experiência turística real e a experiência potencial 

em cada Aldeia. Com base nessa análise integrada e no conhecimento, teórico e prático, dos 

investigadores integrados na equipa, acerca de planeamento, gestão e marketing de destinos, 

serão propostas formas de superar esses conflitos e lacunas, na tentativa de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável das Aldeias. Assim, a análise está a ser realizada a nível da 

comunidade/ freguesia rural e foca-se, numa primeira fase, na experiência vivida pelos 

visitantes que visitam essas comunidades rurais, tentando identificar aspetos centrais da 

experiência turística em contexto rural, os comportamentos dos visitantes (as motivações, as 

perceções, emoções e atitudes), considerando-se, adicionalmente, as fases pré e pós-

experiência. Em segundo lugar, e porque a população dos destinos desempenha um papel 

central na partilha e na facilitação dessas experiências, os diferentes stakeholders dos destinos 

(agentes da oferta, responsáveis pelo planeamento do turismo e gestão de recursos e a 

comunidade local) são analisados, com o intuito de identificar a sua visão e contribuição para a 

experiência turística rural. É dada especial atenção às redes existentes e às redes potenciais 

entre os agentes da oferta local (entre agentes locais e externos), que possam facilitar e 

promover a experiência integrada em turismo rural. 

Em terceiro lugar, o potencial da experiência turística nestes destinos está dependente, não só 

dos recursos e do património (material e não material) existentes nas próprias Aldeias e no 

território envolvente, mas também da capacidade dos stakeholders do destino para os integrar 

numa experiência de turismo global. Para considerar esta terceira dimensão, realiza-se 

igualmente uma análise do contexto social, económico e político, bem como dos recursos 

existentes que motivam a visitação (por exemplo, atrações naturais ou património cultural) e 
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dos recursos secundários (infraestruturas turísticas, tais como alojamento, rotas, sinais, etc.), 

no âmbito do ORTE. As análises efetuadas visam atingir dois objetivos: 

 Em primeiro lugar, ajudar a compreender, aprofundadamente, a experiência turística rural, 

a relevância das multiatrações ou mesmo da "configuração multidestino" em que as 

Aldeias se possam integrar, do tipo de atrações, ambientes, infraestruturas básicas e 

equipamentos, dos serviços turísticos e atividades recreativas procuradas, sem esquecer 

a relevância das dimensões sensorial, social e as componentes simbólicas da experiência, 

destacando-se a particularidade de "dimensões rurais" nesta experiência turística. 

 Em segundo lugar, permitir a compreensão do potencial do destino para melhorar a 

experiência vivida pelos turistas, que deve ser encarada como uma experiência global e 

multifacetada no destino, que poderá ser facilitada através de redes inteligentes e 

adaptáveis, integradoras dos stakeholders e dos recursos endógenos do destino, criando 

assim vantagens competitivas. 

Os resultados serão ainda discutidos no contexto do planeamento integrado e marketing 

societal do destino, tendo em vista construir sugestões que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável dos destinos (Kastenholz, 2006), em linha com o que Saxena et al. (2007) 

denominaram de “Turismo Rural Integrado”. 

Este projeto procura, assim, ultrapassar a habitual perspetiva fragmentada na análise do 

fenómeno da experiência turística rural, com estudos que se concentram ou no mercado 

turístico ou na comunidade/ destino. Procura-se analisar, de forma holística e interdisciplinar, a 

experiência do turismo rural em geral, em que visitantes e residentes interagem entre si e 

simultaneamente com o complexo cenário local. Esta análise constituirá o ponto de partida 

para a definição de estratégias de desenvolvimento integrado e sustentável dos destinos, 

contemplando, por um lado, as exigências da procura turística e, por outro lado, as 

necessidades das populações do destino e ainda o meio ambiente. 

Três freguesias foram escolhidas para esta análise no terreno, tendo como denominador 

comum o facto de terem beneficiado de investimento público na preservação do património e 

no reforço da sua atratividade turística: Janeiro de Cima, pertencente à rede das Aldeias do 

Xisto; Linhares da Beira, integrada na rede das Aldeias Históricas de Portugal; e Favaios, 

integrante da rede das Aldeias Vinhateiras. 

O projeto envolve 14 pesquisadores de diversas instituições portuguesas de Ensino Superior 

(principalmente UA, mas também UTAD e e-GEO / UNL) e é acompanhado por um especialista 

reconhecido internacionalmente na área de turismo rural, o Professor Doutor Bernard Lane. Os 

investigadores são especializados em áreas científicas distintas, facto que sustenta a 

abordagem interdisciplinar pretendida e permite uma maior capacidade de integrar os 

resultados obtidos de acordo com diversas perspetivas. 

Neste momento, a fase de conceptualização está praticamente concluída (exigindo, no entanto, 

atualização contínua), a recolha e análise dos dados qualitativos junto dos visitantes acerca da 

experiência turística rural está em fase final, permitindo já fazer uma análise geral da maioria 
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dos resultados desta fase. Os resultados obtidos na fase qualitativa permitiram a identificação 

de algumas questões relevantes a serem integrados na abordagem quantitativa. O inquérito 

por questionário aos turistas começou a ser aplicado em dezembro de 2011 e será 

implementado durante um ano, para incorporar o impacte da sazonalidade. Ao mesmo tempo, 

estão a ser desenvolvidos questionários a aplicar a outros dois grupos de stakeholders 

abrangidos pela fase quantitativa do projeto: população local e agentes da oferta.  

 

4) O estudo qualitativo da experiência turística vivida nas Aldeias  

O presente artigo apresenta alguns resultados qualitativos da primeira fase do projeto ORTE, 

relativos à experiência turística rural vivida pelos visitantes de Linhares da Beira, Janeiro de 

Cima e Favaios. 

 

4.1. Considerações metodológicas 

Foram realizadas entrevistas a 71 visitantes de Linhares da Beira, Janeiro de Cima e Favaios, 

entre Abril e Dezembro de 2011, com o objetivo de se compreender mais aprofundadamente a 

experiência turística vivida pelos visitantes nestas Aldeias. Todas as entrevistas foram 

gravadas e transcritas, de forma a permitir uma análise posterior mais detalhada de todas as 

respostas obtidas, com o mínimo de perda de informação possível. Procedeu-se, 

seguidamente a uma análise de conteúdo, mais especificamente, procedendo a uma 

categorização dos principais aspetos focados pelos participantes, procurando assim 

sistematizar os dados obtidos. Essa análise de conteúdo envolveu a categorização e 

sistematização dos discursos, tendo por base os principais aspetos focados pelos 

entrevistados, com o auxílio do software WebQDA, versão 0.9. A categorização das respostas 

obtidas, de acordo com as palavras mais referidas pelos entrevistados em cada resposta, foi 

sujeita a uma posterior validação por um grupo de investigadores conhecedores do fenómeno 

da experiência turística rural, permitindo a triangulação dos resultados (Denzin, 1978). Num 

segundo momento efetuou-se uma análise comparativa, primeiro examinando as inter-relações 

entre as observações categorizadas, de acordo com os conceitos identificados na revisão de 

literatura, para, seguidamente tentar identificar consistências e contradições entre as diferentes 

observações – análise de padrões (McCracken, 1988). Este segundo momento permitiu, por 

um lado, retirar as conclusões da investigação, através da articulação dos diferentes padrões 

encontrados nos visitantes e, por outro lado, comparar, posteriormente, a visão dos visitantes 

com os restantes grupos de stakeholders analisados no projeto.  

 

4.2. O contexto da Experiência Turística – breve caracterização das Aldeias 

Linhares da Beira e Janeiro de Cima são duas pequenas Aldeias, com cerca de 350 habitantes 

(Censos 2001) na Região Central do interior de Portugal (Figura 2). Estas Aldeias têm em 

comum várias características demográficas, sociais e económicas, bem como outras 

características rurais mais características do Interior do país, nomeadamente o envelhecimento 
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populacional e a desertificação dos respetivos territórios, consequência dos fluxos migratórios 

para outros países (por exemplo, França, Alemanha, os EUA), para as áreas metropolitanas do 

país (Lisboa, Porto) ou para o Litoral do país, zonas mais desenvolvidas. Estas características 

são resultado da transformação que o espaço rural sofreu em Portugal, com a agricultura a 

perder sua atratividade, escassos empregos alternativos ou, ainda, insuficiência/ ineficiência 

dos investimentos públicos para contrariar esta evolução (Oliveira Batista, 2006), com algumas 

decisões públicas até a contribuir para a deterioração da situação (por exemplo, através do 

fecho de escolas, instalações de saúde e outros serviços públicos). 

Favaios apresenta um contexto ligeiramente diferente. É uma vila, com cerca de 1.300 

habitantes (Censos 2001) na Região Norte de Portugal, mais especificamente na Região 

Demarcada do Douro (Figura 2).  

 

Figura 2 – Localização das Aldeias em estudo 

 

Fonte: Adaptado de ANAFRE (2010) 

 

Linhares da Beira situa-se no Parque Natural da Serra da Estrela, é conhecida como a Capital 

Portuguesa do Parapente (Costa e Chalip, 2005) e integra uma série de rotas e trilhos 

pedestres e Todo-o-Terreno (alguns dos quais relacionados com temas históricos). Linhares da 

Beira integra ainda a Rede das Aldeias Históricas de Portugal desde 1994, sendo uma Aldeia 

medieval habitada desde dos tempos Romanos. Neste contexto, uma das principais atrações 

da Aldeia é o seu Castelo. No entanto, o castelo não resume todo o património histórico da 

localidade, do qual se destacam ainda a igreja matriz de origem românica, onde se encontram 

três pinturas do mestre português Grão Vasco, e um conjunto de solares e casas típicas. A 

Aldeia possui um posto de informação turística, bem como 4 unidades de alojamento ativas, 

Favaios 

Linhares da Beira

Janeiro de Cima
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incluindo um parque de campismo, uma unidade TER e uma Pousada explorada pelo INATEL. 

Conta ainda com 2 restaurantes, 2 cafés e uma loja de artesanato.  

O número de visitantes é superior a 10.000 visitantes por ano, número notável considerando a 

dimensão da Aldeia. No entanto, estes números já foram superiores, tendo atingindo entre 

2002 e 2004 mais de 20.000 visitantes por ano (CMCB, 2005; AHP, 2010). Esta afluência à 

Aldeia é sobretudo de origem nacional. Contudo, apesar do decréscimo de procura de 

estrangeiros nos anos de 2007 e 2008 (1206 e 666, respetivamente), o ano de 2009 

apresentou valores mais elevados (1439) (AHP, 2010). Acresce ainda que a maioria dos 

visitantes são excursionistas que ficam apenas algumas horas na Aldeia para visitar o castelo e 

seus arredores. 

Janeiro de Cima integra a Rede de Aldeias do Xisto desde 2004 e localiza-se nas margens do 

Rio Zêzere, dispondo de um Parque Fluvial muito popular durante a época de Verão. Uma 

característica muito própria de Janeiro de Cima é a integração do seixo rolado (pedras 

provenientes do rio) com a pedra de xisto nas construções (ADXTUR, 2008). Na Aldeia existem 

2 unidades de alojamento TER, 1 restaurante e alguns cafés. Enquanto integrante do concelho 

do Fundão, conta ainda com cerca de 6 empresas de animação turística a dinamizar atividades 

na região. Pela Aldeia passam também um conjunto de percursos temáticos (Percurso 

Natureza, Percurso do Linho, Percurso do Xisto e Percurso da Água) que permitem percorrer, a 

pé, de BTT, em carro ou veículo todo-o-terreno, caminhos que cruzam vários elementos 

paisagísticos, históricos, etnográficos e culturais. Uma das atrações importantes da Aldeia é a 

Casa das Tecedeiras, onde os visitantes podem experimentar tecer - uma das atividades 

tradicionais da Aldeia, bem como visitar o núcleo museológico do linho e um Salão de Chá. 

Nesta Aldeia não existem quaisquer estatísticas de visitantes, mas sabe-se que o movimento 

turístico é bastante limitado, também pelo difícil acesso à Aldeia. 

Favaios é uma Aldeia Vinhateira desde 2001 e a proximidade ao rio Douro, cais do Pinhão, 

constitui um dos maiores trunfos de Favaios. Os extensos vinhedos são a paisagem natural 

dominante desta Aldeia Vinhateira. O Museu do Pão e do Vinho é um museu temático que 

apesar de atrair visitantes, está geralmente fechado ao público. No que diz respeito ao 

património histórico e religioso, Favaios é ainda conhecida pelas suas fachadas brasonadas 

recuperadas e conta com a Igreja Matriz e várias capelas. Em Favaios a agricultura, em 

particular a vitivinicultura (moscatel, generosos e vinhos de mesa), é a atividade económica 

com maior importância, embora também a indústria da panificação seja importante, em 

consequência da marca Pão de Favaios, reconhecida regionalmente. No que concerne ao 

turismo na Aldeia, a Enoteca – Quinta da Avessada detém um papel central, uma vez que 

dinamiza as únicas visitas guiadas a esta Aldeia e constitui, em conjunto com a Adega 

Cooperativa de Favaios, o ponto de maior atração de visitantes. Existem na Aldeia diversos 

restaurantes e cafés, notando-se um forte constrangimento pelo facto de não haver alojamento 

na própria Aldeia, embora tenha recentemente aberto um alojamento na proximidade. 
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4.3. A experiência turística nas 3 Aldeias – resultados das entrevistas aos visitantes  

Entrevistou-se um total de 71 visitantes das três Aldeias, distribuídos entre as mesmas e entre 

as categorias de turistas, excursionistas e turistas residenciais, bem como entre mercado 

doméstico e internacional, de acordo com a Tabela 1. 

 

 Linhares Janeiro de Cima Favaios* 

Turistas domésticos 10 6 8  
Turistas estrangeiros 6 0 2 

Excursionistas domésticos 9 3 7 
Excursionistas estrangeiros 8 0 5 

Turistas residenciais domésticos 2 1 0 
Turistas residenciais estrangeiros 1 0 3 

Tabela 1 – Tipos de visitantes entrevistados 

Nota: No caso de Favaios (onde não existe alojamento) consideraram‐se turistas, aqueles 
visitantes que pernoitaram pelo menos uma noite num raio até 20km em redor da Aldeia. 

 

A maior parte dos visitantes (33 - 19 em Linhares; 1 em JC; 13 em Favaios) têm idades 

compreendidas 35 e 59 anos, havendo ainda 16 visitantes (7 em Linhares; 3 em JC; 6 em 

Favaios) com 59 anos ou mais. Porto e Lisboa são os distritos de residência de uma grande 

parte dos visitantes (27) de Favaios e Linhares, sendo que em Janeiro de Cima os visitantes 

entrevistados residem maioritariamente nas cidades do Centro litoral (Leiria, Aveiro e Coimbra). 

A amostra inclui 38 mulheres e relativamente mais visitantes com níveis de instrução 

superiores (39 detêm, pelo menos, um curso superior), sendo que este ligeiro enviesamento 

parece ser uma característica particular do turismo rural (OECD, 1994, Kastenholz, 2005) e do 

turismo cultural (Kim et al., 2007). Efetivamente, a Aldeia de Linhares atrai visitantes com estes 

dois tipos de motivação. Correspondendo a estes níveis de habilitações literárias superiores, as 

profissões exercidas pelos visitantes correspondem, predominantemente, à categoria 

Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas, da Classificação Nacional de Profissões. 

Quando questionados acerca das motivações para visitarem a Aldeia, os visitantes procuram o 

contacto com a natureza, contacto com coisas novas e diferentes do dia-a-dia citadino, bem 

como a fuga ao stress, como ilustra o discurso de um entrevistado que refere que “o que eu 

espero sempre quando saio para algum lado é encontrar sítios diferentes daqueles em que eu 

vivo, quebrar a rotina, portanto tudo o que possa contribuir para trazer calma, tranquilidade e 

fazer esquecer o dia-a-dia (…) e portanto a natureza tem de estar sempre presente, tem uma 

grande importância” (T12_L). Esta motivação mais genérica e comum a todas as Aldeias 

enquadra-se na categoria das motivações push.  

Como motivações mais específicas para visitarem as Aldeias, salientam aspetos relacionados 

com as características particulares de cada uma, isto é, também referem motivações do tipo 

pull. Os visitantes de Linhares referem motivações mais relacionadas com o património 

histórico (o Castelo e a arquitetura das casas) e marcas associadas (Aldeias Históricas de 
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Portugal e parapente), como é visível num dos discursos dos visitantes “[vim a Linhares] 

porque, portanto, fala-se e é conhecida como a Aldeia Histórica de Portugal, não é?”(T3_L). Os 

visitantes de Janeiro de Cima, por outro lado, apresentam motivações mais relacionadas com a 

marca Aldeias do Xisto - “vi que pertencia às Aldeias do Xisto (…) foi assim que viemos” 

(T5_JC). Por fim, em Favaios, a motivação dos visitantes associa-se à participação e/ou 

observação de atividades relacionadas com os vinhos, como salientou um dos visitantes 

referindo que “aqui porque é um lugar famoso, conhecido, digamos assim, comentado 

mundialmente, a questão do vinho [Moscatel]” (T3_F). 

Estas motivações e o destacar a oposição destes ambientes com o ambiente citadino, 

enquadram-se no conceito do "idílio rural", caraterizando o rural como pleno de tranquilidade e 

paz, saudável, puro, livre e integrado na natureza. Por outro lado, não são muitos os visitantes 

das Aldeias que afirmem que gostariam de viver numa área rural. Demonstram, sim, satisfação 

em visitar a Aldeia, permanecer transitoriamente, mas preferem viver na cidade, porque 

consideram que a cidade proporciona melhores condições de vida (materiais) e oportunidades 

de emprego. 

Ainda relacionado com este imaginário do “idílio rural”, os sentidos assumem um papel 

fundamental na vivência do visitante. Assim, no que diz respeito à experiência sensorial 

(odores, sons, tato, paladar e visão), as respostas ilustram a sua relação com o sentimento de 

tranquilidade, sendo frequentemente referido “o silêncio” como o som do rural que os visitantes 

associam à sua visita. Também os sons da natureza - o vento (particularmente em Linhares e 

Favaios), a água (rio, no caso de Janeiro) e os animais, são frequentemente associados com a 

visita às Aldeias. Relativamente aos aromas, os visitantes das Aldeias referem o cheiro das 

plantas e flores – cheiros da natureza e campo como aromas que associam à visita. Em 

Janeiro do Cima o cheiro dos pinheiros é adicionalmente referido e em Linhares e Favaios 

aparece também o cheiro da “terra” e a “ar puro”. Os sabores que os visitantes associam às 

Aldeias relacionam-se com os produtos alimentares locais: o queijo e enchidos, em Linhares; 

as compotas, maranhos e castanhas, em Janeiro de Cima; o vinho e a “verdadeira comida à 

portuguesa” ou “comida à moda do Norte”, em Favaios. Verde é a cor mais frequentemente 

associada pelos visitantes às Aldeias. Além disso, o cinza (em Linhares), o “castanho 

alaranjado” (em Janeiro de Cima) e o “azul e avermelhado” (em Favaios) são utilizados pelos 

visitantes nos seus discursos, correspondendo aos elementos dominantes da paisagem 

envolvente de cada Aldeia: o granito, em Linhares, o xisto, em Janeiro de Cima, e as vinhas e 

céu, em Favaios. 

No que respeita à imagem cognitiva, os atributos identificados como particulares por parte dos 

visitantes das Aldeias, destacam-se a arquitetura, o património e a paisagem (castelo, história, 

passado, granito, xisto, arquitetura, edifícios restaurados, as ruas de pedra, as vinhas). A 

dimensão visual aparentemente domina a experiência turística, quando se considera o número 

de associações dadas pelos entrevistados, confirmando a relevância do tourist gaze (Urry, 

2002) na experiência turística. As imagens visuais relacionam-se sobretudo com a paisagem 
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verde, com os campos, pedras, monumentos, montanhas, rio e vinhas. Algumas diferenças 

entre as imagens das três Aldeias devem-se às especificidades locais (por exemplo, o rio e o 

xisto em Janeiro de Cima, o castelo e o granito em Linhares e as vinhas em Favaios), mas os 

símbolos globais espelham, novamente, o "idílio rural" que aparece fortemente nas 

associações dos visitantes às Aldeias, nomeadamente através dos temas centrais 

tranquilidade/ relaxamento, verde, paisagem, gastronomia, tradicional e nostalgia. 

A autenticidade aparece como outro conceito também associado à experiência turística rural, 

em particular no que se refere ao modo de vida em Janeiro de Cima, que é percebido como 

uma forma genuína de vida no espaço rural: “o trabalho das pessoas aqui nas hortas e o tipo 

de relação que têm com esta pequena agricultura… É muito característica. É um Portugal que 

está ainda aqui, não é um Portugal encenado, é perfeitamente genuíno, são pessoas que têm 

um conhecimento que lhe vem da relação com a natureza.” (T2_JC). 

Quando questionados acerca das atividades em que participam durante a sua estadia, os 

visitantes referem mais comummente: “caminhadas/ passear pela Aldeia" para apreciar os seus 

edifícios, a paisagem e "observar as pessoas" bem como "tirar fotos", "apenas relaxar", "provar 

o local de alimentos", "visitar o castelo" (em Linhares), participar nas vindimas (em Favaios), e 

passear pelas redondezas. Todas estas atividades revelam uma absorção bastante passiva ou 

imersão no contexto da Aldeia, que se enquadram nas dimensões de “entretenimento” ou 

“estética” de Pine e Gilmore’s (1998). O modo de experiência educacional (Pine e Gilmore, 

1998), também está presente, com alguns visitantes demonstrando interesse em aprenderem 

ativamente algo sobre a história, a cultura e o modo de vida rural. No entanto, experiências do 

modo “escapista”, com a imersão ativa no contexto de vida da Aldeia, são bastante raros, 

embora sendo referido por alguns vistantes de Janeiro de Cima. 

A dimensão social da experiência é também relevante, sendo que os visitantes revelam um 

consenso em relação à simpatia, hospitalidade e ajuda na obtenção de informações sobre o 

local por parte da população local. No entanto, existem algumas diferenças entre os visitantes 

das três Aldeias: enquanto em Linhares e Favaios (onde há mais excursionismo) prevalece o 

contato superficial, em Janeiro de Cima, como os visitantes permanecem por mais tempo (e 

são menos visitantes neste local), os visitantes desenvolvem com maior frequência interações 

mais profundas com os residentes (que aparentemente também são mais motivados para tal, 

como deixam concluir as entrevistas à população local). Mantiveram-se, aqui, conversas mais 

longas com os residentes na Aldeia sobre a sua vida ou sobre as características específicas do 

local, como a agricultura.  

 

5. Conclusões e implicações para o marketing 

Apesar da natureza exploratória dos resultados apresentados, uma análise mais detalhada 

destes resultados e confrontação com as perspetivas da população e agentes da oferta pode 

constituir um importante ponto de partida para a definição de estratégias de desenvolvimento 
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sustentável do destino, integrando as exigências do mercado e as necessidades das 

comunidades locais e do meio ambiente.  

A análise de conteúdo das entrevistas aos visitantes mostrou que nestas Aldeias os visitantes 

vivem uma experiência turística na qual o consumo simbólico do “idílio rural” assume uma 

grande importância, tal como verificado noutros estudos (Figueiredo, 2004; Halfacree, 1995; 

Marques 2009; McCarthy, 2008; Silva 2007).  

A descrição da experiência vivida nas Aldeias é frequentemente feita em relação aos recursos 

endógenos distintivos de cada Aldeia: o castelo de Linhares, a arquitetura do Xisto e o rio 

Zêzere, com a sua praia fluvial, em Janeiro, e o Rio Douro e as vinhas, em Favaios. Os 

símbolos globais da ruralidade (paisagens verdes, tranquilidade, contraste geral com o 

contexto de vida urbano) aparecem como temas transversais e grandes motivações para visitar 

as Aldeias, surgindo efetivamente como fatores de atração principal do rural, mas não das 

Aldeias particulares, sendo por isso menos importantes para o posicionamento de cada Aldeia. 

A ruralidade é geralmente representada de forma muito favorável, invocando sentimentos e 

imagens correspondentemente positivas, por vezes nostalgicamente embelezadas (Rodrigues 

et al, 2011), mais uma vez, com referências ao imaginário do “idílio rural”.  

Em termos de atividades praticadas, essas tendem a ser relativamente passivas, existindo 

maior ou menos imersão, em função do envolvimento pessoal do indivíduo com a Aldeia e/ ou 

a experiência turística rural. O modo de experiência principal é, por isso, o do entretenimento e 

de estética (Pine & Gilmore, 1998), próximo do tourist gaze (Urry, 2002). 

Embora a dimensão social seja frequentemente referida como relevante, confirmando outros 

estudos (Kastenholz & Sparrer, 2009; Tucker, 2003), e seja demonstrado pelos visitantes o 

desejo de interagir com a população, sendo até mencionado por alguns como uma motivação 

importante para a visita, a maioria dos turistas apenas desenvolve contatos breves e 

superficiais com os residentes. Este fenómeno é especialmente compreensível no caso de 

Linhares e de Favaios, uma vez que os visitantes normalmente permanecem por apenas 

algumas horas naqueles locais. No entanto, em Janeiro de Cima, onde os visitantes tendem a 

permanecer por períodos mais longos e onde os residentes são descritos como muito 

amigáveis e com grande abertura para contactar com os visitantes, essa dimensão social da 

experiência é mais frequentemente mencionada e até mesmo descrita como indutora de 

experiências memoráveis, de natureza “escapista” (Pine & Gilmore, 1998), proporcionando a 

imersão dos visitantes num contexto sócio-cultural distinto. 

Observou-se, ainda, que as impressões visuais dominam, tanto a dimensão cognitiva, como a 

dimensão sensorial da experiência vivida, com a apreciação da paisagem a destacar-se 

claramente, embora todos os sentidos pareçam contribuir significativamente para uma 

experiência turística rural apelativa. As imagens cognitivas refletem também as dimensões 

histórica (particularmente em Linhares) e cultural da experiência, com alguns visitantes a 

revelar preocupações com o tipo de desenvolvimento e o futuro das zonas rurais em Portugal. 

Contudo, predomina uma visão romântica das Aldeias por parte dos visitantes. Consideram-
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nas o cenário ideal para umas férias relaxantes, contrastando com a vida urbana stressante. 

Por outro lado, não gostariam de viver nas Aldeias, preferindo as comodidades da vida urbana. 

Se o turismo for escolhido como uma estratégia de desenvolvimento sustentável destas 

Aldeias, o que parece possível dadas as tendências do mercado turístico (Lane, 2009), a 

experiência realmente vivida pelos visitantes pode ser ainda muito melhorada nas Aldeias 

analisadas. Planear, gerir e concretizar experiências turísticas rurais, vividas também e 

condicionadas pelos diferentes agentes locais (Mossberg, 2007; Ellis e Rossman, 2008), que 

mantenham os tão procurados sinais do “autêntico rural” e tirem proveito da grande variedade 

de recursos endógenos existentes (Cloke, 2007), é um desafio para todos os agentes 

envolvidos: para as comunidades locais, na procura de novas oportunidades de 

desenvolvimento que não comprometam a identidade local (Sharpley, 2005); para os agentes 

da oferta local, procurando obter lucros sustentáveis (Lane, 2009); e para os turistas, que, de 

forma geral, procuram experiências apelativas, mas também memoráveis, pois significativas e 

até transformadoras (Chambers, 2009), apesar de apresentarem motivações diversificadas 

(Frochot, 2005; Kastenholz et al., 1999; Molera e Albaladejo, 2007).  

Neste âmbito, a experiência turística global deve ser entendida como um fenómeno emocional, 

sensorial e simbolicamente rico. Esta experiência, desenvolvida em torno de um tema comum, 

atrativo e distintivo, pode ser uma poderosa forma de integrar as suas diferentes componentes, 

os diferentes agentes e expetativas (Ellis e Rossman, 2008; Kastenholz, 2010; Mossberg, 

2007). Os recursos endógenos mais relevantes e distintivos, como a paisagem e elementos da 

natureza (por exemplo, o Parque Natural da Serra da Estrela, o rio Zêzere, a paisagem 

associada ao Douro), a história das Aldeias, incluindo algumas lendas, a confeção tradicional 

de alimentos (por exemplo, queijo, pão, vinho, pratos típicos), serão elementos importantes a 

considerar quando se pretende proporcionar uma experiência turística rural única e memorável 

aos visitantes, que, ao mesmo tempo, promova o desenvolvimento sustentável dos destinos 

rurais (Lane, 2009; Kastenholz e Figueiredo, 2010). 

A partir dos resultados apresentados, parece poder-se concluir que ainda está por explorar 

uma dimensão mais ativa e de maior imersão da experiência vivida nas Aldeias (Pine e 

Gilmore, 1998). Estas dimensões poderão assentar em ofertas turísticas que envolvam maior 

participação do visitante, transformando a experiência do tipo tourist gaze numa expereriência 

mais rica, profunda, surpreendente e envolvente. Em Favaios existe já alguma oferta neste 

sentido, com a possibilidade dos visitantes particaparem na vindima ou observarem o processo 

de fabrico do pão numa padaria tradicional. No entanto, encontram-se numa fase ainda muito 

embrionária, dado que estas atividades são desenvolvidas apenas por um agente local, de 

forma isolada e sem espaço nem tempo para um contacto mais profundo com a própria Aldeia. 

Assim, atividades complementares que se baseiem nos recursos endógenos devem ser 

desenvolvidas (Cloke, 2007), permitindo ao visitante imergir de forma mais intensa na cultura 

local. Estas atividades podem ser diversas, desde eventos a atividades desportivas (por 

exemplo, recuperação da escola de parapente em Linhares, ou melhoraria da sinalização dos 
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percursos pedestres em Janeiro de Cima) ou culturais (por exemplo, workshop de tecelagem, 

em Janeiro de Cima; workshop de confeção de queijo ou enchidos, em Linhares; sinalização e 

interpretação dos monumentos, em Favaios), deveriam ser oferecidas de modo regular e 

idealmente desenvolvidas através da articulação dos vários agentes do território, para 

comporem um produto integral, coeso (Gnoth, 2003; Saxena et al 2007). Uma oferta 

experiencial deste tipo pode não somente marcar e fidelizar os visitantes, mas também 

justificar o prolongamento da sua estada e atrair novos segmentos. Outra dimensão pouco 

explorada é a possível associação a temáticas presentes no contexto socio-cultural de cada 

Aldeia (Mossberg, 2007). De acordo com Mossberg (2007) e Pan e Ryan (2009), os temas que 

são únicos dos destinos turísticos, despertam curiosidade e dão mais profundiade à 

experiência vivida pelos visitantes. 

Um planeamento cuidadoso da experiência a oferecer nestes destinos deverá envolver, deste 

modo, o contexto global do meio em que ocorre, procurando evidenciar elementos que atraiam, 

despertem emoções e sentidos, com uma profusão de cheiros, sabores, toques, imagens e 

sons, elementos que enriquecem o tema da experiência que se vive na Aldeia. A aposta 

simultânea na dimensão cognitiva e simbólica da experiência pode estimular a curiosidade e 

permitir a associação de significados, futuramente lembrados, que permitem a distinção da 

experiência vivida em cada Aldeia, fortalecendo o seu posicionamento, bem como 

possivelmente uma ligação maior com o local (Kyle et al, 2004) 

Por fim, mas não menos importante, a dimensão social da experiência vivida nas Aldeias 

poderá ser significativamente melhorada, uma vez que as populações locais, descritas como 

recetivas e hospitaleiras, reúnem condições para desempenhar um papel importante no reforço 

da experiência turística vivida pelos visitantes. Este maior envolvimento das populações, pode 

ser alcançado, se forem feitos esforços de sensibilização da comunidade, fornecendo 

informações sobre o fenómeno do turismo e através da sua integração no processo de 

planeamento do turismo da Aldeia, de forma verdadeiramente participativa. 

Consequentemente, importa perceber que a complexidade do processo de co-criação da 

experiência requer a articulação em rede, que permita uma gestão integrada e o 

desenvolvimento de um produto coeso (Breda et al, 2006; Gnoth, 2003; Gibson et al, 2005; 

Gopalan e Narayan 2010). 

Todas as Aldeias estão integradas em redes (Aldeias Históricas de Portugal, Aldeias do Xisto e 

Aldeias Vinhateiras) que são reconhecidos por parte dos turistas e constituem marcas de 

atracão e posicionamento muito importantes. Por outro lado, esta integração em redes deve 

constituir uma oportunidade para efetivamente desenvolver produtos integrados e coesos, que 

assegurem uma experiência, simultaneamente, rica e memorável para o visitante e benéfica 

para cada Aldeia, bem como para toda a rede.  

Por fim, os elementos materiais da experiência, ou seja, as recordações ou lembranças 

adquiridas no destino, funcionam como um adjuvante de memórias mais vivas da experiência 

ao longo do tempo (Hu e Yu, 2007), podendo, portanto, constituir ferramentas de marketing 
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importantes para estes destinos. A venda destes objetos poderia ser promovida utilizando 

apresentações atrativas dos produtos em diferentes locais da Aldeia (desde unidades de 

alojamento, a lojas de artesanato, etc.). Se estes produtos (por exemplo, o queijo, pão, 

produtos agrícolas, artesanato) forem, adicionalmente, apresentados como experiências 

(parcialmente feito na Casa das Tecedeiras, em Janeiro de Cima), mostrando o seu processo 

de produção de uma forma atrativa, eventualmente, até permitindo a participação dos visitantes 

(como por exemplo, na vindima da Quinta da Avessada, feita em Favaios), acrescentarão 

indubitavelmente valor à experiência global vivida no destino. 

Todos estes esforços no sentido de tornar a experiência turística vivida nas Aldeias mais 

marcante, envolvente e diversificada, podem, também, conduzir a aumento da duração da 

estada dos visitantes das Aldeias e a uma atração de novos segmentos turísticos, que podem 

reconhecer a atratividade da Aldeia não apenas para uma passagem rápida (particularmente, 

no caso de Favaios e de Linhares), mas como um destino para ficar mais tempo, como um 

local para viver uma agradável e relaxante experiência turística rural integral. Parece-nos que, 

perante uma procura crescente dos espaços rurais por motivos de turismo e lazer, associada a 

um imaginário muito positivo do “idílio rural”, os destinos de turismo rural devem procurar 

alternativas para se distinguirem, criar uma dinâmica que atrai e satisfaz os visitantes e que 

consegue mantê-los no destino por maiores períodos de tempo, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável das Aldeias, preservando os seus valores naturais, culturais e 

sociais e fortalece a sua identidade. 
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Resumo: O turismo rural pedagógico caracteriza-se como um conjunto de atividades 

educativas realizadas no âmbito da propriedade rural que utiliza como recurso didático as 

atividades agrícolas e pecuárias, bem como, os recursos naturais e culturais ali existentes. 

Trata-se de uma nova estratégia sócio-econômica que, sob o viés da multifuncionalidade da 

agricultura, apresenta um leque de possibilidades envolvendo aspectos como educação, meio 

ambiente e universo rural. Nesse sentido, o presente artigo visa compartilhar alguns resultados 

de uma investigação científica, cujo objetivo principal constituiu-se na análise das atividades de 

turismo rural pedagógico, enquanto prática educativa a ser desenvolvida em complemento ao 

ensino escolar, tendo como base empírica duas experiências desenvolvidas no sul do Brasil: o 

Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre (RS) e o projeto de turismo pedagógico ‘Viva 

Ciranda’, de Joinville (SC). Metodologicamente, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, observação 

das atividades propostas e entrevistas semi-estruturadas, realizadas com 11 proprietários 

rurais, donos dos empreendimentos que oferecem atividades educativas, e 22 professores, 

responsáveis pelas turmas de alunos que visitaram estas propriedades entre os meses de 

setembro a novembro de 2011. Os resultados evidenciam que as atividades desenvolvidas em 

tais empreendimentos, apesar de apresentarem suas especificidades (em termos de 

planejamento, estrutura física, recursos utilizados, estratégias, finalidades), contemplam 

características semelhantes: são vivências que possibilitam aos alunos o contato direto com o 

meio rural, favorecendo a compreensão de questões relacionadas aos recursos hídricos, 

origem dos alimentos, flora, fauna e modos de produção sustentáveis. Tais aspectos, por sua 

vez, podem ser trabalhados nas diferentes áreas do conhecimento, dentro de uma perspectiva 

interdisciplinar integrando teoria e prática, sendo para isso, imprescindível o papel do 

professor. Conclui-se, assim, que o turismo rural pedagógico desempenha importante função 

sócio-educativa, na medida em contribui para o aprendizado das crianças, favorecendo a 

integração entre campo e cidade e a valorização dos saberes-fazeres dos proprietários rurais. 

Palavras chaves: turismo rural pedagógico, atividades educacionais, desenvolvimento rural, 

diversificação econômica, multifuncionalidade da agricultura. 
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The educational function of farms and pedagogical rural tourism: two experiences in 

southern Brazil 

 

Abstract: Pedagogical rural tourism is characterized as a set of educational activities carried 

out within the farm that uses as didactic resource the agricultural and livestock activities, as well 

as the natural and cultural resources. This is a new socio-economic strategy that, under the bias 

of the multifunctionality of agriculture, presents a range of possibilities involving aspects such as 

education, environment and countryside. In this sense, this paper aims to present some results 

of scientific research, whose main objective consisted in analyzing the activities of pedagogical 

rural tourism as educational practice to be developed in addition to schooling, based on two 

empirical experiences developed in southern Brazil: tourism route “Caminhos Rurais” of Porto 

Alegre (RS) and educational tourism project “Viva Ciranda” in Joinville (SC). Methodologically, 

we used the literature review, the observation of the proposed activities and semi-structured 

interviews conducted with 11 farmers, owners of properties that offer educational activities, and 

22 teachers responsible for classes of students who visited these properties between the 

months of September to November 2011. The results show that the activities in such properties, 

even if they have their specificities include similar characteristics: they are experiences that 

allow students direct contact with the rural, fostering an understanding of issues related to water 

resources, food origin, flora, fauna and sustainable production methods. These aspects, in turn, 

can be worked in different areas of knowledge within an interdisciplinary approach integrating 

theory and practice, and for this, the essential role of the teacher. We conclude therefore that 

pedagogical rural tourism plays an important socio-educational function, as contributing to 

children's learning, promoting the integration of cities and countryside and the valuation of 

knowledge-doings of the farmers.  

Key words: Pedagogical rural tourism, educational activities, rural development, economic 

diversification, multifunctionality agriculture. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas, sobretudo, a partir de 1990, a temática do desenvolvimento rural 

tem sido foco de uma série de discussões no contexto acadêmico e político internacional. 

Questões como sustentabilidade ambiental, segurança alimentar, e as “novas” atividades 

agrícolas e não-agrícolas ganham força nesse debate, contribuindo de modo significativo para 

uma maior compreensão acerca das mudanças sociais, econômicas e culturais ocorridas nas 

áreas rurais. 

 Diante dessa conjuntura, o meio rural passa a ser visto, não mais como um lugar 

atrasado e sem perspectivas, mas sim, como um espaço dinâmico e diversificado, 

profundamente marcado por relações de complementaridade com o urbano. Segundo Graziano 

da Silva (2002), este ‘novo rural’ já não pode mais ser pensado somente como um lugar que 
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produz mercadorias agrárias e oferece mão-de-obra. Além de poder oferecer ar, água, turismo, 

lazer, bens de saúde, também possibilita no espaço local-regional a combinação de uma 

diversidade de novos postos de trabalho relacionados a pequenas e médias empresas. 

  Do mesmo, a agricultura também adquire uma nova dimensão, na medida em que 

passa a desempenhar novas funções, que vão muito além da produção primária de alimentos e 

matérias-primas. Ela se torna responsável pela disponibilidade e qualidade dos alimentos, pela 

conservação dos recursos naturais e preservação do patrimônio cultural, bem como, pela 

reprodução socioeconômica das famílias rurais (WANDERLEY, 2003). 

Compreendida como “todos os produtos, equipamentos e serviços criados por 

atividades agrícolas em benefício da economia e da sociedade em geral” (LOSCH, 2004, p. 

340), a noção de multifuncionalidade da agricultura, elaborada originalmente no contexto 

europeu, tem se constituído em uma importante estratégia do desenvolvimento local, 

possibilitando o reconhecimento de outras potencialidades do meio rural e da atividade agrícola 

que até recentemente não eram valorizadas pela sociedade.  

Desse modo, segundo Carneiro (2003), esse enfoque da multifuncionalidade da 

agricultura favorece não apenas a compreensão acerca da inserção de diferentes tipos de 

famílias rurais nesse universo, mas também, a legitimação de modos de produção e de fontes 

de renda que, na maioria das vezes, permanecem alheias aos quadros analíticos de caráter 

hegemônico. Como exemplo, cita-se o turismo rural pedagógico, definido pela Associação 

Brasileira de Turismo Rural (ABRATURR), como:  

O conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com o meio ambiente e a produção agropecuária e/ou 

com os valores históricos de produção no universo rural, agregando 

valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade que fundamentalmente tem um 

acompanhamento didático pedagógico com o objetivo de aquisição 

de conhecimento (2005, p.6). 

 

Para além dessa definição, o turismo rural pedagógico pode ainda ser compreendido 

como um conjunto de atividades educativas realizadas no âmbito da propriedade rural que 

utiliza como recurso didático as atividades agrícolas e pecuárias, bem como, os recursos 

naturais e culturais ali existentes, com o intuito de facilitar a aprendizagem dos alunos, por 

meio da articulação teoria e prática (KLEIN; SOUZA; TROIAN, 2012). Trata-se, pois, de uma 

modalidade do turismo rural relativamente nova no contexto brasileiro, mas que no cenário 

internacional tem se difundido de modo significativo e crescente, sobretudo, nos países 

europeus, a partir de projetos de cooperação entre escolas e propriedades rurais, 

contemplando diferentes dimensões, quais sejam, a social, cultural, econômica, ambiental, e 

principalmente, educativa. 
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Em face disso, o turismo rural pedagógico desenvolvido no âmbito das propriedades 

rurais vem sendo considerado como uma estratégia sócio-econômica e ambiental em potencial 

que, sob o viés da multifuncionalidade da agricultura, apresenta um leque de possibilidades 

abarcando aspectos como educação, meio ambiente e universo rural. É uma alternativa que, 

além de oportunizar novas experiências aos estudantes, favorecendo a construção de novos 

conhecimentos, também possibilita aos proprietários rurais agregar valor aos produtos e 

serviços existentes em suas propriedades, valorizando os recursos naturais presentes, bem 

como, os costumes e tradições intimamente relacionados ao mundo rural. 

 Sob essa perspectiva, as propriedades rurais passam a receber um novo enfoque. 

Além de se constituírem em locais destinados à moradia das famílias rurais e à produção 

agrícola e pecuária, essas propriedades tornando-se ambientes pedagógicos valorosos que 

possibilitam a realização de uma ampla gama de atividades educativas voltadas para grupos 

escolares. São locais que, segundo Gurrieri (2008), favorecem uma conexão direta entre a 

cidade e o campo, entre o produtor e o cidadão, entre o agricultor e o consumidor, 

caracterizando-se em uma importante ferramenta, capaz de impedir a dispersão do patrimônio 

sócio-cultural existente no meio rural, relativo à produção de alimentos, à terra, à natureza e ao 

meio ambiente.  

 Para D’Agostino (2008), as atividades desenvolvidas nessas proriedades podem 

representar um recurso bastante útil, na medida em que favorecem a introdução das novas 

gerações no mundo rural por meio de experiências diretas, constituindo-se nesse sentido, em 

um verdadeiro laboratório ao ar livre onde é possível combinar aprendizagem teórica e prática, 

a partir de um processso de interação estimulante. Por conseguinte, a utilização da 

propriedade rural como recurso pedagógico passa a ser vislumbrada como uma  importante 

“fonte de renda para o agricultor, como uma plataforma pedagógica para o ensino e como fonte 

de identidade para uma população que está cada vez mais distante da agricultura” (Jolly et. al, 

2004, p. 63). 

 Na análise de Caffarelli et all (2010), isto se deve ao fato de que estas atividades 

contemplam um conjunto significativo de objetivos que vão desde aspectos econômicos 

(possibilidade de rendas complementares), ecológicos (educação ambiental), patrimoniais, 

(preservação do patrimônio histórico e paisagístico), até sociais (intercâmbio entre o urbano e o 

rural), favorecendo desse modo o reconhecimento do papel do agricultor e, sobretudo, da 

agricultura no processo de aprendizagem e valorização do meio ambiente.  

  Na Noruega, a compreensão do relevante papel desempenhado pelas propriedades 

rurais no campo da educação já está presente há quase duas décadas, desde o ano de 1995, 

por meio do desenvolvimento de projetos de cooperação entre escolas e propriedades rurais. O 

objetivo da proposta nomeada de ‘Living School’, centrou-se na criação de situações 

pedagógicas que oportunizassem aos alunos experiências de conexão ao seu meio natural, a 

partir de um trabalho contínuo realizado nas propriedades rurais (KROGH et. al. 2004).  

 Na França, em virtude da crescente demanda social e educacional em torno das 
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propriedades rurais pedagógicas, uma comissão interministerial composta pelos ministérios da 

educação nacional, da agricultura e pesca, do desenvolvimento territorial e ambiental, da 

juventude e dos esportes de recentemente, da justiça, reuniu-se no ano de 2001 publicando 

uma circular que define as estruturas e o papel das propriedades rurais que desenvolvem 

atividades pedagógicas, como também, os objetivos e os tipos de públicos. Conforme 

estabelecido nesse documento, a propriedade rural pedagógica caracteriza-se como uma 

estrutura com criação de animais e/ou culturas, que recebe crianças e jovens da escola e fora 

dela, podendo ser subdividida em dois tipos: as propriedades de animação, que compreendem 

as propriedades urbanas ou periurbanas que apresentam pouca ou nenhuma produção 

agrícola, mas que dispõem de uma diversidade de espécies de animais domésticos; e as 

propriedades /explorações agrícolas que abarcam as propriedades rurais que, além de manter 

a sua função primária de produção, também desenvolvem atividades educativas, recebendo 

grupos de crianças e jovens de maneira regular (CAFFARELLI et. al., 2010).  

 Na Itália, no ano de 2000 foram averiguadas 273 propriedades rurais pedagógicas, 

destacando-se a região de Emilia-Romagna, que na época já contava com 115 propriedades 

rurais envolvidas com atividades de caráter pedagógico. Os objetivos dos projetos 

desenvolvidos nesta região visam, principalmente, reforçar a identidade local e promover a 

valorização dos produtos alimentícios típicos e as explorações agrícolas (NAPOLI, 2006).  

 Na Holanda, estes números são mais expressivos ainda. De acordo com Haubenhofer 

et. al. (2011), no ano de 2007 existiam em torno de 8.000 agricultores que ofereciam passeios 

educativos em suas propriedades para crianças em idade escolar. As atividades envolvem 

desde o conhecimento sobre a produção de alimentos, a observação e interação com os 

animais da propriedade até a participação em alguma atividade relacionada à rotina diária dos 

agricultores. 

 No cenário brasileiro já estão sendo desenvolvidas algumas experiências envolvendo a 

prática de atividades pedagógicas no âmbito das propriedades rurais, a partir do 

aproveitamento das múltiplas funções da agricultura, entretanto, ainda existem poucas 

referências teóricas que contemplem tais questões. 

 Partindo desses pressupostos, o presente artigo visa compartilhar alguns resultados de 

uma investigação científica, cujo objetivo principal constituiu-se na análise das atividades de 

turismo rural pedagógico, enquanto prática educativa a ser desenvolvida em complemento ao 

ensino escolar, tendo como base empírica duas experiências desenvolvidas no sul do Brasil: o 

projeto ‘Viva Ciranda’, de Joinville (SC) e o Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre (RS). 

 

2. METODOLOGIA 

 O estudo realizado utilizou como universo empírico o projeto de turismo pedagógico 

‘Viva Ciranda’, desenvolvido no município de Joinville, no Estado de Santa Catarina e o Roteiro 

‘Caminhos Rurais’ da zona sul do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ambos 

situados na região sul do Brasil. 
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 A escolha destes dois cenários enquanto universo de estudo justifica-se em função de 

três aspectos-chaves: primeiramente, porque tanto o Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre 

quanto o Projeto Viva Ciranda enquadram-se no conjunto das estratégias inovadoras que estão 

em desenvolvimento no meio rural brasileiro; em segundo lugar, pelo fato do turismo rural 

pedagógico ser uma atividade bastante recente no contexto brasileiro, ainda existem poucas 

experiências sendo desenvolvidas; e em terceiro, ao optar por duas experiências distintas, que 

abarcam contextos sociais e culturais diferenciados, tem-se a possibilidade de mostrar que o 

turismo rural pedagógico, enquanto uma alternativa socioeconômica a ser desenvolvida nas 

propriedades rurais e que contempla atividades voltadas para grupos escolares, não se limita a 

único contexto, evidenciando assim, o seu grau de aplicabilidade e relevância.  

 No que concerne aos procedimentos metodológicos adotados, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica acerca da temática estudada, a observação sistemática não-participante das 

atividades propostas e a realização de entrevistas semi-estruturadas, com 11 proprietários 

rurais, donos dos empreendimentos que oferecem atividades educativas para grupos 

escolares, sendo 6 proprietários que integram o projeto Viva Ciranda e 5 que fazem parte do 

Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre. Também foram entrevistadas 22 professoras, 

responsáveis pelas turmas de alunos que visitaram estas propriedades entre os meses de 

setembro a novembro de 2011.  

 Além desses procedimentos, também foram realizadas entrevistas não-estruturadas 

com dois técnicos responsáveis pela elaboração e desenvolvimento do ‘Projeto ‘Viva Ciranda’ e 

com a presidente da Coodestur - Cooperativa de Desenvolvimento e Formação do Produto 

Turístico, que presta serviços ao Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre. Estas entrevistas 

surgiram em virtude da necessidade de se conhecer com mais profundidade cada experiência, 

cujas informações não se encontram registradas em documentos oficiais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1.  O Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre 

O roteiro ‘Caminhos Rurais de Porto Alegre’ compreende uma proposta de turismo rural 

desenvolvida nas áreas rurais da zona sul do município de Porto Alegre, capital do Rio Grande 

do Sul. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Porto Alegre é considerada a segunda capital 

brasileira com maior área rural, com aproximadamente 30% do seu território definido como 

espaço rural (IBGE, 2009).  

De acordo com Ribeiro (2010), a área rural de Porto Alegre, que no final do século XIX 

era ocupada por estâncias, atualmente  caracteriza-se por uma expressiva agricultura familiar e 

agroecológica, representada por pequenas propriedades e sítios familiares com produção de 

frutas, hortaliças, flores e criação de animais, tais como, ovelhas, eqüinos, peixes, suínos, 

bovinos, búfalos, avestruzes. Desse modo, segundo Souza e Elesbão (2008, p. 9), “os 
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estabelecimentos rurais desta região de Porto Alegre são divididos basicamente em três tipos: 

produção para comercialização, moradia e/ou subsistência e ainda sítios de lazer”. 

Tais aspectos, associados às belezas naturais, culturais e históricas presentes nas 

construções, nos costumes e tradições preservadas, passaram a despertar a atenção de 

entidades e grupos interessados em divulgar este cenário que até pouco tempo atrás 

permanecia ‘esquecido’ e pouco valorizado pelo poder público e pela própria sociedade. A 

realização de um diagnóstico do meio rural de Porto Alegre no ano de 1994, evidenciava essas 

questões ao apontar a  existência de inúmeras riquezas e um significativo potencial a ser 

explorado, por meio de serviços e atividades voltadas para o lazer e o turismo, com 

necessidade de formulação e implementação de políticas públicas específicas que pudessem 

contribuir para a ordenação do uso dos espaços rurais (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

ALEGRE, 1994).  

 Posteriormente, em 1999, novas pesquisas foram realizadas por um grupo de 

acadêmicos estudantes do curso de Turismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (RODRIGUES, 2011). A realização dessas pesquisas contribuiu para a elaboração dos 

primeiros roteiros turísticos nas áreas rurais da zona sul de Porto Alegre, com a divulgação de 

suas belezas naturais e históricas. 

Nos anos seguintes, as iniciativas continuaram, porém sem um roteiro formalizado. 

Somente no ano de 2005, a Secretaria municipal do Turismo de Porto Alegre, em parceria com 

a Associação Rio-grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

EMATER e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), no intuito de estimular essas 

potencialidades, passaram a auxiliar os agricultores familiares indicando os melhores locais de 

suas propriedades que poderiam ser mostrados aos turistas em virtude da importância cultural 

ou beleza natural existente. Nesse mesmo período, realizou-se uma pesquisa entre as 

propriedades localizadas na zona rural de Porto Alegre, selecionando aquelas que 

apresentavam alguma prática rural ou o interesse em desenvolver atividades turísticas. A partir 

da identificação dessas propriedades interessadas na realização da atividade do turismo rural, 

foi criado então o roteiro turístico Caminhos Rurais de Porto Alegre (SOUZA & ELESBÃO, 

2009).   

Em 2007, o roteiro que inicialmente abrangia 30 empreendimentos, foi ampliado e 

passou a contar com 41 atrativos turísticos (COODESTUR, 2009).  No ano seguinte, a 

aprovação junto ao Ministério do Turismo (MTur) do projeto de apoio a iniciativas de turismo de 

base comunitária, elaborado pela Cooperativa de Formação e Desenvolvimento do Produto 

Turístico (COODESTUR) em parceria com a Associação Porto Alegre Rural (POARURAL) e 

apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), possibilitou a reorganização  do roteiro 

Caminhos Rurais, com a realização de um novo diagnóstico, cursos de capacitação, 

consultoria para as propriedades e material promocional. No ano de 2010, o projeto foi 
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ampliado, recebendo uma verba de valor significativo para serem investidos na divulgação e 

promoção do roteiro e na qualificação dos empreendedores1.  

Atualmente, de acordo com o relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo 

de Porto Alegre, o roteiro Caminhos Rurais abrange 31 empreendimentos que fazem parte dos 

atrativos para visitação, oferecendo opções de lazer, gastronomia, hospedagem e experiências 

relacionadas à rotina de vida rural e que estão distribuídos em onze bairros2 localizados na 

zona sul (RODRIGUES, 2011).  Dentro desse quadro de empreendimentos, encontram-se 

algumas propriedades rurais que também desenvolvem atividades de caráter educativo e 

recreativo voltadas especificamente para grupos escolares e que, por apresentarem tais 

características foi foco de análise pesquisa em questão. 

No quadro 1 encontram-se sistematizadas as principais informações referentes às 

atividades e conteúdos educacionais desenvolvidos nas propriedades rurais pesquisadas do 

roteiro “Caminhos Rurais” de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vale destacar, que foram 

levantadas outras informações, como exemplo, as atividades produtivas desenvolvidas nas 

propriedades, bem como o objetivo proposto no roteiro, mas estas informações foram omitidas 

face aos limites e objetivo do artigo. 

 

Quadro 1: Principais atividades e conteúdos educacionais nas propriedades rurais do Roteiro 
Caminhos Rurais, Porto Alegre-RS, Brasil. 

 

Propriedades 
Rurais 

Atividades Educacionais Conteúdos Educacionais 

 
 
 

Sítio Recanto das 
Pedras 

 
Contato com plantas e animais 
 
 
Oficinas de alimentação 
saudável 
 
 
Atividades recreativas 

 
Características dos animais 
 
 
Identificação dos diferentes tipos de 
plantas medicinais e hortaliças; 
 
Origem dos alimentos, noções de 
higiene pessoal e ambiental, 
hábitos alimentares. 
 

 
 
 
 

Granja Santantonio 
 
 
 

 
Visitas às áreas de cultivo de 
hortaliças 
 
Passeio de trator 
 
 
Atividades recreativas 

 
Características da produção 
ecológica 
 
Impactos ambientais da agricultura 
convencional 
 
Movimento e interação 

                                                            
1 Informações concedidas pela atual presidente da Cooperativa de Formação e Desenvolvimento do 
Produto Turístico (COODESTUR), senhora Aline Moraes Cunha. Conforme a entrevistada, o primeiro 
orçamento liberado pelo MTur (2008-2009) foi  R$ 147.560,00 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e 
sessenta reais) e o segundo  orçamento, concernente ao período de 2010-2012 compreendeu um valor 
total de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). 
2 Os bairros que fazem parte do projeto Caminhos Rurais de Porto Alegre são: Belém Novo, Belém Velho, 
Lami, Vila Nova, Restinga, Cascata, Ipanema, Lageado, Hípica, Lomba do Pinheiro e Campo Novo. 
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Sítio do Mato 
 

 
Trilha ecológica 
 
 
Visita aos canteiros da 
pequena horta 
 
 
Atividades recreativas 

 
Identificação de diferentes espécies 
de plantas 
 
Caracterização e interação com 
alguns tipos de animais 
 
Importância da qualidade da água e 
do ar, superação de limites 
pessoais 
 

 
 
 
 

Sítio dos Herdeiros 
 
 
 
 
 

 
Visita à horta e ao pomar de 
ameixas 
 
Visitas aos espaços dos 
pequenos animais 
 
 
Atividades recreativas 

 
Técnicas de cultivo, cuidados com 
as planta e colheita 
 
Tipos de cultivos, preparação do 
solo e colheita 
 
Movimento e interação 

 
 

Sítio do Tio Juca 
 
 

 
Visitas às areas de cultivo de 
hortaliças e plantas frutíferas 
 
Roda de discussões 

 
História de vida do agricultor 
 
Características da produção 
agroecológica 
 
Diferenças entre os sistemas de 
produção agroecológico e 
convencional 
 

FONTE: Pesquisa de Campo, (2011). 
 
3.2  O Projeto Viva Ciranda3 

 O Projeto ‘Viva Ciranda’ compreende uma proposta de turismo pedagógico que está 

sendo desenvolvida no município de Joinville, estado de Santa Catarina, situado na região sul 

do Brasil. O município, localizado a 188km da capital Florianópolis, possui uma população de 

aproximadamente 500 mil habitantes e é considerado a maior cidade catarinense. Com um 

patrimônio histórico, cultural e ambiental singular, Joinville se destaca não apenas por suas 

inúmeras belezas naturais, representadas pelas paisagens circundadas pela Serra do Mar e 

por remanescentes da mata Atlântica, mas também, pela gastronomia típica e pela arquitetura 

em estilo ‘enxaimel’, evidenciando a forte influência dos imigrantes alemães  (FUNDAÇÃO 

IPPUJ, 2011). 

A constatação de tamanho potencial e o desejo de promover o turismo nas áreas rurais 

de Joinville instigaram a equipe de profissionais da Fundação Turística de Joinville 

(PROMOTUR) a investir e elaborar uma proposta envolvendo as propriedades rurais da região 

                                                            
3  Todas as informações relacionadas especificamente ao projeto ‘Viva Ciranda’ foram obtidas por meio 
de entrevista não estruturada realizada com o coordenador do projeto, Vinicius Boneli Vieira, e com a 
assessora técnica, Thaíse Costa Guzzatti. 
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e as escolas. Assim, no ano de 2010, o projeto que recebeu o nome de ‘Viva Ciranda’ começa 

a ser idealizado e estruturado em etapas.  

A primeira dessas etapas consistiu na seleção das propriedades. Como a equipe em 

questão já possuía um conhecimento mais aprofundado das áreas rurais do município de 

Joinville, foi diretamente às propriedades que apresentavam  potencial ou que já tinham 

alguma experiência de turismo rural pedagógico, isto é, que não precisariam de grandes 

investimentos e que tivessem interesse  em inserir-se no projeto. Nesse sentido, visando 

elaborar um roteiro que não suscitasse competitividade, onde cada um tivesse seu foco, 

mapeou-se estas propriedades, buscando elencar diferentes atividades com diferentes focos.  

A segunda etapa compreendeu a realização do diagnóstico das propriedades, 

objetivando conhecer as características físicas e estruturais das mesmas e o perfil dos 

proprietários. Pretendeu-se ainda, apresentar e explicar o projeto para estas famílias, buscando 

despertar o interesse e motivá-los a participar de um teste-piloto.  Alguns aceitaram o desafio, 

outros foram suprimidos por não apresentarem uma estrutura segura e adequada no momento 

e, a partir desse grupo de interessados e com potencial e estruturas adequadas, formou-se um 

roteiro com seis propriedades, divididas em temas-chave – água e meio ambiente, flores, 

pequenos animais, cavalos, produção de mel e melado.  

Na terceira etapa, contratou-se uma pedagoga que visitou as propriedades, conversou 

com os proprietários e, a partir dos recursos identificados em cada uma delas, desenvolveu 

entre duas a três atividades para cada propriedade que foram apresentadas aos proprietários 

como proposta. Feito isso, conseguiu-se então estabelecer uma parceria com a Secretaria da 

Educação do município, que disponibilizou um ônibus e selecionou uma escola para a 

realização do teste-piloto no segundo semestre de 2010. Posteriormente, uma pedagoga 

efetiva foi cedida pela secretaria para trabalhar exclusivamente no projeto. 

Com esse teste, conseguiram-se fotos e materiais para elaborar uma cartilha e 

incrementar uma proposta maior que foi apresentada ao Ministério do Turismo em Brasília em 

dezembro de 2010, e cuja aprovação ocorreu no mesmo mês. O referido órgão governamental 

disponibilizou 168 mil reais para a execução do projeto, o que permitiu subsidiar 55 visitas as 

propriedades, material de divulgação e cursos de capacitação, estruturadas em 4 oficinas: uma 

oficina direcionada para a organização da propriedade, duas oficinas com enfoque nos 

recursos naturais e meio ambiente e a quarta oficina enfocando as atividades lúdicas e 

pedagógicas para serem desenvolvidas na propriedade.  

Dentro das capacitações, foram realizadas ainda duas saídas técnicas, sendo uma 

para a cidade de Urubici, localizada na serra catarinense, onde o grupo teve a oportunidade de 

conhecer um conjunto de propriedades de turismo rural bem estruturadas e organizadas. A 

segunda saída técnica compreendeu uma viagem para a França com o objetivo de fazer com 

que os agricultores tivessem uma vivência fora do seu ambiente habitual, buscando com isso 

motivá-los e também, apresentar experiências bem sucedidas de turismo rural pedagógico. 

Assim, dos seis proprietários, 3 foram contemplados com a viagem (Senhor Acácio, Senhor 
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Ango e Dona Ilse) em virtude de serem os únicos que possuíam a Declaração de Aptidão ao 

PRONAF4,  uma das exigências do Ministério do Turismo para ser  contemplado.  

Referente às visitas subsidiadas, 48 contemplavam as seis propriedades do projeto e 7 

seriam realizadas nas ‘novas’ propriedades novas que serão inseridas no proposta no ano de 

2012. Para tal, foram selecionadas 4 escolas municipais localizadas em regiões com menor 

IDH (Indicie de Desenvolvimento Humano) do município de Joinville. Todas as 55 visitas foram 

monitoradas pela pedagoga, no sentido de orientar e dar suporte às ações do proprietário e 

dos professores responsáveis pelas turmas. 

A proposta para 2012 é ampliar o projeto, incluindo outras 7 propriedades com um 

leque diversificado de atividades, visando com isso, expandir a demanda, atraindo públicos de 

outras cidades e estados. 

No quadro 1 encontram-se sistematizadas as principais informações referentes às 

atividades e conteúdos educacionais desenvolvidos nas propriedades rurais pesquisadas do 

projeto “Viva Ciranda” de Joinville, Estado de Santa Catarina. Como foi afirmado anteriormente 

também neste caso foram levantadas outras informações, como exemplo, as atividades 

produtivas desenvolvidas nas propriedades, bem como o objetivo proposto no projeto, mas 

estas informações foram omitidas face aos limites e objetivo do artigo. 

 

Quadro 2: Principais atividades e conteúdos educacionais nas propriedades rurais do Projeto 

“Viva Ciranda”, Joinville, Santa Catarina, Brasil. 

Propriedades 
Rurais 

Atividades Educacionais Conteúdos Educacionais 

 
 
 

Agrícola da Ilha 

 
Visita ao “Jardim dos Sentidos” 
 
 
Visita ao lago dos peixes 
ornamentais 
 
 
 
Trilha ecológica 

 
Desenvolvimento dos sentidos 
 
 
Preservação da água e do alimento 
 
 
 
Tipo de vegetação predominante, 
preservação da natureza, captação 
e armazenamento de água 
 

 
 
 

Família Schroeder 
 
 
 
 

 
Visita a horta e pomar 
orgânicos 
 
 
Interação com pequenos 
animais 

 
Forma de produção orgânica e o 
benefício para saúde e meio 
ambiente 
 
Características dos animais e 
cuidados. Estímulo às sensações. 

                                                            
4  Instrumento que identifica os agricultores aptos a realizarem operações de crédito rural ao amparo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. 
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Sítio Vale das 
Nascentes 

 
Identificação dos sons de 
diferentes pássaros 
 
Contato com os animais 
 
 
Visita às nascentes de água 

 
Importância dos pássaros na 
preservação das florestas 
 
Reciclagem e reaproveitamento do 
lixo 
 
Importância da água para a vida 
 

 
 
 

Propriedade do Sr. 
Ango Kersten 

 
Passeio de trator 
 
Observação do tratamento da 
água com raízes de junco 
 
Contato com pequenos 
pássaros e animais 

 
Produção e processamento da 
cana-de-açúcar 
 
Preservação dos recursos hídricos 
 
Características dos diferentes 
animais 
 

 
 

Apiário Pfau 
 
 

 
 
Atividades recreativas de 
identificação de abelhas e 
colméias 

 
Sistema de produção apícola 
 
A vida das abelhas 
 
Identificação de abelhas e colméias 
 

 
 
 

CTG Chaparral 
 

 
Apresentação do cavalo nativo 
 
Atividade de laço e montaria 

 
Características do cavalo nativo 
 
Coordenação motora, equilíbrio, 
atenção 
 

FONTE: Pesquisa de Campo, (2011). 
 
 

3.3. Especificidades e similaridades das propriedades rurais analisadas e das atividades 

propostas 

 A análise das informações coletadas evidencia um conjunto de especificidades e 

similaridades, identificadas não apenas entre uma experiência e outra, mas também entre as 

próprias propriedades inseridas no mesmo roteiro/projeto.  Desse modo, antes de discutirmos a 

respeito das atividades educativas desenvolvidas nestas propriedades, consideramos 

importante apresentarmos essas peculiaridades identificadas e que condizem à estrutura das 

propriedades, ao e perfil dos proprietários envolvidos, à questão do processo organizativo de 

cada experiência e ao planejamento das atividades propostas. 

 Em relação ao primeiro item, as propriedades analisadas apresentam vários aspectos 

distintos, a começar pelo seu tamanho, que vai desde  1 hectare até 500 hectares. No grupo 

dos Caminhos Rurais predominam as pequenas propriedades com área entre 1  e 11 hectares, 

enquanto que no município de Joinville,  o tamanho oscila entre 9 e 500 hectares, com a 

grande maioria (90%) possuindo entre 9 e 53 hectares aproximadamente.  As atividades 

produtivas desenvolvidas nessas propriedades também são diversas, abrangendo desde a 

produção de cana-de-açúcar e cultivo de flores, frutas e hortaliças até a criação de cavalos 
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crioulos e animais de pequeno porte, todas elas servindo como recurso pedagógico no 

desenvolvimento das atividades com as turmas de estudantes.   

 No quesito infra-estrutura, as diferenças observadas entre as propriedades também se 

acentuam. Enquanto algumas propriedades apresentam um quadro diferenciado de espaços 

educativos e instalações (ex.: Agrícola da Ilha, Propriedade do Senhor Ango Kersten, Vale das 

Nascentes, Sítio do Mato), outras ainda necessitam ser melhoradas ou ampliadas, a exemplo 

do Apiário PFAU e do Sítio do Tio Juca. Tais aspectos foram inclusive ressaltados pelos 

próprios proprietários nas entrevistas realizadas.  

 Referente à recepção dos grupos de visitantes, em 54 % das propriedades analisadas, 

o atendimento é exclusivamente familiar. Nos demais casos verificam-se a presença de 

empregados auxiliando a família nas atividades educativas. Neste quadro, destaca-se o Sítio 

do Mato que conta com o auxílio de 8 monitores contratados exclusivamente para o 

desenvolvimento das atividades de turismo rural pedagógico. Em relação a esta questão, é 

importante destacar que, das 11 propriedades analisadas, 6 são consideradas de agricultura 

familiar.  

 Quanto ao perfil dos proprietários envolvidos com atividades de turismo rural 

pedagógico, foram identificados três tipos de empreendedores: os considerados rurais com 

procedência e trajetória de vida no meio rural, total ou parcial, isto é, que residiram por um 

tempo no meio rural, e os neo-rurais, com origem no meio urbano e posterior migração para as 

áreas rurais. A faixa etária desses empreendedores também varia, oscilando entre 44 anos e 

68 anos, com uma média predominando entre 50 e 60 anos. Em relação ao grau de 

escolaridade, a maioria (38%) possui ensino fundamental incompleto, seguido de 23% com 

ensino médico completo, 15% com ensino técnico e 15% com ensino superior.  

 Em relação ao processo organizativo, percebe-se claramente que se trata de duas 

experiências diferenciadas e que se encontram em estágios de desenvolvimento bastante 

distintos. No caso do Projeto Viva Ciranda, no município de Joinville, desde o princípio o foco 

central foi o turismo pedagógico e todas as ações promovidas pelos sujeitos envolvidos 

direcionam-se para este aspecto. Consequentemente, a questão do planejamento passa a 

figurar como um dos pilares do projeto, podendo ser identificado não apenas nos objetivos 

estabelecidos pela equipe responsável, mas também, nas etapas a serem cumpridas, na 

orientação aos proprietários, no monitoramento constante das atividades realizada por uma 

pedagoga, na realização de cursos de capacitação e encontros para discutir os pontos a serem 

melhorados e na avaliação das atividades. Até mesmo os proprietários que já desenvolviam 

atividades com turmas de crianças, passaram a desenvolver uma proposta com um enfoque 

mais pedagógico e com uma estrutura mais organizada.  

 Já, no Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre, a ênfase maior concentrou-se na 

divulgação e promoção dos empreendimentos turísticos. A iniciativa em receber grupos 

escolares, desse modo, surgiu individualmente, sem incentivos ou apoio externo e sem 

orientação na elaboração das atividades propostas. Na maioria das propriedades, o roteiro 
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proposto atualmente foi sendo construindo ao longo do tempo, com os erros e acertos 

evidenciados em cada nova situação. As experiências práticas, associadas aos conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida foram e continuam sendo os principais elementos orientadores no 

desenvolvimento das atividades com grupos escolares.  

 No que diz respeito às estratégias utilizadas pelos proprietários no desenvolvimento 

das referidas atividades, observa-se que alguns apenas expõem seus saberes, explicam os 

processos de produção e os alunos ouvem e observam, porém, sem envolver-se de fato nas 

atividades. Seria o caso averiguado no Sítio do Tio Juca.    Outros  seguem uma abordagem 

mais sensorial, com a realização de várias ativididades práticas envolvendo os sentidos (tato, 

olfato, visão, audição, paladar), a exemplo do Sítio Recanto das Pedras e da Agrícola da Ilha. 

Há ainda aqueles que apresentam um enfoque mais lúdico, com a realização de diferentes 

atividades lúdicas e recreativas. Nesse grupo, destacar-se-ia o Sítio do Mato. No grupo maior, 

estão aqueles que combinam uma fala incial mais expositiva seguido de atividades práticas 

envolvendo o contato direto com a terra e animais.  

 Ressalva-se que o fato de apresentar um ou outro enfoque não  significa 

necessariamente que as atividades desenvolvidas na propriedade não apresentem as demais 

características. Por serem atividades realizadas ao ar livre, que envolvem os recursos da 

natureza como recurso didático, tendo como público alvo turmas de diferentes faixas etárias,  

provenientes de distintos contextos sócio-culturais, estas atividades são em sua essência, 

dinâmicas. Isso porque a natureza é dinâmica, com seus ciclos e mudanças de estações, 

assim como os grupos são diversos, o que exige certa criatividade e flexibilidade de quem 

desenvolve as atividades.  

 Dentro desse contexto, para além da questão relacionada aos ciclos da natureza e à 

faixa etária das turmas recebidas, destacamos outras variáveis que influenciam direta ou 

indiretamente a prática do turismo rural pedagógico. A primeira variável refere-se ao tempo de 

permanência das turmas nas propriedades rurais. Em algumas situações observadas, as 

turmas chegaram atrasadas, em virtude da distância entre a escola e a propriedade, associado 

aos congestionamentos encontrados durante o trajeto. Tal atraso diminuiu significativamente o 

tempo de permanência da turma no local e consequentemente, o tempo das atividades 

propostas.  

 Outra variável que, inclusive, foi bastante ressaltada pelos proprietários entrevistados 

diz respeito ao envolvimento e intervenção da professora responsável pelas turmas durante as 

atividades. Há professores que apenas acompanham os alunos, sem fazer qualquer 

interferência, deixando todo o trabalho a cargo do proprietário. Nessas situações, verifica-se 

uma maior desatenção por parte dos alunos e agitação do grupo enquanto o proprietário 

explana seus saberes práticos. Por outro lado, existem aqueles professores que orientam a 

turma, fazem interferências, questionam os alunos e os estimulam a observar, refletir e 

experimentar. Nestes casos, é possível constatar uma interação maior dos alunos com o 

ambiente visitado, bem como, maior interesse pelas informações apresentadas. 
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 Como é possível observar, existem vários fatores que podem beneficiar ou atrapalhar o 

desenvolvimento das atividades de turismo rural pedagógico no âmbito de uma propriedade 

rural. Apesar disso, há um aspecto que permanece presente em todos os roteiros propostos: 

são vivências que possibilitam aos alunos o contato direto com o meio rural e com a natureza, 

favorecendo a compreensão em menor ou maior escala, de questões relacionadas à origem 

dos alimentos, à vida animal e vegetal, aos recursos hídricos e aos modos de produção 

sustentáveis, a exemplo, da produção agroecológica.  

 Tais aspectos podem ser trabalhados nas diferentes áreas do conhecimento, dentro de 

uma perspectiva interdisciplinar integrando teoria e prática, sendo para isso, imprescindível o 

papel do professor. Temas como  localização geográfica, diferenças entre rural e urbano, tipos 

de solo, culturas de verão e de inverno, tipos de vegetação, cursos d’água, (Geografia); 

características dos animais, em relação ao modo de reprodução, alimentação, habitat, 

comportamentos e importância para o meio ambiente; características do processo de produção 

orgânico e alimentação saudável (Ciências); tamanhos, quantidade, medidas, diferenças e 

semelhanças (Matemática); história da região, aspectos comparativos entre a agricultura atual 

e de antigamente, modos de vida e costumes de antigamente (História); interação grupal, 

movimento, equilíbrio, coordenação motora, brincadeiras e jogos recreativos (Educação Física) 

são alguns dos conteúdos possíveis de serem contemplados durante a realização das 

atividades educativas desenvolvidas nas propriedades rurais analisadas,  conforme averiguado 

nas observações e confirmado pelos professores entrevistados. Tais conteúdos vão ao 

encontro do que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1997), evidenciando 

assim, o caráter valorativo presente na prática do turismo rural pedagógico, enquanto 

estratégia que vem a complementar o ensino escolar. 

 Ainda, de acordo com o grupo de professores entrevistados, a partir das experiências 

vivenciadas nas propriedades, é possível integrar outras áreas do conhecimento, como 

Português (produção textual, relatórios, textos informativos, poesias, história em quadrinhos, 

expressão oral, rodas de conversação ) e Artes (desenho, pintura, colagem). Esse aspecto foi 

destacado principalmente pelas professoras que atuam nas séries iniciais do ensino 

fundamental.  

 Vale ressaltar ainda que das 22 professoras entrevistadas, praticamente todas 

consideraram as atividades desenvolvidas nas propriedades rurais com suas respectivas 

turmas como sendo práticas educativas. Muitas, inclusive declararam-se surpresas com a 

desenvoltura dos proprietários e capacidade de envolver os alunos, a exemplo da propriedade 

do Senhor Acácio Schroeder. De acordo com a grande maioria, tais atividades além de 

favorecer o aprendizado dos alunos em relação aos conteúdos específicos desenvolvidos em 

sala de aula, também possibilitam a compreensão e valorização do trabalho do agricultor e das 

suas atividades produtivas, bem como, o conhecimento sobre a origem dos alimentos, aspecto 

este ressaltado não apenas pelos professores entrevistados, mas também pelos próprios 

proprietários.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise realizada nas propriedades que integram o Roteiro ‘Caminhos Rurais de 

Porto Alegre (RS) e o projeto ‘Viva Ciranda, (SC) revelou a importante função sócio-educativa 

desempenhada por essas propriedades rurais, que passam a figurar no cenário atual como 

importantes ferramentas no desenvolvimento de valores relacionados ao meio ambiente, à 

cultura rural e à convivência social, aspecto este que vai ao encontro dos resultados apontados 

nos estudos realizados em países como a França, Itália, Noruega, Finlândia Holanda e Japão, 

onde a prática do turismo rural pedagógico, concretizada a partir de projetos de cooperação 

entre escolas e propriedades rurais tem recebido significativo destaque, sobretudo, nos últimos 

anos. 

 Nesse contexto, o caráter multifuncional da atividade agrícola e dos espaços rurais é 

fortalecido, do mesmo modo que o trabalho do agricultor, do proprietário rural passa a receber 

um novo olhar por parte dos citadinos, sobretudo, das crianças que visitam as propriedades. 

Questões como preservação da mata ciliar, dos solos, dos recursos hídricos e a valorização 

dos costumes e tradições característicos do meio rural começam a receber uma atenção 

redobrada por parte dos proprietários rurais. Essa re-conexão, por sua vez, favorece o resgate 

da identidade desses sujeitos como seres comunitários, integrados ao meio sociocultural em 

que vivem. 

 Conforme foi possível averiguar, a prática do turismo rural pedagógico vislumbrado nas 

duas experiências analisadas apresenta um conjunto de peculiaridades que evidenciam duas 

questões: primeiro, que as atividades desenvolvidas nas 11 propriedades estudadas 

representam estratégias inovadoras no quadro do desenvolvimento rural, favorecendo de um 

lado, a integração social entre as famílias proprietárias e os diferentes grupos sociais e 

agregando valor aos seus serviços e produtos, e de outro lado, contribuindo para o 

aprendizado das crianças e para a ampliação do seu universo cultural. 

 A segunda questão evidenciada refere-se às melhorias na infra-estrutura de algumas 

propriedades, ao incremento de novas atividades com enfoque mais lúdico, à realização de 

cursos de capacitações para os proprietários rurais, ao estabelecimento de parcerias com o 

poder público e privado, envolvendo escolas particulares e públicas em âmbito local e regional 

e à implementação de leis que regulamentem e supervisionem as atividades educativas 

desenvolvidas nas propriedades rurais.  

 Todos esses elementos convergem para uma conclusão, de que as experiências 

brasileiras envolvendo a prática do turismo rural pedagógico no âmbito das propriedades rurais, 

apesar de já apresentar vários pontos positivos, ainda têm um longo caminho a percorrer, 

principalmente no que concerne ao reconhecimento por parte do poder público, concretizado 

através da criação de leis de incentivo. 
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