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1. RESUMO 

0 turismo no espas:o rural, especialmente o agroturismo, intensifica-se no periodo da sociedade 

denominada p6s-modema. Pois, se durante o periodo da Revolus:ao Industrial houve certo 

dominic das cidades sobre as atividades rurais, numa sociedade caracterizada como p6s

industrial ou p6s-modema, parece haver urna revalorizas:ao do campo em funs:ao de seu espas:o 

estar mais proximo da natureza, ou melhor, as transformayoes que aconteceram no seu territ6rio 

forarn menores, pelo menos aparentemente, comparando-se aquelas que ocorreram nos espac;os 

urbanos. As djversas modalidades do Turismo no espac;o rural sao encontradas pelos agricultores 

como complementac;ao de renda em func;ao das mudans:as que ocorreram neste territ6ri.o. Diante 

da importancia atribuida ao agroturismo, a primeira hip6tese elaborada baseou-se em que o 

agroturismo contribui para aumentar a renda, gerar emprego, criar condic;oes para fixar a 

populayao no campo. valorizar sua cultura e desenvolver praticas voltadas a aprecias:ao da 

paisagem e a preservayao am bien tal. Desta maneira, o agroturismo aparece como uma altemativa 

para os agricultores familiares. A partir de observas:oes iniciais, tanto em Cunha, como em Santo 

Antonio do Pinhal, elaborou-se outra hip6tese na qual no espac;o rural, se, de urn lado o turismo e 
uma altemativa para os agricultores familiares, por outro lado esta deslocando a populac;ao do 

campo por conta da valorizas;ao das terras, que essa atividade proporciona Pela falta de 

altemativas para permanecer no campo, o agricultor vende sua propriedade. muda-se para a 

cidade ou volta como empregado para trabalhar na sua antiga urudade de produc;ao. E quem 

desenvolve o turismo sao os neo-rurais, ex-citadinos que vern fixando residencia no campo. 

Objetivou-se neste trabalho analisar o desenvolvimento da atividade turistica no espac;o rural, em 

alguns municipios do estado de Sao Paulo, buscando entender de que maneira ele pode contribuir 

para o desenvolvimento local e qual e o papel das politicas publicas para sua concretizas;ao. 

Foram escolhidos os municipios de Cunha, Santo Antonio do Pinhal e Louveira com base no 

criterio de possuir atividades turisticas no espac;o rural e de ter presenc;a signifi.cativa de 

agricultores familiares. Na verdade, a busca neste trabalho pela condicrao e valorizac;ao do 

turismo no espac;o rural enquanto urn fator de fixayao do homem no campo atraves do aurnento 

de renda e emprego, nao se concretizou, com exces;ao do que se p6de analisar em Louveira. Ao 

inves disso, o que se detectou foi o fato de agricultores tradicionais darem lugar a atividades 

xvii 



turisticas na forma de pousadas no esp3.9o rural, desenvolvidas por uma populas;ao originliria de 

outros centros urbanos que buscam atividades alternativas e o sossego do campo. Trata-se de 

uma nova categoria denominada de neo-rurais, a exemplo do que vern ocorrendo em paises da 

Europa Ocidental. 

Palavras-chaves: turismo no espas;o rural, desenvolvimento rural, politicas publicas. 
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ABSTRACT 

The tourism in rural areas, specially the agro-tourism, intensifies in the society period called 

postrnodem. Because, if during the industrial Revolution there was kind of a domination from 

the cities on the rural activities. in a society characterized as postindustrial or postmodem, it 

seems to have a new appreciation on the countryside in function of its space be near to the nature, 

or in other way, the transformations that happened in its territory were smaller, at least 

apparently, comparing to the ones that happened on the urban spaces. The different modalities of 

the Tourism on the rural space are found by the agricultures as an income complementation in 

function from the changes that happened on this territory. In front of the importance attributed to 

the agro-tourism, the frrst hypotheses elaborated was based in that the agro-tourism contributes to 

improve the income, generates employment, create conditions to fix the rural population, values 

their culture and develop practices towards to the landscape appreciation and to the environment 

preservation. ln this way, the agro-tourism appears as an alternative to the familiar farming. From 

this initial observations, as in Cunha, as in Santo Antonio do Pinhal, it was elaborated a 

hypotheses where the rural space, if, in one hand the tourism is an alternative to the familiar 

faming, in other hand is dislocating the countryside population because of the land valorization, 

that this activity provides. For the lack of alternatives to stay in the countryside, the agriculturist 

sells his property, moves to the city or goes back working as an employee in his former 

production unity. And who develops the tourism are the neo-rural, former city dwellers that come 

fixing residence in the countryside. It was aimed in the research analyzing the development from 

the touristy activities on the rural areas, in some cities from Sao Paulo State, seeking to 

understand in which way it can contribute to the local development and what is the role from the 

public policies the accomplishment. It was chosen the cities of Cunha, Santo Antonio do Pinhal 

and Louveira based on the criteria of possessing touristy activities in the rural space and the 

significant presence from the familiar farming. Actually, this research seek the tourism 

conditions and value on the rural space as a factor of man fixation on the countryside through the 

income and employment increasement, it didn' t accomplish, with the exception on what was 

analyzed in Louveira Instead of this, what was detected was the fact to the traditional frarnings 

giving space to the touristy activities in the way of small hostels on the rural space, developed by 
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a population originated from other urban centers that searched for alternatives activities and the 

peace from the countryside. It treats from a new category denominated by neo-rural, as example 

from what has happening on the Occidental Europe COWltries. 

Key-words: tourism on rural space. rural development, public policies. 
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1. Iotrodu~ao 

0 turismo Rural tern sido muito disseminado nas tiltimas decadas. Tal fato foi 

observado inicialmente nos paises europeus e na America do Norte e, depois, na America Latina. 

No Brasil, principalmente nos estados do centro-sui, essa ocorrencia se verifica a partir da decada 

de 1980. 0 que teria levado o homem contemporaneo a buscar o espacyo rural como forma de 

lazer? Este trabalho vis~ em primeiro Iugar, procurar relacionar as mudan~.as que ocorreram no 

campo e que propiciaram essa nova atividade econornica; em segundo Iugar, detectar a visao do 

ator social p6s-moderno em relas;ao a natureza e, finalmente, saber se essa atividade contribui 

para aurnentar a renda dos agricuJtores familiares. 

As mudancyas ocorridas no espacyo rural desestruturaram as fronteiras tradicionais entre 

atividades agricolas e nao-agricolas. Diante disso, registra-se a emergencia de uma nova nocyao 

de rural , desvinculado das caracteristicas anteriormente a eJe associadas. 

0 mundo rural convive com outras atividades, tornando-se, assim, muito mais do que 

urn fomecedor de materia-prima, mas urn espas;o diversificado de atividades produtivas 

denominado por alguns autores como multifuncional (CRIST6V AO, 2002). Dentre as multiplas 

atividades, destacam-se o lazer e o turismo no espas;o rural . Nas suas modalidades estao 

presentes rodeios, festas religiosas e folcl6ricas, atividades esportivas, ecoturismo, pesque-pague, 

restaurantes rurais, agroturismo etc. 

0 interesse por buscar novas modalidades de turismo, alem do tradicionaJ sol, mar e 

praia. prende-se, de urn lado, ao "crescimento da populas;ao urbana que se concentra em areas 

metropolitanas densamente povoadas e, de outro, a necessidade de inovar as atividades 

economicas no meio rural" (RODRIGUES, 2000:7). 

Do lado daqueles que procuram equipamentos turisticos no campo, o intenso processo 

de urbanizacyao ocorrido nas ultimas decadas e os grandes problemas encontrados nas cidades, 

contribuem para resgatar o imaginario rural para grande parte da popula9ao: urn ambiente 

proximo da natureza despoluido, tranqiiilo, entre outros. JOAQUIM (200 1) considera o turismo 

no espacyo rural com atributos que o tornam "verdadeiramente rural" pela qualidade ambiental, 

sossego e possibilidade de contatos personalizados. 
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No caso brasileiro. devido a intensa imigra~ao ocorrida durante o seculo XIX e no inicio 

do seculo XX, grande parte dos habitantes urbanos descende dos velhos imigrantes que iniciaram 

suas atividades no meio rural e, para tanto, buscam nele suas origens. 

Em algumas regioes, a paisagem rural, como recurso turistico, ja e comum. As primeiras 

experiencias de turismo no espa~o rural, no Brasil, ocorreram no municipio de Lajes, no estado 

de Santa Catarina, onde antigas fazendas de gado se transformararn em hoteis-fazenda (MA TEl, 

2000). Representam propriedades de grande import§.ncia hist6rica, associadas as grandes tropas 

que percorriam as regioes Sudeste e Sul do Pais. 

Dentre as modalidades do turismo no esparyo rural, esta o agroturismo, objeto inicial de 

reflexao desse trabalho. Sao consideradas atividades agroturisticas aquelas ocorridas em 

propriedades rurais que se dedicam a agropecwiria, ao reflorestarnento ou a agroindlistria e nas 

quais a hospedagem contribui como complementac;:ao de renda. Os h6spedes desfrutam de lazer e 

recrea~ao, alimentac;ao. inte~o com atividades de produc;:ao agropecuaria e em sua estadia 

deve ocorrer pelo menos urn pernoite. 

Dentro desta perspectiva, este trabalho buscou compreender as novas atividades 

agricolas, em especial o agrorurismo, diante do processo de transforma~ao do espac;:o rural, que 

ocorre em algumas regioes brasileiras. Para o desenvolvimento deste trabalho foram escolhidos 

os municipios de Cunha, Santo Antonio do Pinhal e Louveira, utilizando-se o criterio de possuir 

atividades turisticas no espac;:o rural e de uma presen~a significativa de agricultores farniliares 1 

Destaca-se que o agroturisrno como atividade desenvolvida nas propriedades agricolas 

de maneira sustentavel garantindo a preserva~ao do meio ambiente. Diversos autores como 

GRAZIANO DA SlLVA et al (1998), CAMPANHOLA eta/ (1999), PORTUGUEZ (1999) 

discutem sua contribuic;:ao para diminuir o exodo rural, aumentar as atividades de lazer, 

complementar a renda dos proprietarios rurais, gerar empregos e dirninuir a violencia, refletindo 

na melboria da qualidade de vida. 

No espac;:o rural o valor "terra" nao deve existir s6 para a produyao de alimentos ou pela 

diversidade de atividades alternativas que possibilitem a rentabilidade. Da relac;:ao, bomem x 

terra sao criados lac;:os afetivos: e produzida urna hist6ria, alem de valores sociais e culturais que 

devem ser preservados. 

1 Agn cultores fanuharcs soo aqui cntcndidos como aqueles que tntegram as categorias produ~o. familia e trabalho 
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Diante da importancia atribuida ao agroturismo, a primeira hip6tese elaborada era de 

que o agroturisrno contribui para aurnemar a renda, gerar ernprego, criar concli96es para fixar a 

popula<yao no campo, valorizar sua cultura e desenvolver praticas voltadas a aprecia9ao da 

paisagem e a preserva9ao ambiental. Desta maneira, o agroturismo aparece como uma altemativa 

para os agricultores familiares. 

A partir de observa~oes iniciais, tanto em Cunha, como em Santo Antonio do Pinhal, 

municipios que fazem parte dessa pesquisa, elaborou-se outra hip6tese na qual o turismo, no 

espa9o rural, pode ser uma alternativa para os agricultores familiares, mas pode tambem deslocar 

a popula~ao do campo por conta da valorizayao das terras, que essa atividade proporciona. Pela 

falta de altemativa para permanecer no campo, o agricultor vende sua propriedade, muda-se para 

a cidade ou volta como empregado para trabalhar na sua antiga unidade de produ9ao. E quem 

desenvolve o turismo sao os neorurais, ex-citadinos que vern fixando residencia no campo e 

dedicando-se a atividades agropecuarias ou de servi<yos, como o turismo. 

Em Louveira, outro municipio estudado, apesar da predominancia dos agricultores 

familiares, a atividade denominada agroturismo, na realidade nao e, pois, trata-se de urn passeio 

rural. De acordo com a Organiza9ao Mundial do Turismo (OMT), para uma atividade ser 

considerada como turistica tern que haver, pelo menos, urn pemoite e isto nao foi encontrado 

neste municipio. 

Assim, objetivou-se neste trabalho analisar o desenvolvimento da atividade turistica no 

espa<;o rural, em tres municipios do estado de S. Paulo, buscando entender de que maneira ele 

pode contribuir para o desenvolvimento local e qual o papel das politicas publicas para sua 

concretiza<;ao. 

Para tanto, serao tratadas algumas questoes especificas tais como: 

• discutir 0 conceito que 0 homem p6s-modemo atribuiu a natureza; 

• discutir a atividade de turismo no espac;o rural2 no contexto das 

transforma96es da agricultura brasileira e seus efeitos no desenvolvirnento 

local e regional; 

• refletir sobre a atuas;ao das politicas publicas direcionadas ao turismo no 

espa<;o rural e a agricultura familiar; 

2 Optou-se. neste pnmeiro momenro, por ut1lt2N a categoria runsmo no espa~o rural tendo em vista a divers1dadt de conceituat<Oes encontradas 
sobre o tcma_ No capttulo IJI, isto sera tratado de forma a esclarecer esses concettos 
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• alertar sobre os impactos socioambientais positivos e negativos das 

ati"idades de turismo no espac;o rural; 

• refletir o envolvimento da comunidade no planejamento do turismo no 

espa<;o rural; 

• discutir as questOes de emprego e renda nas regioes estudadas. 

A escolha das regioes estudadas baseou-se no criterio da regHio desenvolver alguma 

atividade de turismo no espac;o rural. A escolha foi realizada ern municipios do estado de Sao 

Paulo. Esta unidade territorial do Brasil tern grande destaque pela sua participac;ao na economia 

nacional; responde por mais de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro; possui urna 

economia diversificada baseada nwna s6lida base tecnol6gica, gerando produtos com alto valor 

agregado, destacando-se segmentos de Tecnologia da Informa9ao, Informatica, Aeroespacial e 

Automotivo. 0 setor agropecuario e expressivo e exibe altos indices de produtividade 

(ww\v.investimentos.sp.gov.br, 2006). 

Sao Paulo e urn estado privilegiado para o desenvolvimento de diversas modalidades de 

turismo no espac;o rural, dentre as quais o ecoturismo eo agroturismo. Contribuem para tal varias 

potencial idades: 

• Trata-se do estado mais populoso do pais. Sua capital e uma das maiores 

cidades do mundo, a/em de outras que se destacam como metropoles 

regionais. Nelas sao encontrados os problemas referentes ao modo de 

vida, aos ambientes artificiais e a inseguran~a. 
• E o centro financeiro e econ6mico do pais, tendo gra~as a isso parte 

significante de sua popula~ao com poder de consumo turistico e 

europeiza~ao dos respectivos comporcamentos de lazer. 

• Hti uma rede de auto-estradas da area metropolitana de Siio Paulo para 

wirias dire~oes, completada por uma malha densa e difusa de vias 

secundarias. 

• 0 turismo niio e uma atividade nova no estado. Suas prtiticas sao 

desenvolvidas ha decadas destacando-se a beira mar (sol e praia), as 
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climaticas (Serra do Mar ou da Mantiqueira}, as hidrotermais e 

religiosas. 

• Observa-se entre os ruristas do estado urn desperrar recente de turismos 

alternativos. como, por exemplo, fins de semana no campo em chacaras 

ou hoteis fazenda ou fazenda hoteis3
, pousadas rurais cuja finalidade e 0 

contato com atividades rurais ou com a natureza. 

• 0 espar;o rural dispoe de muitos recursos turisticos, ecol6gicos, agricolas. 

culturais, hist6rico, etc. (CA V ACO, 200 I). 

Apesar de toda a potencialidade do estado de Sao Paulo para o turismo no espayo rural, 

oeste trabalho, em funyao das suas hip6teses, os municipios escolhidos deveriam possuir algumas 

caracteristicas em comum. Em primeiro lugar, seria necessaria haver o predominio de 

propriedades familiares em relayao as propriedades patronais e, em segundo lugar, existirem, 

alem de atividades agropecuarias, o turismo no espa9o rural. 

Para tanto, foram realizadas pesquisas em documentos publicados pel a F AOIINCRA, no 

qual encontramos a divisao de propriedades rurais em familiares e patronais de cada municipio 

brasileiro, alem do total existente no estado de Sao Paulo e Brasil. Foram tambem consultados 

dados econ6micos da Funda9ao Sistema Estadual de Analise de Dados (SEADE), lnstituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica, sites dos municipios e publica9oes em livros, revistas, 

jomais e folderes. 

Com os dados coletados e tendo como ponto de partida o respeito as caracteristicas 

locais, foram escolhidos tres municipios: Cunha localizada na Serra do Mar, Santo Antonio do 

Pinhal, localizado na Serra da Mantiqueira e Louveira, na regiao administrativa de Campinas 

onde o poder publico municipal desenvolve urn projeto de Agroturismo Sustentavel. Nas tres 

unidades administrativas, predominarn as propriedades familiares em relayao as propriedades 

patronais e atividades de turismo no espayo rural. Sao municipios que tiveram sua hist6ria de 

forrnayao nos primeiros seculos da coloniza9ao brasileira. 

As terras de Cunha forarn ocupadas pelos aventureiros portugueses, em busca de urn 

enriquecimento facil. Os lusitanos chegaram a regiao a partir de 1695, pelo advento de ouro nas 

minas gerais. Cunha passa entao a ser passagem obrigatoria como "boca do sertao", em rela9ao 

3 Os hoteis-fazenda silo hotels nos moldes tradiciOnaJs apenas instalados no meto rural , ja as fazenda-hote•s sao tnstaladas em propnedades 
produm·as, constitui-sc na auv1dade de agroturismo (CAMPANHOLA eta! .. 1999). 
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ao percurso que vai do litoral ao local das minas. Comecra assim o povoamento do que viria a ser 

mais tarde a cidade de Cunha. 

As antigas trilhas dos indigenas construidas na Serra do Mar entre Paraty (Rio de 

Janeiro) e o territ6rio onde se localiza hoje a cidade de Cunha passaram a ser utilizadas par 

paulistas e por habitantes fluminenses para troca de produtos agricolas. 

A constituicyao do povoado vai sendo realizada pouco a pouco e aos antigos moradores 

vao se juntando desocupados, desertores da marinha e ate criminosos. No inicio, a populacrao vai 

se estabelecendo de maneira desordenada., mas o local passa a ser utilizado para descanso e como 

reduto de provirnento das tropas imperiais. 

A existencia de arvores Louveiras. ·'da familia das Jeguminosas-papilionaceas, que 

possui folhas membranosas e flares amarronzadas, em racemos'' (LAROUSSE CULTURAL, 

1995:3663), fez com que o primeiro povoador, Gaspar de Oliveira, natural da cidade de Lagrona, 

na Espanha, batizasse o Iugar onde acampara com este nome. 0 fundador do municipio era 

casado com Dona Pascoa Costa, cuja mae era bisneta de Joao Ramalho e da fndia Bartyra, quem, 

depois, foi batizada como Isabel Dias. Assim, tern inicio, em 1639, a hist6ria do municipio 

pauJista, hoje denominado Louveira. Gaspar de Oliveira, o fundador de Louveira, e sua esposa 

instalaram-se no Pouso dos Oliveiras, local no qual possivelmente os bandeirantes paulistas 

descansavam pelas matas, nas proximidades de Jundiai. Foi ele quem plantou as primeiras 

videiras da regiao, trazidas de sua plantacrao nas proxirnidades de Sao Paulo, dando inicio assim 

ao cultivo da uva na regiao. 

Os imigrantes italianos chegaram a Louveira a partir de 1890, vindos da Cidade de 

Treviso, fazendo da agricultura a sua principal atividade, dedicando-se a atividades agricolas 

principalmente, a cultura da uva e a producyao de vinhos, trazendo ao municipio marcas de suas 

tipicidades culturais, as quais podem ser encontradas ainda hoje (FUNDAC, 2002). 

A hist6ria de Santo Antonio do PinJilal comecra a partir da criayao da Capitania de S. 

Paulo-Minas, em 1795. As capitanias hereditarias foram instituidas pela Coroa portuguesa que 

doou entre, 1534 e 1536, extensas faixas de terras que iam do litoral ao limite de Tordesilhas. 

Consistiam na divisao do territ6rio brasileiro em imensas areas de terra, doadas aos fidalgos 

portugueses, denominados capitaes donatarios. Tais decis6es prendiam-se a necessidade de 

garantir a posse da colonia, bern como dirninuir gastos com a colonizacrao, ern funcrao de reduzir 

recursos para empreendimentos tao altos. 
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A area territorial do municipio de Santo Antonio do Pinhal localiza-se na antiga 

sesmaria de Imicio Caetano, a qual os antigos moradores chamavam de "campos do Caetano", 

que hoje corresponde a estancia climatica de Campos de Jordao. 

Inicialmente, nos municipios estudados, procurou-se realizar contatos com pessoas 

ligadas a administrac;ao municipal. tais como: secretarios de rurismo, secretarios da agricultura, 

turism6logos, que pudessern fomecer maiores informac;oes sobre a agricultura familiar e sobre as 

atividades de agroturismo desenvolvidas no municipio. Foram procuradas tarnbem informac;oes 

com comerciantes, guias de turismo, tecnicos em turismo. artistas plasticos, para aprofundar 

conhecimento sobre o turismo no espac;o rural nos municipios. 

0 metodo de pesquisa utilizado nessa tese foi o quaJitativo. Optou-se pela escolha desse 

procedimento para a reflexao das transformac;oes que ocorreram no rnundo rural e na sociedade 

contemporanea, que levaram ao aparecimento de novas atividades nesse espac;o, dentre elas o 

turisrno no espac;o rural em suas diversas modalidades. 

As abordagens da pesquisa qualitativa se fundamentam em alguns pressupostos 

contrcirios ao modelo experimental, sendo adotados metodos e tecnicas de pesquisa diferenciada. 

E opiniao dos cientistas que partilham dessa abordagem uma oposic;ao a urn Unico padrao de 

pesquisa para todas as ciencias; defendem que as ciencias humanas tern sua especificidade: o 

estudo do comportamento humano e social; tal constatayao faz delas ciencias especificas, com 

metodologia propria. A pesquisa qualitativa parte do fundamento de que ha uma relac;ao 

dinamica entre o mundo real e o sujeito. Desta forma, o conhecimento nao se reduz a urn rol de 

dados isolados, conectados por uma teoria explicativa, portanto, sua forma de apreender e de 

legitimar OS conhecimentos e diferente dos estudos experimentais. Em relac;ao as orientac;oes 

fllos6ficas, na pesquisa qualitativa, que afirma a relac;ao sempre presente no conhecimento sao a 

fenomenologia e a dialetica. Para a dialetica, na produyao do conhecimento, ha uma relac;ao 

dinfunica entre o sujeito e o objeto. Valoriza a contradic;ao social do fato observado e a 

criatividade do observador, assim como as oposic;oes contradit6rias entre o todo e a parte. 

Portanto, cabe ao pesquisador descobrir o significado das ac;oes e das relar;:oes que se ocultarn nas 

estruturas sociais (CHIZZOTII, 2001 ). 

A pesquisa qualitativa trabalha com dois tipos de dados: dados verbais orais/escritos e 

dados visuais. Os dados verbais sao obtidos em entrevistas semi-estruturadas ou com narrativas. 

Os dados visuais resultam da aplicar;:ao de diversos metodos de observac;ao, que vao desde a 
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observa~ao participante e nao participante a etnografia e a ancilise de fotografias e filmes. Os 

dados coletados, tanto verbais como visuais, sao transformados ern textos por meio de sua 

documenta~ao e transcri~ao. Levando-se em considera~o a teoria da formayao, a produyao dos 

objetos do saber e de conhecimento, tendo como base pesquisa de hist6rias de vida, e muito rica, 

mas tambem muito individualizada. FLICK (2004) elabora duas hip6teses para refletir sobre o 

fenomeno. A primeira estaria relacionada a valorizayao e autonomiza~ao do sujeito e na busca da 

singularidade, a segunda., que nada exclui a primeira, considera a dificuldade de sistematiza9ao 

te6rica. 

A coleta de dados teve como instrumento de pesquisa a "hist6ria de vida", obtida por 

meio de entrevistas. Esse instrurnento de pesquisa era utilizado por soci6logos e antrop6logos, ja 

no final do seculo XIX e no inicio do seculo XX, ate a decada de 1950. Se, de urn lado, eram 

utilizados sem reservas por alguns pesquisadores. outros alertavam para as dificuldades que 

apresentavam em virtude de mostrar apenas wn aspecto parcial da realidade, devendo, portanto, 

ser complementada com a utiliza9ao de outras tecnicas. 0 desenvolvimento das tecnicas 

estatisticas, nos fins dos anos de 1940, relegou para urn segundo plano estas tecnicas, por 

consideni-las Ligadas a influencia da psique individual. Em seu Iugar, foi utilizada a tecnica do 

questionario, que parecia ser mais objetiva para se obterem dados. Porem, pouco a pouco, se 

percebeu que os valores e emoyoes permaneciam escondidos nos dados coletados e que a 

formula9ao de perguntas estava profundamente ligada a maneira de pensar e de sentir do 

pesquisador. o que transpunha para os dados de modo invisivel sua propria percepcrao e seus 

preconceitos (QUEIROZ, 1991 ). Diante disso, a hist6ria de vida tomou-se ha vinte anos, urn 

metodo de pesquisa muito em voga nas ciencias hwnanas (JOSSO, 1999). A hist6ria de vida e 
uma tecnica ern que se da maior liberdade a pessoa interrogada (BASTIDE, 1953). E utilizada 

tanLO na Psicologia, como na Filosofia para estudar duas faces complementares e inseparaveis de 

uma mesma realidade. A hist6ria de vida, do ponto de vista psicol6gico, estuda a integracrao do 

individuo a wna determinada cultura e a forma~ao de sua personalidade pela intera~o entre suas 

qualidades individuais e o meio em que vive. Do ponto de vista sociol6gico, mostra, dentro da 

rigidez da estrurura da sociedade. a flexibilidade do comportamento humano, que nao sao 

individuais porque sao seguidos por muitos (QUEIROZ, 1991 ). 

A partir dos anos 1960, a hist6ria de vida procura superar o subjetivismo e formular o 

estaruto epistemo.l6gico e estabelecer as estrategias de analise do vivido, portanto, em constituir-
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se em metodo de coleta de dados do homem concreto, pois privilegia a coleta de informayoes 

contidas na vida pessoal de urn ou de vanos informantes (CHIZZOTII, 2001). 

Para realiza~ao da coleta de informayees, utiJizou-se a entrevista guiada 

(RICHARDSON, 1999). Foram selecionados temas a serem explorados durante o transcurso da 

entrevista. As perguntas nao foram pre-formuJadas, foram feitas durante o processo e nao havia 

uma ordem tambem para introduyao dos temas. 

Foram realizadas em Santo Antonio do Pinhal quatro hist6rias de vida e quatro 

entrevistas com outros produtores rurais, dos quais urn possui urna criayao de patos e os outros 

dois produzem flores. Dos produtores de flores, urn dedica-se a produyaO de orquideas, outro, a 
de flores secas, para montar, posteriormente, arranjos. Tambem foi entrevistada uma proprietaria 

rural que possui uma organizayao nao governamental (ONG) e em cuja propriedade desenvolve 

trabalhos de Educacrao Ambiental para os residentes no bairro rural do entorno. Alem disso. foi 

entrevistado tambern urn artista phistico residente na zona rural, cujos trabalhos sao premiados 

intemacionalmente por transformar residuos da natureza tais como galhos, pedayos de madeira 

em objetos de arte. Em rela9ao aos adrninistradores publicos, foram entrevistados o atual 

Secretano de Turismo, o Secretano do Meio Ambiente e o Secretario de Esportes, que e 

bistoriador. Obteve-se grande colaborayao de um vereador e de sua mulher na indicayao de 

pessoas para entrevista e no acompanhamento para realiza~ao das mesmas. 

No municipio de Cunha, resgataram-se hist6rias de vida de cinco proprietaries de 

pousadas rurais e foram entrevistados, urn agricultor e dois ceramistas, dois proprietaries de 

restaurantes situados no espacro rural, o atual Secreta.rio de Turismo, o Secretario de Turismo e da 

Agricultura da Administrayao anterior, urn funciomirio da CUNHA TUR., o ex-gerente da Nossa 

Caixa, que por ter permanecido nesta fun9ao por muitos anos, conhece muito a hist6ria das 

propriedades rurais do municipio, desde quando comeyaram a ser valorizadas pelo turismo e o 

destino de muitos agricultores familiares que, entusiasmados com a alta de preyos da terra, 

venderam sua unidade agricola e, depois, se tomaram caseiros dos novos proprietarios. Alem 

disso, foram entrevistados dois engenheiros agronomos, urn da CATI e outro que possuiu uma 

propriedade onde, alem de criar e realizada a industrializa~ao dos derivados do Ieite de bufalos, 

urn funcionano de pousada que e tecnico em turismo, o motorista que conduz turistas, o 

presidente da Associa9ao de Agricultores do Bairro de Paraibuna e o Diretor do Parque Estadual 

da Serra do Mar (Nucleo Cunha-lndaia). 0 parque e uma unidade de conservacrao da Mata 
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Atlantica, com cachoeiras e corredeiras, cortada pelo rio Paraibuna e que oferece trilhas 

acompanhadas por guias ou nao, dependendo de sua localizacrao. 

Em Louveira, foram realizadas sete bist6rias de vida corn agricultores, cujas 

propriedades fizera.m ou fazem parte do roteiro do Agroturismo do municipio, urn Engenheiro 

Agronomo da Prefeitura, uma Turism6loga que e funcionaria da Prefeitura Municipal e com a 

Proprietaria da agencia de viagens que e responsavel pelo transporte dos turistas as propriedades 

durante a "Festa da Uva". Foram tambem realizadas oito entrevistas com "agroturistas" que 

realizavam o passeio rural (collie e pague) durante a Festa da Uva. 

Esta tese esta estruturada em cinco capitulos. No primeiro, introduz-se a tematica do 

trabalho, bern como se desenvolvern os caminhos metodol6gicos percorridos. quais sejam a 

defmicrao das areas, suas caracteristicas, os instrumentos de pesquisa e as formas de coleta de 

dados. 

No segundo capitulo, discutem-se as transformay()es que ocorreram no espacyo rural, 

tendo como ponto de pa.rtida a Revolucyao Industrial que levou a diversificas:ao de atividades 

neste segmento economico. 0 turismo no espayo rural, em suas vanas modalidades, como 

decorrencia dessas mudanyas, teve impulso apoiado gra9as a nova visao que os citadinos tern na 

sua representacyao de natureza E uma atividade que, de urn lado pode complementar a renda do 

produtor rural e contribuir para o desenvolvimento local, mas por outro pode deslocar parte dos 

agricultores para as cidades. 

0 terceiro capitulo busca a origem do turismo, sua definicrao e seu papel como 

consolidador de economias locais degradadas pela intensa exploracyao economica e a importancia 

do planejamento, com participacrao da comunidade local e das politicas publicas para dar 

embasamento ao seu desenvolvimento. Serao discutidas as atuais politicas publicas direcionadas 

ao desenvolvimento sustentavel e como objetivo de djminuicrao da pobreza. 

0 quano capitulo apresenta urn levantamento hist6rico dos municipios estudados, as 

condicroes que proporcionam a qualidade de vida de sua populacyao, tradicroes culturais, atividades 

economicas, dando-se enfase a agricultura e a relacrao de todos esses elementos com 0 

desenvolvimento do turismo no espacro rural. Com isso pretende-se, no quinto capitulo, 

identificar os motivos que levaram ao desenvolvimento do turismo e quais sao as peculiaridades 

desta atividade em cada municipio. Discutem-se tambem quais os beneficios decorrentes de sua 

implantacyao e quem ganha e quais sao os perdedores com a presencra dessa atividade. 
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Este trabalho visa a contribuir com reflexoes sobre o planejamento e desenvolvimento 

de urn agroturismo sustent:avel, apoiado em politicas publicas que contribuam para a fixa9ao da 

populayao no campo, a complementa~o de renda e a criayao de novos empregos. 
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Mudan~as no espa~o rural: o turismo no espa~o rural como uma nova forma de ruralidade 

l. Apresenta9ao 

Neste capirulo serao discutidas as transforma96es que ocorreram no espa9o rural e que 

levaram a diversificayao de atividades, dentre elas o turismo. Sera feita urna reflexao sobre a 

contribui9ao do turismo para o desenvolvimento local. As atividades de lazer e entretenimento 

no mundo rural se tomaram possiveis gracras ao novo conceito de natureza desenvolvido pelos 

atores sociais p6s-modemos. Para tanto, tambem sera objeto deste capitulo urn breve estudo 

sobre o homem p6s-modemo e sua rela98.o com a natureza. 

Com o advento da Revoluyao Industrial ocorreram mudan9as no mundo rural, assim 

como em toda a sociedade. 0 mundo urbana se amplia com suas fabricas e chamines. havendo 

assim a prepondenmcia da sociedade industrial sobre o mundo rural. E na sociedade p6s

industrial como fica o espa9o rural? Vai desaparecer? Qual e o olhar do homem p6s-moderno 

sobre o espa~o rural e sobre a natureza? A intencyao deste capirulo e refletir sobre estas 

mudan9as na visao dos te6ricos que estudam o assunto. 

2. 0 rural na sociedade p6s-industrial e p6s-modema 

Entre os autores das Ciencias Sociais, de Spencer a Durkheim, de Weber a Marx ate os 

te6ricos do seculo XX, havia a tendencia em prever o desaparecirnento gradual nao s6 dos 

espayos rurais. como o desaparecimento das sociedades rurais causado pela generaliza9ao do 

modo de prodw;ao capitalista industrialista e urbana ern escala planetaria (FERREIRA, 2002). 

Observa-se que mudan<yas ocorreram no meio rural, mas tais previsoes nao se efetivaram. 0 

rural nao acabou nas sociedades modemas, mas houve a emergencia de uma nova ruralidade 

(W ANDERLEY, 2000). 

A combinacyao de fatores extemos e internes teve peso nas recentes transforrna~oes do 

mundo rural. Num mundo cada vez mais globalizado as rela~es economicas e politicas 

influenciarn nao s6 a regulacrao da produ9ao agricola, mas tambem a valorizayao do rneio rural. 

Assim, nao s6 o processo de globaliza98.o da economia. mas as suas conseqiiencias, tais como a 

presenc;a cada vez mais intensa de organismos intemacionais na produc;ao e no comercio 
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agricola, a cnse do desemprego nas sociedades modemas, as novas relayoes de trabalho, 

constituem-se em fatores extemos que estao relacionados com as mudan9as ocorridas no meio 

rural. Registrou-se tambem urn profunda processo de diversifica<;ao social no espa<;o rural, que 

transfonnou as rela9oes de antagonismos antes existentes, em relayoes de complementaridade. 

Diversos fatores sao responsaveis pela dinamica social intensa do meio rural. 

W ANDERLEY (2000) aponta a descentraliza9ao economica., a redu9ao da distancia fisica e 

social dos habitantes do campo em relayao a popuJayao urbana, ao crescimento demogratico e a 
moderniza9ao rural. 

Na atual fase da sociedade contemporanea que e considerada pelos estudiosos como 

p6s-fordista4
• acentua-se a descentraliza<;ao econornica, na medida em que o desenvolvimento 

industrial e comercial, assim como a dissemina<;ao espacial dos serviyos, propicia condi<yoes 

para que as plantas industriais e os centros comerciais se instalem em determinados centros 

rurais (STROPASOLAS, 2002). 

0 mundo rural passa a se constituir em atrativo ao capital produtivo na medida em que 

recebeu in.vestimentos em telecornunica<;oes e foi beneficiado por modemas rodovias, tornando

se facil o seu acesso. Tarnbem sao considerados locais mais agradaveis de viver, comparando-se 

as cidades modemas com todos seus inUm.eros problemas. A imagem que o meio rural 

representa para a popula<;ao urbana faz dele urn atrativo a atividades de lazer como o turismo no 

espa<;o rural. 

Os proprietarios das pousadas de Cunha e de Santo Antonio do Pinhal entrevistados sao 

de origem urbana. Procuraram se estabelecer no espa<(o rural desenvolvendo uma atividade na 

qual pudessem ter melhor qualidade de vida, atraidos pelo clima, pela tranquilidade e pelo fato 

do municipio estar localizado entre as duas metropoles nacionais Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

Assim, os neo-rurais vivem num local agradavel, Ionge do agito urbano, mas em cujo entorno 

existe uma malha rodoviaria que os possibilita o acesso facil as duas grandes cidades. 

A distancia fisica e social, tradicionalmente existente entre a populayao rural e urbana, 

foi sendo paralelamente reduzida a medida que as cidades se expandiram. Este processo 

propiciou a popula~tao do campo facilidades como os acessos a bens e servi<yos modernos 

• Corresponde ao penodo denommado o periodo da Terceira Revolu~o lndustnal caracterizado pelos grandes avanyos cientificos e tecnol6gicos 
mseridos no setor produtJvo. A reestrmura~o produttva teve impli~Oes no trabalho tomando-o mais flc:x1vel e dem.andando maJOr 
qualifica~o 
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presentes nos centros urbanos, assirn como o aumento dos niveis de renda da popula~ao rural 

pr6ximas as urbanas e a tendencia a uniformizac;ao dos modos de vida (W ANDERLEY, 2000). 

Investimentos para o desenvolvimento regional e local por meio da descentraliza~ao de 

politicas e recursos favorecerarn a diminuiyao do fluxo rural para as cidades e tomou o espa~o 

rural atrativo para outras categorias sociais. Tais politicas adotadas em paises da Un.iao Europeia 

possibilitaram a cria~ao nao s6 de serviyos, mas tambem de oportunidades em pequenos 

municfpios. Com isso, apareceu no mercado demanda por empregos nao-agricolas em pequenas 

unidades agroindustriais, em educac;ao. saude, lazer, dentre outros (STROPASOLAS. 2002). 

Atividades nao-agricolas ocorreram tambem em outros continentes ate mesmo em 

continentes subdesenvolvidos, como em alguns paises principalmente da Asia e America Latina 

(SOUZA, 2000). Tomando-se como referencia o continente africano a presenc;a desse tipo de 

atividades ainda e pequena. KLEIN (1992) ao estudar dezoito pafses latino-arnericanos 

formulou a hip6tese de que o volume e evoluc;ao do emprego nao-agricola esta relacionado com 

as caracteristicas geograticas de cada pais e a distribuic;ao espacial da populac;ao, alem das 

caracteristicas do desenvolvimento da agricultura em geral. Em sua ancilise, considera alguns 

aspectos importantes para o awnento do emprego nao rural tais como a estrutura agraria local, o 

aumento das comunicac;oes e a extensao dos servic;os pUblicos, assim como o emprego publico 

em administrac;ao de servi~os. Enfim, o aurnento do emprego nao-agricola acaba sendo urn 

reflexo do processo de desenvolvimento desses paises. 

No caso brasileiro, GRAZIANO DA SILVA ( 1996) introduz a discussao das ocupac;oes 

nao-agricolas no comec;o dos anos 90 do seculo XX, quando chama a atenc;ao para o grande 

exodo rural ocorrido nos anos 60 e 70 do respective seculo. Nos anos 80, nao s6 houve a 

reduc;ao do fl.uxo populacional, mas uma verdadeira "urbaniza9ao do campo brasileiro" com o 

crescimento de ocupac;oes nao agricolas. 

A diminuic;ao da populac;ao atuante em atividades agricolas deve ser ligada a 
modernizac;ao dos meios de produc;ao. 0 incremento da populac;ao nao-agricola faz com que a 

diversidade economica seja acompanhada tambem de uma diversidade no perfil social dos 

espac;os rurais. 

Ao se analisar o rural contemponmeo nos pafses capitalistas avanc;ados tem-se 

observado algumas caracteristicas: em alguns paises e regioes tern havido um crescimento 

demognifico na zona rural superior ao que ocorre nos centros urbanos; uma dissociac;ao do rural 
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e do agricola, os dois termos nao sao mais considerados sinonimos; o espac;o rural sendo visto 

como urn local de residencia para trabalhadores urbanos e aposentados em ocupay5es urbanas, 

constituindo-se nesse caso urn local residencial e nao de trabalho; urn rural que e agricola e que 

abriga urn nfunero crescente de familias pluriativas; urn assumir que a paisagem rural que deve 

ser manejada de maneira a preserva-la com polfticas de incentivo a uma agricultura mais 

ecol6gica, a uma multiplicidade de usos do meio rural e a revaloriza~ao da diversidade cultural e 

socioambiental entre as regi5es; urn rural no qual a natureza nao e associada mais a urn 

ambiente de qualidade em funyao da crise da agricultura moderna e dos problemas arnbientais e 

de saude, mas tal crise propiciou urn apelo as boas pniticas agricolas; urn rural que comec;a a ser 

pensado como urn territ6rio de futuro, como resposta a crise de desemprego e da qualidade de 

vida gerada pela civilizac;ao urbana-industrial (FERREIRA, 2002). 

A mudanc;a ocorrida na vida dos habitantes do campo leva JOLIVET (1997) a referi-las 

como a modernizayao rural. Tais mudanyas proporcionaram a inversao de uma tendencia 

hist6rica de esvaziamento economico e sociial do meio rural. As recentes transformac;5es 

ocorridas no espac;o rural sao identificadas por KAYSER (1990) como "renascimento rural''. Ja 

MENDRAS (1984) refere-se a elas como uma extraordinaria vitalidade reconquistada pelas 

localidades rurais. 

0 dinarnismo no setor agricola recente nao e s6 responsavel pelo desenvolvimento 

rural, mas pela sua capacidade de atrair outras atividades economicas e outros interesses sociais 

realizando uma profunda "resignificayao" de su.as funy5es (WANDERLEY, 2000). 

A presenc;a de atividades economicas diversificadas, de uma nova concepc;ao do espac;o 

rural e de diferentes grupos sociais conduziu a urn "renascimento rural" ou a "revitaliza9ao do 

espac;o rural". Assim, convivem em varias porc;oes do espac;o rural europeu e em menor 

proporc;ao no espayo rural brasileiro, ao lado de estabelecimentos agropecuarios, atividades 

industriais, condominios de segunda residencia, condominios residenciais e servic;os no qual tern 

destaque o turismo no espac;o rural, dentre outras. 

Para MENDRAS (1984), a nova vitalidade rural e capaz de atrair a juventude rural pelo 

fato de poder oferecer espac;os de lazer e, sobretudo altemativas profissionais. 0 renascimento 

da vida rural deu-se grayas aos jovens rurais que recusavam a deixar o seu vilarejo. tanto na 

Franya, como em outros paises europeus. Refere-se o autor aos jovens rurais da Bretanha, regiao 

de grande exodo rural na Frans;a. Tal tendencia parece estar ocorrendo com jovens em algumas 
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regioes dos paises do sul que nao sao mais atraidos pelas grandes cidades devido aos problemas 

nelas existentes, tais como, a violencia, as precarias condiyoes de moradia. o desemprego, entre 

outros, mas que ao contrario dos jovens dos paises desenvolvidos, enfrentam dificuldades para 

tentar pennanecer no meio rural. Esses obsticulos se relacionam a falta de acesso aos serviyos 

como educayao, saude e lazer que, quando se apresentam altemativas para suprir essas 

deficiencias acabam por manter esses jovens no campo. E o caso de duas jovens de Cunha, cujo 

pai deixou como herans:a uma propriedade rural onde existe uma represa para cria9ao de peixes. 

A mulher e as filhas assumiram e melhoraram o "pesque-pague" no qual o visitante chegando 

pesca o peixe que vai consurnir e que e preparado no restaurante existente no local. Elas tern 

uma vida relativamente confortavel nao demonstrando ter nenhurn interesse de morar na cidade, 

pois reconhecem a qualidade de vida que possuem trabalhando no pesqueiro, acreditando que se 

trata de uma atividade rentavel. 

E importante ressaltar a contribui<(ao de politicas agricolas no processo de dinamiza9ao 

do espayo rural frances direcionado aos jovens, para instalarem-se como agricultores nas 

diferentes regioes do pais. De acordo com STROPASOLAS (2002), uma politica de valorizayao 

do espa9o rural passa pela manutenyao de urn tecido social rural dinamico e duravel, dai o 

alojamento de jovens agricultores como urn dos meios para atingir tal objetivo. 

A falta de escolas das quatro series fmais do ensino fundamental e do ensino medjo faz 

corn que os jovens, como por exemplo, de Cunha, que habitam no campo tenham que a partir da 

quinta-serie dar continuidade aos estudos nas escolas localizadas no espa9o urbano. Apesar de a 

Prefeitura Murucipal fomecer o transporte para os alunos, a distancia da cidade faz com muitas 

delas tenham que sair muito cedo de sua casa e s6 voltar a noite. Isso resulta ern urna distfulcia 

cada vez maior do campo, pois sua fonnayao passa a ser urbana e ele vai perdendo o contato 

com a cultura rural. Em fun9ao disso e muito dificil, depois do tennino do ensino medio o 

jovem voltar a trabalhar na propriedade dos pais. 

0 espayo rural tern atraido tambem urn grande nfunero de aposentados, que ap6s seu 

periodo produtivo nas cidades procuram o campo buscando tranqililidade. Muitos deles sao de 

origem rural. 

Se de urn lado, a diversidade econornica e social no campo propiciou em alguns paises 

uma diminuiyao da distancia entre a popula9ao urbana e rural, por outro lado, a pari dade social e 

economica, est:a Ionge de ser alcan9ada de modo homogeneo, nao s6 nas sociedades 
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dependentes, mas tambem em regioes mais fragilizadas das sociedades capitalistas avan~adas, 

no que se refere ao acesso da popula9ao aos bens e servi~os materiais, sociais e culturais. A 

perda de vitalidade emerge quando se ampliam os esp~os socialmente vazios e a parcela de 

popula~ao vinculada a atividade agricola tern a constitui~ao ou a reproduyao de seu patrimonio 

amea~ado e consequentemente nao tern assegurada a paridade em rela~o a popula9ao urbana 

(STROPASOLAS, 2002). 

No caso brasileiro, a existencia de espayos vazios e decorrente da predomimmcia da 

grande propriedade patronaJ, dimensao esta associada ao nfunero de trabalhadores agricolas que 

foram expulsos do campo nas Ultimas decadas e vivem marginalizados na periferia das medias e 

grandes cidades. Situa~ao dificil tambem e enfrentada por grande parte dos agricultores 

familiares na busca de politicas que os ajudem a tornar sua propriedade produtiva. Programas 

com alternativas e estrategias sao elaborados, influenciados pelas representa~oes e conceitos 

propostos no contexto das sociedades modernas avan~adas, mas nem sempre compativeis com a 

realidade de urn pais subdesenvolvido. 

0 conceito de neorural surgiu na Franya na metade da decada de 70 do seculo XX, a 

partir do aumento da popula~o rural em diversas regioes montanhosas daquele pais. 0 

incremento populacional ocorreu gra9as a migrayao de pessoas de origem urbana e mesmo rural 

que tinham vivido um tempo na cidade. Ha exemplos de ex-advogados, ex-bi6logos, ex

gerentes, dentre outros habitantes urbanos que deixam a cidade indo a busca de atividades no 

campo para obtenyao de uma nova vida ou para complementar sua renda. (GIULIANI 1990) 

observa que os neo-rurais ocupam-se de atividades agricola em tempo integral o que nao ocorre 

com o pluriativo patronal, por exemplo. 

De acordo como projeto RURALPRO da Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao 

Rural (EMA TER, 2005), elaborado para o Distrito Federal, os produtores patronais podem ser 

tipificados em quatro grupos: a primeira situa9ao trata do produtor monoativo que obtem sua 

renda exclusivamente da atividade rural, a grande maioria e emergente de uma agricultura 

familiar bern sucedida, que adquiriu caracteristicas de empreendedores patronais; urn segundo 

agricultor seria o produtor rural pluriativo, caracterizado por obter renda em atividades 

economicas tanto na area urbana, como na rural ao mesmo tempo; urn terceiro grupo 

compreenderia os empreendedores rurais fmancistas. Fariam parte desse grupo os empresanos 

que se dedicam a animais de rayas ou sao investidores que entram na atividade produtiva 
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somente com o capital fmanceiro. Podem financiar algwna atividade produtiva no meio rural 

por meio da compra antecipada de parte ou do total da produyao. Finalmente, o grupo dos 

neoruralistas definido como o produtor rural que deixou suas atividades urbanas para dedica9ao 

exclusiva a uma atividade no meio rural, como opc;ao de vida. Esses se fixam no campo nas 

proximidades dos grandes centros urbanos e sao, por exemplo, ex-gerentes de hoteis, 

supermercados, ex-administradores etc. 

Os ex-citadinos vao ao campo em busca de atividades de cultivo ou de criayao de 

animais. Existem casos, porem, de habitantes de grandes centros urbanos como, por exemplo, 

Sao Paulo e Rio de Janeiro, que procuraram em Cunha e Santo Antonio do PinhaJ para 

desenvolver atividades no campo ligadas ao setor terciario, especialmente ao turismo no espa(fo 

rural. lnicialmente adquirem urn terreno e com o capital obtido por indeniza96es trabalhistas ou 

pelo Fundo de Garantia de Tempo de Servi9o (FGTS), fruto de sua liberas;ao gra9as a 
aposentadoria, iniciarn a construc;ao de pousadas rurais. 

0 aumento de grupos sociais urbanos no mundo rural pode gerar desaven<fas. 

W ANDERLEY (2000) alerta para os conflitos que podem passar a existir no mundo rural 

decorrentes da proximidade de grupos distintos. Eles podem se dar entre os antigos habitantes e 

OS recem-chegados. 

Urn estudo realizado por RA VIGNAN ( 1996), nwna zona monta.nhosa no sul da 

Fran93, revela que aproximadamente 20% da populac;ao que se dedica a agricultura sao 

constituidas de neorurais e, entre os novos habitantes, mais de dois terc;os deles nunca exerceram 

nenhuma atividade agricola no passado. Desta maneira, a adesao a profissao de agricultor 

esbarra nao s6 nas barreiras impostas pela propria categoria e pelas normas institucionais, como 

na dificuldade de reconhecimento e aceitac;ao pela sociedade local (CAZELLA e ROUX, 1999). 

Uma cerarnista de Sao Paulo comprou uma propriedade num bairro agricola de Cunha 

sem ter nenhuma experiencia com atividades agricolas. Seu objetivo era morar defmitivamente 

no local. Aproximou-se com cautela da comunidade de agricu1tores locais sempre numa posi9ao 

de levar a comunidade a propor solu<foes para os seus problemas, nunca interferindo 

diretarnente. Hoje faz parte da associac;ao de produtores rurais daquele bairro contribuindo 

rnuito com a entidade sendo uma especie de conselheira e orientadora dos agricultores. 

Esse movimento migrat6rio de volta ao rural, contnirio ao fluxo que acontecia desde a 

Revoluc;ao Industrial, revigora wna serie de valores tipicos do mundo rural que se acreditava 
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estar desaparecendo. Representa mn movimento que tenta reverter o processo que indicava a 

vida citadina como um modelo a ser seguido. Assim, "a representa9ao da ruralidade e construida 

por urn segmento expressive de pessoas que ao questionar as relaryoes de trabalho e emprego 

vigentes no contexte urbano, decidem mudar-se para o campo, passando a desenvolver 

atividades vinculadas a agricultura ou a pecuaria" (STROPASOLAS, 2002:51). 

0 movimento migrat6rio da cidade para o campo propiciou uma reflexao sobre os 

valores rurais e foi importante para superar os estere6tipos ,,;.gentes sobre o campones, 

considerado ora como primitive e resistente as mudan9as. ora como deposititrio da mais pura 

essencia nacional. Assim, foi possfvel buscar identidades caracteristicas do modo de vida rural 

em contraposiyao aos valores urbanos, colocando-se em destaque aspectos positives do mundo 

rural. 

0 conceito de neorural se encontra, ate certo ponto, na etapa denominada de p6s

industrial, pos-fordista, ou mesmo p6s-rural. Tomando-se esta representa~ao do rural estarfamos 

diante de urn novo paradigma. possivelmente, caracterizado como urn conflito entre diferentes 

visoes e interesses do que possa vir a ter os espayos rurais (STROP ASOLAS, 2002). Neste caso, 

o enfoque e o Iugar, e ele passa a superar o de classes debatido pelos classicos das ciencias 

sociais. 

Outro aspecto constatado no fluxo de individuos da classe media, de origem urbana, 

para o espayo rural e a construryao de urn discurso proprio sobre a ruralidade, tendo como base 

uma visao "idilica" do meio rural - que o transforrna em urn espa9o de amenidades. 

(W ANDERLEY, 2000). Tal discurso pro pi cia a defesa e expansao de atividades ligadas ao lazer 

e aos espayos residenciais criando oposiyao as plantas e trabalhadores industriais no mlllldo 

rural. Tal tendencia foi observada por CHAMPION (200 1) em estudos na Europa Ocidental em 

regiao policentrica. Considera que nessas areas ocorre a counterurbanization (contra

urbanizayao ). Justifica que nos anos 1970 houve mudanyas de popularyao das areas urbanas para 

areas rurais e que devido aos impactos negatives do crescimento das cidades tern ocorrido exodo 

de citadinos com melhores condi9oes financeiras da cidade para povoados menores ou regioes 

rurais. Tal fato leva a que essa classe vai modificando e conformando este espa9o em interas;ao 

com orgaos de planejamento, empresas privadas e poderes publicos. Observa-se assim uma 

influencia crescente da classe media urbana na proposi9ao de novas fun<;oes para o rural. 
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No Brasil, autores como GRAZIANO DA SILVA (1996) observam a existencia de 

situat;oes similares ern alguns espac;os na regiao Sudeste e Sul do pais. 0 novo paradigma 

apresenta particularidades, como por exemplo, a questao do emprego que sofre prejuizo no que 

se refere a demanda agricola e ao surgimento de novas categorias como a de jardineiros, 

carpinteiros, caseiros. assim como empregos em pequenos hoteis e bares. Em algumas 

propriedades a atividade turistica coloca a agricola em segundo plano (CARNEIRO, 2001) 

como na categoria dos hoteis-fazenda. 

Citadinos que sao proprietanos de chacaras tern influenciado na constrwrao do novo 

rural. GRAZIANO DA SILVA (1996) ressalta a importancia do aumento do mimero de 

chacaras de final de semana atuando na paisagem rural como de guardioes da narureza, na 

medida ern que colaborarn na manutenryao das areas de preserva9ao do que restou da flora, 

juntamente com o processo de reflorestamento, onde mesclam especies ex6ticas e nativas. A 

presen9a destas chacaras no esp~o rural proximo do espac;o urbano afasta a ''grande 

agricultura" usuana geralmente de agroquimicos e de maquinas pesadas. 

Os representantes de diversas categorias sociais desta classe, diante do discurso que 

elaboram sobre o imaginario rural, influenciarn na elaborac;ao de projetos e politicas de 

desenvolvimento devido a sua concepc;ao de mundo rural voltadas a gerac;ao de atividades nao

agricolas, ao lazer e aos espac;os residenciais, sobretudo. Tal tendencia parece ser observada 

tam bern nas areas pr6ximas aos grandes centros urbanos. 

Alem das diferenc;as de abordagem sobre o novo rural, um outro aspecto presente nas 

discussoes entre os estudiosos da ruralidade a respeito das mudanc;as ocorridas no mundo rural e 

o da continuidade ou nao da existencia do mundo rural. 

0 processo de industrializa9ao da agricultura resultou em sua urbaniza9ao, de um lado, 

e de outro, houve o transbordamento do mundo urbano no espac;o que tradicionalmente era 

defmido como rural. Assim para GRAZIANO DA SILVA (1996), esta mais dificil delimitar o 

que e rural eo que e urbano. Pode-se dizer, que, do ponto de vista espacial, o rural s6 pode ser 

entendido como urn continuum do urbano, assim como do ponto de vista da organiz~ao 

econ6mica, as cidades nao podem mais ser identificadas como concentradores das atividades 

industriais, do mesmo modo que o campo, s6 com as atividades agropecuarias. 

A urbanizac;ao do campo e entendida como o processo que resulta no "controle das 

cidades sobre o campo. a integrac;ao pela cidade do conjunto do espac;o urbanizado" 
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(JULLIARD, 1973 :6). Nesse processo ocorre a incorpora9ao de areas rurais pr6ximas aos 

grandes centros urbanos, nao s6 pela potencialidade da urbaniza9ao. mas em razao das funs:oes 

simb6licas, presentes no imaginario coletivo, de que o campo e urn ambiente mais equilibrado e 

distante das tensoes urbanas. Disso decorre a elevayao do valor da terra e consequentemente dos 

im6veis rurais, deslocando desses espa9os as atividades agricolas tradicionais. Desta maneira as 

areas rurais pr6ximas dos grandes centros, continuam a ser ocupadas para uso nao-agricola, ou 

mesmo para uso urbana, com os condominios de luxo e chacaras de lazer. 

A conseqiiencia natural da urbanizayao do campo sera a constatas:ao de que os espas:os 

rurais e urbanos tendem a se assemelhar e a se inter-relacionar. Gras;as a isso e proposta a 

existencia de urn continuum entre o meio rural e o urbana. Ha o reconhecimento de que "a 

passagem de uma comunidade rural para outra urbana se realiza de maneira gradual. de modo 

que entre o urbana e a ruralidade nao ha ruptura e sim uma continuidade" (DURAN, 1998:81 ). 

W ANDERLEY (2000) considera que o carater inovador desta abordagem teorica 

prende-se ao fato de que ela indica claramente o fun das formas tradicionais da dicotomia rural

urbana, aquelas que sao definidas pelo isolamento e pela oposis:ao radical entre o campo e a 

cidade. 0 continuum urbana-rural assume significados diferentes entre os autores estudiosos do 

terna. Muitos possuern urna visao centrada do polo urbana do continuum. como a fonte do 

progresso e dos valores dominantes, os quais sao impastos ao conjunto da sociedade. 0 polo 

rural atrasado tenderia a reduzir-se sob a influencia do polo urbano, o urbana se "enchia, 

enquanto o outro- o rural- so podia, consequentemente, esvaziar-se" (SARRACENO, 1994). 

A teoria de urbanizac;;ao do campo e do continuum rural-urbana direcionaria para urn 

processo de igualdade espacial e social que iriam em dire<;;ao a perda de nitidez das fronteiras 

entre os do is espa9os sociais e pelo fim da propria realidade rural, espacial e socialmente distinta 

da realidade urbana. Tais teorias tern sido objeto de questionamento, principalmente, as 

vertentes que se direcionam para o fim do rural. 

MATHIEU (1990), por exemplo, enfoca que a urbanizacao assim concebida, pode 

assumir um carater irreversivel, pois nao se pode mais referir-se a "descontinuidade espacial 

entre cidades e o campo" e com isso pelo estabelecimento de urn continuum urbana-rural e 

assirn assistir ao fim do campo. Dentro deste enfoque, a noc;;ao de rural se apaga levando consigo 

todas as no9oes a ele ligadas, como por exemplo, a noc;;ao de natureza. Nesta perspectiva 

considera urn "modelo adialetico" (MATHIEU, 1990:37). 
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Vanes outros autores posicionam-se contra o fliD do rural dentro de argumentos 

semelhantes em que analisam os aspectos demograficos, morfol6gicos e culturais que levam em 

considera9ao as semelhancras e as diferenvas construidas historicamente entre os dois espayos, 

para nao concordar com o carater irreversivel da urbanizacrao frente ao rural (W ANDERLEY, 

2000). 

Acredita-se que, tanto a teoria da urbanizacrao do campo, como a do continuum urbane

rural e limitante para explicar o processo de moderniza9ao do rural, visto estar em curso o 

surgimento de olhares diferenciados sobre o rural, como o de certo modo de vida, o qual esti 

sendo construido pela classe media que retomou ao campo. Alem disso, ha o resgate de velhas 

tradi96es rurais que se acreditava estarem desaparecidas, a diversificacrao de novas atividades 

produtivas e uma nova concepc;ao de rural como patrirnonio que pode ser usufruido, mas que 

para isso tern que ser preservado. Diante disso, presume-se a existencia de um novo rural em 

constru9ao e nao o fliD do rural como previa a teoria do continuum urbano-rural. 

Dentre as tendencias da nova ruralidade destacam-se o part-time, a pluriatividade e a 

multifuncionalidade. 0 part-time, ou trabalho em tempo parcial , e uma realidade presente nao s6 

nos paises do norte, mas tambem adquirem o papel de urn novo ator social no cenano rural 

brasileiro (MINGJONE e PUGLIESE, 1989). 

Com relacrao ao uso da palavra parr-time, existem rela10s de que foi usada na decada de 

30 por economistas americanos. Fuller ( 1990) apud SCHNEIDER (l999) e urn dos autores que 

mais avanvaram nos estudos da agricultura em tempo parcial na li teratura intemacional. 

Elaborou a divisao em periodos abrangidos desde antes dos anos 30 do seculo passado, ate a 

decada de 80 do mesmo seculo identificando os estudos abrangentes em cada periodo. No 

periodo de 1975 a 1985, a agricuJrura por tempo parcial e observada pelo autor como uma 

altemativa de fixacrao da populacrao no meio rural, da reduvao de migracroes e de assimilacrao dos 

impactos da modernizayao. Observacrao tambem escrita por STANEK (1977) destaca que a 

pluriatividade, em todos os contextos, tern como base o bloqueio ou a resistencia ao exodo rural. 

As politicas de modemizavao da agricultura implementada pelos paises desenvolvidos 

ao Iongo de tres decadas, ap6s o termino da Segunda Guerra Mundial, garantiram superavites da 

producrao agricola. Estas politicas basearam-se em subsidios estatais, protecionismo 

nacionalista, inversoes de recursos cientificos e tecnol6gicos que levararn a super produtividade 
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nos paises como a Franya, Estados Unidos, Canada e Holanda. E o modelo agricola, 

denominado produtivista. 

Assim, nos paises desenvolvidos do Norte, com a seguridade alimentar garantida e com 

politicas de planejamento da produ9ao agricola, existe a possibilidade de que o agricultor possa 

desempenhar, alem da atividade agricola, outra que lhe sirva como renda complementar. lsto ja 

ocorria entre os agricultores localizados em areas marginais (montanhosas ou longe dos 

mercados). Por meio de recursos extras agricolas esses agricultores buscam ampliar a renda 

familiar ou manter a paridade com os ganhos dos trabalhadores urbanos. 

Ha entre os te6ricos que estudaram este tema, durante a decada de 1980, mudan9as nos 

termos utilizados. Os termos "agricultura de tempo parcial" ou part-time foi substituido por 

multiple j ob holding e depois por pluriativite. A palavra pluriatividade (pluriativite) foi usada de 

forma pioneira pelos te6ricos franceses nos anos 60 do seculo passado, com o objetivo de 

caracterizar as propriedades que desempenhavam mwtiplas atividades produtivas 

(SCHINEIDER, 1999). No Brasil, a discussao sobre atividades pluriativas come9a ganhar 

espa9o dentro das pesquisas sistematicas no inicio dos anos 90 (BASALDI, 2000). 

A no9ao de pluriatividade foi abordada tendo-se em considera9ao o papel da 

complementaridade de renda da familia, como uma maneira de reproduc;ao social dentro de um 

contexto marc-ado pela integrac;ao dos mercados rurais e urbanos por meio das modemas 

estrategias de expansao industrial e diante das novas rela9oes de trabalho (TEIXEIM 1998). A 

pluriatividade e enta.o definida pela combina9ao da atividade agricola das farnilias com outras 

atividades, como o emprego em industrias, presta9ao de servic;os, construc;ao civil, dentre outras. 

E importante destacar que algumas destas atividades consideradas pluriativas, como as 

industriais e artesanais indissociaveis da atividade agricola, ja eram praticadas no campo ha 

muitos seculos, constituindo-se nurn complemento de renda da populayao rural, contribuindo ao 

preccirio equilibria economico e social dos camponeses. Parece que as antigas praticas 

pluriativas tomam novas significac;oes no esforc;o de aumentar a renda familiar de maneira a 

garantir a manuten9ao do grupo familiar no campo. 0 fenomeno recebe novas dimensoes e 

caracteristicas no campo brasileiro, tendo como enfoque as novas possibilidades de viver e 

organizar a produs;ao agricola e nao agricola (CARNEIRO, 1999). 

T omando-se como referencia a importancia que as estrategias farniliares tern na 

organizac;ao do trabalho, as atividades pluriatlvas constituem-se sem duvida em dimensoes 
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relevantes que orientam a vida das unidades de produ~o familiares. Segundo GRAZIANO DA 

SILVA (1999) o meio rural nao pode mais ser associado apenas a produr;ao agricola e pecuana 

0 ator social desse novo rural seriam as familias pluriativas. 0 autor considera familias 

pluriativas aquelas que combinam atividades agricolas e nao-agricolas na ocupar;ao de seus 

membros, ou seja., nao exercem somente as tradicionais atividades agropecuanas, mas 

desenvolvem diversas fonnas de ocupar;ao nos viuios ramos agricolas que hoje estao presentes 

no novo cenario rural brasileiro. 

GRAZIANO DASILVA (1999) observa atraves da analise dos dados das PNADs 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios) que se tomando como referenda o estado deS. 

Paulo. a unidade da federa9ao onde a agricultura e mais desenvolvida, em cada cinco pessoas 

residentes no campo, apenas duas ocupava-se em atividades agropecuiuias, enquanto as outras 

tres, embora continuassem residindo no meio rural , possuiam urn emprego em atividades nao

agricolas. 

A analise de dados das PN ADs demonstra ainda wna queda de pessoas no mundo rural 

ocupando-se em atividades agricolas. Porem, esta redur;ao nao implica numa retomada do exodo 

rural com grande intensidade como na decada de 1960/70. "No periodo recente, especialmente a 

partir dos anos 80, a queda do emprego agricola tern sido compensada pelo crescimento da 

popular;ao rural ocupada em atividades nao-agricolas" (SCHNEIDER 1999:11 ). 

A emergencia de atividades nao-agricolas no meio rural brasileiro tern sido objeto de 

estudo de viuios autores, sendo apontado por alguns como a provavel face do "novo rural 

brasileiro". 

Para os pesquisadores ligados ao Rurbano (Instituto de Economia da Unicamp) a 

emergencia da pluriatividade no Brasil tern tres causas principais: primeiro e decorrente do 

proprio processo de "urbaniza~o do campo", resultante de urn transbordamento das cidades e 

do mercado de trabalho urbano para as areas rurais situadas em seu entomo, como eo caso da 

regiao de Campinas, no estado de S. Paulo. Nessas areas, o processo de urbanizar;ao do campo 

se da atraves da expansao de novas atividades, que pouco ou nada tern a ver com a produr;ao 

agropecuiuia propriamente dita Entre elas, os novos tipos de ocupa9ao destinada ao lazer como 

os pesque-pague, chacaras de recreio, turismo no espar;o rural, as moradias secundarias da classe 

media urbana, o crescimento de areas destinadas ao ecoturismo (parques e estar;oes ecol6gicas, 

por exemplo ). 

24 



Em segundo lugar esta a crise do proprio setor agricola - particularmente a partir da 

abertura comercial dos anos 90. Conseqtiencia dela foi a queda da rentabilidade dos principais 

produtos da agropecwiria brasileira. A diminuit;:ao da renda se reflete na redu9ao dos val ores dos 

principa.is ativos agricolas, especialmente os pre9os pagos pela terra. GRAZIANO DA SILVA e 

DEL GROSSI (1998) mostraram a ocorrencia de queda das rendas agricolas, especialmente 

entre os Clooricultores familiares que s6 se dedicam as atividades agropecwirias. Outro fato 

marcante foi a queda no preyo das commodities agricolas no mercado intemacional 

(CRISTOV AO, 2002). Sao apontados tam bern os limites do crescimento do proprio emprego 

agricola. 

Finalmente, o aparecimento das atividades nao-agricolas no meio rural brasileiro esta 

associado ao process{) de moderniza9ao da agricultura em periodos recentes. 0 progresso 

tecnol6gico e a integra9ao crescente dos processos produtivos agropecuanos com os diferentes 

setores da economia acabaram alterando o perfil dos produtores agricolas e estimulando o 

aparecimento de novas demandas no espa9o rural, muitas delas sem nenhum tipo de liga9ao com 

a produ9ao agricola. 

SCHINEIDER (2000) em estudo realizado em comunidades pluriativas de Santa 

Catarina (Vale do Itajai) e Rio Grande do Sui (Colonia Velha Alema no Rio Grande do Sui) 

concluiu que a pluriatividade vern contribuindo para alterar o perfil ocupacional das familias que 

vivem nos espa9os rurais e tambem ampliar a perspectiva de reprodu9ao social e economica dos 

agricultores familiares e, desta maneira, permitindo a revitaliza9ao das economias locais e da 

sociabilidade local. A renda das unidades familiares pluriativas, quando comparadas com 

aquelas que sao exclusivamente agricolas, chega a ser quase o do bro. 

A situayao nao e igual, por exemplo, em propriedades agricolas de Santa Catarina. Em 

algumas regioes, como no oeste, as rendas provenientes de fontes exteriores aos 

estabelecimentos agropecu.a.rios sao tanto mais importantes, quanto maior a pobreza rural, 

distanciando-se claramente do que poderia ser considerado como "novo rural". Observa-se que, 

nos estabelecirnentos ma.is pr6speros, a renda nao proveniente da agricultura tern participa9ao 

bern reduzida Assim, as rendas obtidas fora do estabelecimento e com atividades nao-agricolas 

estao associadas muito mais as precariedades das condi9oes de vida (STROPASOLAS, 2002). 

Pesquisa re.alizada pelo EP AGRI/CPPP5 (200 1) mostra a falta de importancia das fontes nao 

s Ernprcsa de Pesquisa Agropecwina e Extensao Rural de Santa Catarina/Centro de pesqwsas para pequenas propriedades. 
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proven.ientes da atividade agricola na gera9ao de renda nos estabelecimentos familiares do oeste 

de Santa Catarina Nestas circunstancias, sao os estabelecimentos mais pobres os que mais 

carecem de foote de renda provenientes de atividades nao-agricolas. Porem, sao estes que 

enfrentam as maiores dificuldades com os recursos de capital humano e produtivo, alt~m dos 

obsUiculos para oferecer garantias para a obtenc;ao de creditos. Em contrapartida, os 

estabelecimentos mais ricos sao os que tern maiores possibilidades de ganhos com as rendas 

nao-agricolas. 

Pelo exposto, nao e sempre que as rendas nao-agricolas denotam a presenya de uma 

nova ruralidade. Nas regioes mais interiorizadas onde predomina uma atividade agricola, para 

poder sobreviver e continuar habitando no espac;o rural os produtores rurais sem recursos 

complementam sua renda com trabalhos em outras propriedades ou mesmo na cidade. Em 

circunstancias mais favoniveis, ha u.ma diversificac;ao de atividades nas propriedades, tornando 

o mundo rural niio mais urn simples fomecedor de materia-prima, mas urn espa90 

multifuncional (CRJSTOV Ao, 2002). 

Assim, no mundo rural aumentam as ftmc;oes e com elas novas oportunidades de 

neg6cios. Para tanto, torna-se necesscirio a identificac;ao do potencial end6geno, que inclui a 

paisagem, flora e fauna, rios. agua minero-medicinal, patrimonio arqueol6gico e hist6rico, 

arquiterura popular, artesanato, gastrono.mia, parques e reservas naturais, produtos 

agropecucirios, cujo aproveitamento exige articulac;ao com os recursos externos. Com isso existe 

expectativa de revitalizac;ao de areas rurais decadentes, propiciando a criac;ao de empregos, 

retenc;ao de mais valia e a distribuic;ao de riquezas, aspectos fundarnentais para fixar a populac;ao 

e dar vida aos espac;os rurais (CRJSTOV AO, 2002). 

Uma das multifunc;oes propostas como alternativa de renda para o espac;o rural, que 

esta em processo de difusao e o agroturismo, nao s6 em paises europeus, como tambem em 

algumas regioes brasileiras, nas propriedades e entre proprietarios. que apresentam 

potencialidade para realizar tal empreendirnento. Apesar de se restringirem a urn niunero 

pequeno de agricultores, apresentam tendencia de crescirnento e representarn uma atividade de 

fixa9ao de jovens no campo, contribuindo conjuntarnente com outras func;oes para o 

desenvolvimento rural. 

Tomando-se como referencia o desenvolvimento rural , a agricultura multifuncional 

representa a possibilidade de inserc;ao social e profissional para wna parte dos novos rurais, mas 
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tambem urn importante mecanismo de revitalizayao rural como o iniciado na Francra na decada 

de 1970. "Se a pJuriatividade das fam.ilias de agricultores e uma realidade, a capacidade que as 

atividades agricolas apresentam de se articular com outras ocupacroes dos membros fam.iliares 

tende a colocar a agricultura no primeiro plano das estrategias de desenvolvimento rural" 

(CAZELLA e ROUX, 1999:66). 

Assim, numa tendencia diferente da existente em decadas passadas, na qual o mundo 

rural da maneira como se apresentava tenderia a desaparecer dada a predomimlncia da 

urbaniza~tao, a revitalizacrao do mundo rural se impoe. Novas funcroes surgem, ou melhor, muitas 

delas ja seculares, sao reestruturadas de acordo com os novas tempos, propiciando fixacrao da 

popula9ao e aumento de renda para os proprietaries rurais, contribuindo assim. para o 

desenvolvimento, principalmente da agricultura familiar. 

Apesar da emergencia de uma nova ruralidade em diversas regioes, e da confirmas:ao 

da agricultura e dos agricultores familiares como fonte de dinamismo da vida social e 

economica, a polt!mica sabre o fun do agricola ainda continua sendo enfocada entre alguns 

te6ricos da academia. 

2.1. A valorizacrao do desenvolvimento local 

Outras atividades, muitas delas tipicamente urbanas, passaram a ser desenvolvidas no 

meio rural nas ultimas decadas, geralmente como complemento as atividades agricolas. Dentre 

elas, no setor de serviyOS destaca-se o lazer e o turismo rural em suas diferentes modalidades. 

Pesquisa realizada pela Associayao Brasileira de Marketing Rural (ABMR) detectou 

que o nlimero de produtores rurais que exercem atividades nao-agricolas dobrou durante a 

decada de 90 (CAMP ANHOLA et al, 2000). Desta maneira, as atividades nao-agricolas 

apresentam-se cada vez mais como formas alternativas de renda, portanto a agricultura nao deve 

ser considerada unicamente a base economica para o desenvolvimento rural em Iongo prazo. 

As atividades de lazer e recreacrao no espacro rural tern sido amplamente reconhecidas 

como ferramentas importantes para o desenvolvimento econ6mico em funcrao do declinio 

ocorrido nas atividades agricolas e de criacrao, principalrnente. Assim, o turismo passa a ser 

considerado "urn novo mana vindo do ceu", aumentando as oportunidades de emprego e de 

neg6cios nas comunidades rurais (T A VALERA, 2002). 
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0 controle das cidades sobre o campo, resultante do processo de modernizayao da 

sociedade, foi incorporado nao s6 nas teorias cientificas e nas tecnologias, como tambem na 

propria postura de parte dos cientistas e profissionais das ciencias sociais, como das ciencias 

agnirias. Se determinado Iugar nao se identificasse, ou nao se adequasse, ou mesmo resistisse as 
concepv6es vigentes da modernidade, era considerado atrasado. 0 procedimento era ajusta-lo ao 

modemo. Tal processo nao estimulou o estudo do Iugar, do local ou da localidade no Brasil. Por 

isso foi desconsiderado durante decadas em func;:ao da universalidade do mundo modemo 

(STROP A SO LAS, 2002). 

Pesquisadores enquadrados dentro de uma postura p6s-modema, posicionando-se 

criticamente as concepc;:oes dominantes e genericas da modernidade, contribuiram para o resgate 

do diverso, das especificidades, das Jocalidades. 

Dentro da perspectiva de urn mundo globalizado, o Iugar assume grande importancia, 

poise nos fragmentos que forrna-se o global (RODRIGUES. 2000) e "cada lugar" eo ponto de 

encontro de 16gicas que trabalbam em diferentes escalas, tanto mundiais, como locais" 

(SANTOS, 1996:18). Neste contexto, o Iugar e o ponto de convergencia nao s6 das 16gicas 

locais mas tambem das globais. 

Para W ANDERLEY (2000), o espac;:o local se traduz na convergencia entre o rural e o 

urbano. 0 espac;:o local constitui-se no encontro entre esses dois mundos. Dentro deste processo, 

as particularidades de cada urn nao sao anuladas, ao contnirio, sao ao mesmo tempo fonte de 

integrac;:ao e cooperac;:ao e tambem de tensoes e conflitos. 0 resultado desta aproximayao nao 

tern como conseqtiencia a diluivao de urn dos p6los do continuum, mas a configuravao de uma 

rede de relac;:oes reciprocas, em mwtiplos planos que. dentro de muitos aspectos, reitera e 

viabiliza as particularidades. E dentro desta complexidade que esta o objeto dos estudos rurais. 

Dentro deste aspecto, urn programa de desenvolvimento local nao substitui o desenvolvimento 

rural, mas o integra como pane. 

Fazendo observac;:oes numa sociedade modema avanc;:ada, como e o caso da Fran~ 

CARNEIRO (2001) constata que o espac;:o rural (campagne) nao passa por urn processo de 

homogeneizavao onde haveria uma notavel reduc;:ao entre o rural e o urbano para urn continuum 

dominado pelo cemirio urbano. Isso a impede de tratar a ruralidade dentro de uma abstravao e de 

acordo com uma noc;:ao generica. Ao contrario, acha importante observar e analisar as diferentes 

formas de expressao da ruralidade dentro dos contextos culturais, sociais e espaciais 
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heterogeneos, isto e, nas "localidades". Acredita ser mais o caso de tratar de "ruralidades" no 

plural. A autora considera que a interayao observada entre os dois espac;os pode reforc;ar, ou 

mesmo gerar, identidades territoriais, alicerc;adas sobre o sentimento de pertencer a uma 

"localidade". 

E notavel observar que o Local nao esta vinculado so ao seu entomo, mas faz parte de 

uma sociedade muito mais abrangente. Na localidade, cada ator esta tambem ligado. por meio de 

redes, direta ou indiretamente a atores extemos. 0 processo de unificac;ao e feito por meio de 

redes que sao vetores de modernidade e tambem de entropia. Se no ambito mundial veiculam 

urn principio de ordem, uma regulac;ao a serviyo dos atores hegemonicos na escala planetaria, no 

ambito local essas mesmas redes sao portadoras de desordem, pois a "informac;ao especializada 

e especifica que elas transmitem serve a afmnac;ao local dos atores hegemonicos. Se, para estes, 

ela e negentropica, para os demais atores e entropica" (SANTOS, 1996:57). Neste contexto, se 

de urn lado as redes provocam a unificayao na medida em que servem aos interesses dos atores 

hegernonicos. levam ao fracionamento, pois nero sempre os interesses hegemonicos 

correspondem aos desejos da populac;ao hi onde vi vern. 

Em se tratando do desenvolvimento local as perspectivas para a 16gica do 

desenvolvimento territorial sao os distritos industriais eo modo de regulac;ao local. Tendo como 

enfoque os distritos industriais italianos analisa-se o desenvolvimento endogeno por baixo. 

partindo-se do conhecimento e da capacidade dos atores Iocais. Nesta perspectiva, tem-se como 

primeiro enfoque os lac;os nao economicos da comunidade local, a sociologia das empresas, a 

importancia dos recursos humanos. o papel de cooperayao, a receptividade a mudanc;a 

tecnol6gica, dentre outros. 

No segundo enfoque, as experiencias vindas da relac;ao vertical estabelecidas entre a 

instancia central e as subcentrais dos sistemas industriais locais da Franc;a comeyam a se 

desenvolver no inicio do processo. Neste processo, as decisoes de carater politico tiveram papel 

fundamental no desenvolvimento territorial. Foi este o modelo que dominou o desenvolvimento 

local na Franc;a ate meados dos anos 80. Depois, desenvolveu-se urn sistema horizontal de 

desenvolvimento local, pelas quais as regioes tern maior autonomia de gestao. As regras 

estabelecidas e os intercambios entre as regioes propiciaram urn novo tipo de relac;ao entre elas, 

permitindo a construyao de representac;oes que levaram a troca de experiencias e ideias 

(PAULILO, 2000). 
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As praticas ecol6gicas dos anos 80 e 90 tomam a natureza urn elemento importante na 

formayao fisica e moral dos individuos. Recentemente impoe-se tambem a ela urn fator 

estrategico de desenvolvimento. A conscientizac;ao do valor real e da fragilidade de certos 

territ6rios faz com que a conservac;ao eo desenvolvimento local se transformem nos principais 

objetivos de desenvolvimento de certas regioes marginais. 

A aproximac;ao do turismo ao ambiente e ao desenvolvimento, parte dos seguintes 

pressupostos: 

0 turismo pode surgir, niio apenas como um aro esponuineo de cariuer 

setorial, mas, como o resultado de um trabalho social, de uma l6gica coletiva 

ou de uma preocupar;ao politica imernacional; 

- o turismo pode ser um instrumenro para proteger e recuperar o meio 

ambiente, mediante um processo de desenvolvimento integrado e dinamico e 

de partilha de responsabilidades; 

- a proter;ao da natureza nao tem valor absoluto em si mesmo, sendo passive/ 

tambem emfunr;ao dos interesses humanos (BATOUXAS, 2001:1 e 2). 

No momento em que o desenvolvimento local e apontado como altemativa para a 

fixa<;ao da populac;:ao no campo, gerac;:ao de empregos. melhoria da qualidade de vida da 

populac;ao, dentre outras, e importante fazer algumas considerayoes sobre o conceito de 

desenvolvimento, pois a hist6ria no Brasil tern mostrado que desenvolvimento simplesmente 

nao significa melhorais das condic;:oes sociais da popula<;ao. 0 chamado "milagre economico", 

em fins dos anos 60 e comeyo dos anos 70 assinalou que o desenvolvimento estritamente 

economico pode ocorrer sem que, automatica ou for<;osamente haja melhoria do quadro de 

concentrac;:ao de renda ou dos indicadores sociais. Embora dificilmente alguem chegasse a ponto 

de sugerir que crescimento e modemizac;:ao tecnol6gica e o objetivo Ultimo dos esfor<;os 

desenvolvimentistas, a ideologia do desenvolvimento dominante, alem de ser visivelmente 

etnocentrica, costuma abrigar tuna confusao entre meios e fins. "Uma confusao muito 

conveniente para os que se beneficiam dessa ideologia, ja que ela serve para encobrir o fun que 
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perseguem, ou seja, a perpetuayao eo "aperfei9oamemo" do modelo civilizat6rio capitalista, em 

cujo ambito, se eles ganham muitos outros perdem" (SOUZA, 2000: 17). 

Deste modo, desenvolvimento nao deve ser entendido como sinonimo de 

desenvolvimento economico, embora muitos autores, nem sempre economistas o concebam 

como tal. Assim, ele e caracterizado como crescimento economico, medido por meio do PNB 

(Produto Nacional Bruto) ou do PIB (Produto Intemo Bruto) e pela modernizayao da tecnologia. 

Ele deve ser muito mais abrangente. 

Diversos autores questionam esse modelo de desenvolvimento. Dentre eles, SACHS 

(1986), que diante dos problemas economicos e sociais enfrentado pelo Terceiro Mundo, 

questiona se o conceito de desenvolvimento baseado na eficacia nao precisaria ser trocado pelo 

da liberayao, proposto por GOULET (1973), no qual o desenvolvimento "e voltado para a 

justi9a social e criayao de urn homem novo" (Goulet, apud SACHS, J 986:9). Gra9as a isso se 

toma importante haver uma discussao entre outra visao avanyada por urn modelo de 

desenvolvimento territorialista centrado no desenvolvimento locale tambem uma articulayao do 

desenvolvimento como componente ecol6gico, uma problematica a ser levada em considera9ao 

nas estrategias de desenvolvimento (CARDOSO 2002). 

Se o desenvolvimento indicar urn processo de supera9ao dos problemas sociais, a 

sociedade torna-se, para seus membros, mais justa e legitima. 

0 conceito de desenvolvimento nao deve ser reduzido ao crescimento economico e ao 

progresso tecnico, precisa ser muito mais abrangente, devendo estender-se ao espa9o social. 

Necessita ser compreendido "como urn processo de supera9ao de problemas e conquista de 

condiy<)es ( culturais, tecnico-tecnol6gicas, politico-institucionais, espa9os-territoriais) 

propiciadoras de maior felicidade individual e coletiva" (SOUZA, 2000: 18). Para tanto, o 

desenvolvimento deve ser enfocado simultaneamente na dimensao nao s6 economica, mas 

tam bern social e ambiental. 

Quando o assunto e tratar a questao do desenvolvimento em geral se toma necessaria 

fazer uma retrospectiva das teorias vinculadas tanto na Economia, como na Sociologia, a saber: 

as teorias (neo) liberais, (neo) institucionais e do centro-periferia (CARDOSO, 2002). 

Ate 1960, predominava a concepyao evolucionista e linear do crescirnento economico. 

Desde seus fundadores Smith e Ricardo, a econornia liberal partia do pressuposto que o mundo 
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caminhava para urn crescente progresso e consumo. Desta maneira em fun9ao da lei da oferta e 

da procura haveria urn relativo equilfbrio econom.ico e social. 

As crises ocorridas na sociedade industrial modema nao puderam ser resolvidas pela 

teoria classica liberaL Com a crise de depressao dos anos vinte e trinta, surge urn novo esfor9o 

de teoriza9ao com KEYNES. Sua discordancia do modelo socialista levou a apresentar 

altemativas a doutrina liberal. Contestava a ideia de concorrencia perfeita, bern como do 

pressuposto equilibrio automatico do uso dos recursos e da for9a de trabalho por meio da lei da 

oferta e da procura. A altemativa apresentada pelo econom.ista foi uma maior intervenyao do 

Estado na utilizayao da mao-de-obra, em infra-estrutura e obras publicas (KEYNES, 1964). 

Retomando a teoria de Keynes autores neokeynesianos, procuraram dar-lhe uma 

perspectiva dinamica, salientando que seria necessario articular varios fatores necessaries ao 

crescimento: o tecnol6gico, o demografico e principalmente a extensao e o volume de 

poupanyas. 

CARDOSO (2002) afirma que a partir da metade do seculo XX varios autores se 

destacaram na elaborayao de teorias de crescimento e moderniza~o de paises e regioes em 

situas;ao de atraso e subdesenvolvimento. Dentre eles, temos, por exemplo, ROSTOW (1964) e 

HOSELITZ (1962). Para alcan9arem o desenvolvimento estes paises teriarn como modelo os 

paises ocidentais. o espelho seria os Estado Unidos. Para tanto deveriam percorrer as diversas 

fases desde o arranque ate chegar a fase da sociedade onde houvesse abundancia. Consideram 

positivas as vantagens comparativas da divisao internacional do trabalho, devido as trocas 

comerciais entre regioes desenvolvidas e regioes de paises em desenvolvimento. A necessidade 

de estes paises serem obrigados a produzir de acordo com as necessidades e culturas comerciais 

dos paises centrais, seria favorecida pela transferencia de bens, servi9os e conhecimentos vindos 

dos paises e regioes desen.volvidas. Desta man.eira, para esses estudiosos, progresso e 

desenvolvimento sao entendidos como urn assunto te6rico que deve ser implementado sob a 

iniciativa privada com urn moderado grau de interven9ao nos paises subdesenvolvidos para que 

ocorram indices de crescimento econom.ico. 

Pelo fato da teoria neoliberal e keynesiana nao resolver as discrepancias no 

desenvolvimento mundial e regional, outros autores como MYRDAL (1974) comeyaram a 

arquitetar alternativas que fossem mais compativeis com os problemas concretos, tais como 

atraso, exclusao social , desemprego, discrirninaryao etnica entre outros, dos paises e regioes 
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subdesenvolvidas. Tal perspectiva de reforma exigiria dos paises ocidentais uma interferencia 

maior de maneira diferente dos te6ricos neoliberais da modernizayao e, sobretudo, por parte dos 

Estados dos paises em vias de desenvolvimento. Seria necessaria urn programa institucional, 

capaz de corrigir as distor~6es das regras da propria economia de mercado. Essa escola foi 

denominada de neo-institucional. 

Na America Latina, a partir de 1960, estudos demonstraram que a causa do 

subdesenvolvimento dos paises tinha relayao estreita com o desenvolvimento dos paises do 

centro, desde a epoca da coloniza~ao ocidental, ou seja, a partir da expansao do capitalismo 

mercantiJ nos seculos XV-XVI. Ainda que nao seguida de modo linear, a principal fonte teorica 

de apoio desses autores foi o marxismo principalmente a teoria do imperialismo desenvolvida 

por Lenine no inicio do seculo XX (CARDOSO, 2002). Segundo essa teoria o imperialismo se 

constituiria numa nova etapa do capitalismo, caracterizada por uma elevada concentra((ao e 

fusao de capital industrial e bancano em monopolios. De urn lado, essas organiza~oes 

fmanceiras exploram as materias-primas e os produtos agricolas dos paises satelites, por outro 

!ado, exportam mercadorias fabricadas nas metropoles dos paises centrais. A troca desigual e o 

controle politico neocolonial impossibilitariam o desenvolvimento. A Unica via possivel para o 

desenvolvimento seria o socialismo. 

A teoria da dependencia e do centro-periferia nao se aplica apenas em nivel mundial, 

mas tambem em nivel nacional, regional e local, dai a necessidade de te-la em conta no ambito 

do desenvolvimento regional e local. 

0 modelo territorialista ou de desenvolvimento local tern sido apontado como 

alternativo em relayao aos demais modelos propostos para o desenvolvimento tais como o 

estrutural-funcionalista., o neoliberalismo ou mesmo a teoria centro-periferia de inspira9ao 

marxista. Ele pressupoe que o desenvolvimento e a satisfa9ao das necessidades das popula((oes, 

parte pela mobilizayao das potencialidades endogenas das respectivas regioes, e, em particular 

das pessoas associadas e envolvidas no proprio processo de desenvolvimento local, ocorrendo 

assim urn desenvolvimento pela base (CARDOSO, 2002). 

DOWBOR (2006) cita as transformayoes ocorridas na regiao de Sao Joaquim~ 

localizada no sui de Santa Catarina grayas as iniciativas locais. Tratava-se de uma area pobre. 

constituida de pequenos agricultores e com indicadores de desenvolvimento humano (IDH) dos 

mais baixos do Estado. Como em outras regioes do pafs, o municipio esperava que o 
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desenvolvimento viesse de fora. sob forma de investimento de uma grande empresa, ou de urn 

projeto do govemo. Ha alguns anos, parte dos habitantes decidiu nao esperar mais, e optararn 

por en.frentar os problemas eles mesmos. Identificaram que o clima local era favoravel a 
fruticultura Organizaram-se, e com recursos pr6prios realizararn parcerias com institui<;:oes de 

pesquisa., formaram cooperativas, abri.ram canais conjuntos de comercializa9ao para nao 

depender de atravessadores e hoje constituem uma das regioes que mais se desenvolvem no pais, 

pois quase nao dependem de recursos extemos. 

Em sua obra, Desarollo a Escala Humana, Max Neef et a/ apud RODRIGUES, 

(2000:59) propoem que "as necessidades humanas fundamentais podem come<;:ar a realizar-se 

desde o comeyo e durante todo o processo de desenvolvimento, ou seja, que a realizayao das 

necessidades nao seja s6 a meta, mas sim o motor do desenvolvimento". Com isso, apostam que 

deve haver uma integrayao hannoniosa das necessidades humanas dentro do processo de 

desenvolvimento desde o comes;o, para que ele se tome participative e autodependente, capaz de 

conciliar urn crescimento economico com solidariedade social e crescimento de todas as 

pessoas. 

Ao refletir sobre o desenvolvimento rural portugues na decada de 90, CAVACO (2001) 

considera ser necessaria melhorar a produtividade e a cornpetitividade de certos setores e certas 

areas de explorat;ao, assim como recomenda a diversificas:ao da base economica local corn 

atividades que vao proporcionar a geras;ao de emprego. alem de rendimentos complementares. 

Alena, quando trata dos recursos, para a necessidade da oferta de bens e servis;os de elevada 

qualidade e especificidade, pois vao constituir-se na base de seu valor e assim poder competir no 

mercado. Entre todos os recursos disponiveis considera fundamental a populayao, como sendo o 

agente passivo a que se destina o desenvolvimento. 

Se de urn lado, as concep9oes incorporadas nas ay6es dos agentes extemos nos 

processes de desenvolvimento local significarn urn avantyo em termos de envolver diversos 

atores sociais da comunidade dentro de urn enfoque multidimensional do territ6rio, por outro 

lado, podem refortyar hierarquias sociais e politicas ja existentes. Em conseqiiencia podem-se 

deixar de lado atores nas representayoes do conceito de desenvolvimento, particularrnente no 

espat;o rural, bern como na demanda especifica dos seus diversos grupos sociais. Este fato vern 

sendo apontado, embora de forma preliminar, nas avalia96es pouco sistematizadas sobre as 

experiencias de desenvolvimento local (STROPASOLAS, 2002). 
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Tomando, com relayao a vida local, como sendo o encontro entre o rural eo urbano, eo 

desenvolvimento local como o processo de valoriza9ao nao s6 do potencial economico, como 

cultural e social da sociedade local, nao se pode supor o fun do rural. Assim, o desenvolvimento 

sera mais abrangente e eficaz quanto maior sua capacidade de incorporar e valorizar o potencial 

das foryas sociais presentes no meio rural local. 

Desta maneira, "devolve ao cidadao a compreensao de que pode tomar o seu destino 

em suas maos, conquanto haja uma dinfunica social local que facilite o processo, gerando 

sinergia entre diversos esforyos" (DOWBOR, 2006:1). 

Nesta perspectiva, o turismo no espayo rural pode ser considerado como urn setor que 

contribuira para o desenvolvimento rural. Porem, este setor, s6 se destaca como atividade que 

permite 0 desenvolvimento economico quando se localiza em areas pr6ximas as grandes cidades 

ou em locais especiais. Apesar de reconhecerem problemas resultantes da prolifera9ao do 

turismo no espa9o rural, autores como LABATe PEREZ (1994) reconhecem que~ na Espanha, 

esta atividade economica tern maior futuro como motor de desenvolvimento rural. 

A implanta9ao do turismo no espa9o rural/cultural em areas rurais amea9adas pelo 

processo de marginalizayao economica e de grande exodo rural e apontada como uma 

altemativa para o desenvolvimento local. E imponante destacar "que e irrealista pensar que 

todos os territ6rios podem se beneficiar, com igual sucesso, de uma politica de desenvolvimento 

centrado na promoyao do turismo" (FONSECA, 2001 :49). 

Em rela9ao ao espa90 rural frances LAURENT e MAMD Y ( 1998) consideram que o 

turismo constitui uma nova oportunidade de valorizar o patrimonio, as paisagens, a cultura e 

tambem os produtos da terra. Acreditam existir urn imenso potencial turistico para ser 

desenvolvido, mas afmnam a necessidade de envolver as populayees locais, que desejem 

desenvolver esse turismo, para serem agentes desse desenvolvimento. 

0 enfoque do turismo no espayo rural como elemento do desenvolvimento local 

tambem e defendido por PORTILHO e ALAMO (1994) tendo como base a analise de projetos 

de turismo subvencionados pelo Programa Leader (Liasion Entre Activites de Development da 

I'Economie Rural) surgido em 1991 para preparar a reforma da Politica Agraria Comwn (PAC) 

de 1992. Na Espanha, mais da metade dos recursos do Leader foram dirigidos ao incentivo do 

turismo no espayo rural. 
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0 turismo no espa~ rural e apontado como uma das altemativas para o desenvolvimento 

local, pois contribui para a complementayao de renda, gera empregos e pode ajudar a minimizar 

OS impactos ambientais. Pode ser adaptado as propriedades rurais, em especial as propriedades 

familiares. Mas e uma atividade dificil e muito exigente, pois envolvem atores extemos. 

investimentos, financiamentos, avaliayao da capacidade de carga e capacitayao de mao-de-obra, 

entre outras. 

No Brasil existem estudos sobre o agroturismo visando ao desenvolvimento local, como 

o realizado por BONFIM (2000) em algumas propriedades do Estado de Santa Catarina. 0 

trabalbo faz urn paralelo entre o desenvolvirnento desta modalidade de turismo no espayo rural 

em grandes propriedades e em propriedades de pequeno porte. 0 agroturismo desenvolvido em 

propriedades familiares foi realizado pelo "Projeto de apoio ao Agroturismo como Estrategia 

para o Desenvolvimento Rural", implementado a partir da ideia da EPAGRO e de uma ONG 

atuante na assessoria a produc;ao agricola familiar. 

Como resultado desse estudo, o autor observou que em rela9ao as fazendas de 

agroturismo sua contribuic;ao para o desenvolvimento parece ser limitada a economia local e 

regional. Tratando-se ainda das grandes propriedades, quanta a gerac;ao de empregos, o ntimero 

e reduzido; em relac;ao a renda, a atividade e rentavel. No que se refere a gerac;ao de tributos 

para as fmanyas publicas, os resultados tern que ser avaliados uma vez que ha indicios de 

reduzida contribuiyao. 

Tomando-se por base as pequenas propriedades, o turismo propicia uma 

complementayao de renda e gerac;ao de empregos caso haja ampliayao do projeto e grande 

movimentayao de turistas, pois ha dinamizac;ao da agroindustria familiar na agregayao de valor 

aos produtos agricolas e a produ9ao artesanal. Em relac;ao ao agroturismo familiar, propriamente 

dito, observou que no primeiro ano de funcionamento atraiu aproxirnadamente mil visitantes. 

Tal nUmero apresenta uma representac;ao significativa, para urn tipo de atividade, sem nenhuma 

tradic;ao e realizado por pessoas sem pratica na area de hospedagem, alem de uma infra-estrutura 

improvisada. 

As diversas modalidades de turismo no espa~ rural poderao contribuir para o 

desenvolvimento local, pois complementarao a renda principalmente dos agricultores familiares 

e incentivariio o desenvolvimento de outras atividades economicas locais. 
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CARDOSO (2002) alerta para o fato de, se de urn lado, a perspectiva do 

desenvolvimento local apresenta algumas potencialidades, por outro lado, deve-se ter a 

perspectiva critica da teoria centro-periferia de modo que se tenha presente tambem as 

limita96es derivadas dos constrangimentos e impactos ex6genos da atual globalizavao 

economica capitalista. 

As diferentes modalidades de turismo desenvolvem-se tanto em espa~os que mais se 

aproximam dos ecossistemas ( cacboeiras, rios, praias pouco exploradas, cavemas, florestas, 

etc.), como em espayos bastante modificados pela sociedade humana, mas que ofere«;am 

atrativos (balnearios, cidades litoraneas, cidades religiosas, metr6poles, dentre outras.) ou ainda 

em espa~os rurrus. 

0 turismo no espa90 rural intensifica-se no periodo da sociedade denominado p6s

modema Pois, se durante o periodo da Revoluvao Industrial houve certo dominic das cidades 

sobre as atividades rurais, numa sociedade caracterizada como p6s-industrial ou p6s-modema 

parece haver uma revaloriza9ao do campo em fun9ao de seu espa9o estar mais proximo da 

natureza, ou melhor, as transforma9oes que ocorreram no seu territ6rio foram menores, pe1o 

menos aparentemente, comparando-se aquelas que ocorreram nos espa9os urbanos. 

2.2. A atividade ruristica no espa9o rural em tempo p6s-moderno 

As diversas modalidades de Turismo Rural sao altemativas encontradas pelos 

agricultores como complementavao de renda ern fun9ao das mudanyas que ocorreram oeste 

territ6rio. Se estas atividades estao dentro de urn contexte de transformay5es que ocorrem no 

mundo rural elas implicam tarnbem outra visao do citadino ern relayao ao espa9o rural. Este 

capitulo objetiva refletir de que modo neste momenta denominado sociedade pas-industrial, ou 

p6s-modema, ou mesmo a p6s-modemidade, se enxerga o mundo rural. 

Em que contexte ocorre a p6s-modernidade? Quais sao as caracteristicas desse 

memento que o distinguem de outros por que passou a sociedade humana? 

Se o turismo de massa surgiu nas sociedades industriais, tomou-se uma necessidade 

para parte significativa de citadinos na denominada sociedade pas-industrial. 

A sociedade p6s-industrial vai sendo identificada ap6s a segunda metade do seculo XX, 

com a intensificavao de atividades no setor terciario, alem do desenvolvimento de tecnologias de 
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ponta como a eletronica, informatica, biogenetica e pela difusao da informas;ao. Nela intensifica

se o processo de globalizayao; existe uma preocupas;ao maior com a qualidade de vida e o meio 

ambiente, assim como com o lazer e a invens;ao da natureza, dentre outras identificat;oes (DE 

MASI, 1999). 

Nas sociedades modemas, parte substancial da populat;ao adota praticas turisticas. 

''Nao viajar e como nao possuir urn carro ou uma bela casa. E algo que confere status, nas 

sociedades, e julga-se tambem que seja necessano a saude" (FEIFFER, 1985:224). 

Atualmente uma mobilidade frenetica tomou conta de grande parte dos habitantes das 

nayaes industrializadas. Essa mobilidade ocorre principalmente com os habitantes das cidades. 

A viagem tornou-se uma necessidade, pois as pessoas parecem nao se sentirem mais a vontade 

onde moram ou nos locais de trabalho. Existe uma necessidade urgente de se desfazer 

temporariamente da rotina diana, do trabalho, da moradia e do lazer, a fim de estar em 

condit;oes de retoma-lo ao regressarem (KRIPPENDORF, 2001). Em uma analise sobre as 

transformayoes s6cioambientais induzidas pela implantas;ao de ''modelos ex6genos de 

desenvolvimento ·· em Ubatuba (SP). LUCHIARI ( 1999) afirrna que a desumanizat;ao das 

condiy<>es de vida na cidade tornou a viagem uma norma, quase uma coen;ao, ja que todos sao 

levados, em bora sem resistencia, a essa pratica social. A autora em urna entrevista realizada com 

urn grupo de turistas de Sao Paulo/capital obteve a afirmat;ao "eu me estresso na cidade, no 

trabalho, mas tudo bern, nas ferias, eu me Iiberto" (LUCHIARl, 1999:122). Fazer turismo 

parece abrandar o continuo processo de desurnanizat;ao da vida cotidiana. 

Algumas transformat;oes ocorreram nas ultimas decadas, a saber: o processo de 

globalizat;ao, apoiado no pensamento neoliberal e num intenso progresso que se verifica na 

tecnologia da informat;ao. 

A globalizat;ao corresponde a urn conjunto de transfomlat;oes na ordem politica e 

economica mundial acentuada nas wtimas decadas e cujo ponto central e a integrat;ao dos 

mercados, explorados por megacorporat;oes intemacionais, denominadas de transnacionais. A 

globalizat;ao nao e urn fato acabado, mas urn processo em marcha que enfrenta obsuiculos, mas 

se generaliza e aprofunda-se como tendencia (IANNI, 1993). 

Para SINGER (1996), a globaliza.t;ao e urn processo de reorganizat;ao da divisao 

intemacional do trabalho, acionado em parte, pe]a diferen9a de produtividade e de custos entre 

paises. A transferencia de linhas de produs;ao para os paises perifericos dos paises centrais 
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provocou o abandono de grandes predios fabris e desemprego. Desta maneira, a globali~ao 

causou a desindustrializaryao e empobrecimento de cidades e regioes. 

0 alcance mundial do capita.lismo desenvolve-se de maneira particularmente aberta no 

seculo XX, adquirindo novas caracteristicas ap6s o termino da Segunda Guerra Mundial, 

quando a emergencia de estruturas mundiais de poder, decisao e influencia anunciaram a 

redefini9ao eo declinio do Estado-N~ao. 0 Estado do bem-estar social aprimora-se no sentido 

das econornias nacionai.s adaptarem-se as ex.igencias da economia mundial. Desta maneira, o 

Estado-Na9ao vai perdendo algumas prerrogativas, debilitando-se. 

Os Estados perdem parte de sua soberania em fun<;ao dos capitais especulativos que 

transitam no mercado intemacionaJ, em busca de melhores remunerayoes. A confian9a e a 

moeda que prende o capital intemacional nesse ou naquele pais. Qualquer duvida ou suspeita, os 

investidores retiram seu capital o que pode prejudicar muito a economia de urn pais. Por efeito 

domino vao desencadeando uma crise economica mundial, como tantas que ja ocorreram. A 

globalizas:ao, nao ocorre s6 em nivel economico na busca de novos mercados e na 

competitividade intemacional, mas tambem em suas dimensoes culturais e politicas. Os 

problemas antes centrados nos Estados-Nayoes se tornam questOes mundiais: o desarmamento, 

as doen9as epidemicas, o consumo de drogas, a violencia, o desarmamento e as catastrofes 

ecol6gicas sao assuntos discutidos dentro de novas perspectivas, numa relayao dialetica entre o 

locale o global (PRADO, 2001). 

Com a reconstrus:ao da Europa, no final dos anos 1950 ocorrem mudan<;as nas ciencias, 

nas artes das sociedades avan9adas. Tais transforrna96es sao denominadas de p6s-rnodemas e 

por convenyao encerram o periodo denominado modemo (1900-1950). Inicialmente o 

movimento surge na arquitetura e computayao nos anos 1950, toma corpo com a art Pop nos 

anos 60 e fortalece-se com a Filosofia dos anos 1 970 (SANTOS, 1980). 

0 termo pos-modernidade se presta para aludir de forma generica as 

condifoes amp/as da Terceira Revolu~iio Industrial incluindo os aspectos 

socioeconomicos (pos-fordismo e nova gestiio empresaria/, financeirizafao 

ultrafetichista do capital, globalizaqiio, redefinir;ao do trabalho, etc.) a 

explosiio exponencial da ciencia e da tecnologia (era tecnotronica, crise dos 

paradigmas) e as transformafoes culturais (comunicar;ao global quase que 
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instantdnea, ciberespafo. Internet, reconfigurafiio da possibilidade de 

intervir, mixagem do publico e do privado. a rerrivel solidao dos 

hipercomunicados, etc. (ASSMANN, 1996:54). 

As mudan~as culturais e sociais ocorridas a partir dos anos de 1950 mostravam 

indica<;:oes da emergencia de uma sirua~ao s6ciohist6rica que exigia a formula<;:ao de novas 

teorias e conceitos, novas epistemologias e politicas. Em princfpio buscava-se definir se tais 

muta<;:oes constituiriam urna ruptura fundamental na hist6ria, ou se o p6s-modemismo nao seria 

uma moda cultural de curta dura<;:ao ou mesmo uma mistifica~ao. As primeiras discussoes 

levaram a elaborayao de teorias sociais mais globais. Caracteriza a condi<;:ao p6s-moderna, a 

sociedade da midia, da imagem. (GAZZOLA. 2004). 

Para SANTOS (1996), si.mulacro seria uma falsa representa<;:ao do real, resultante de 

urn recurso visual exaustivamente usado pela propaganda, com o objetivo de excitar os canais 

sens6rios do telespectador, predispo-Jo ao consumo emotivo e irracional. Oeste modo, o 

simulacra subverte o real introduzindo urn corte entre a essencia e a aparencia, entre o 

verdadeiro e o falso, entre o real eo hiperreal. Nao e nem a sombra do objeto, nem o objeto 

propriamente dito. "Dessa forma, as imagens sintetizadas a partir de urn modelo sao na verdade 

entidades tao abstratas quanto as notas de uma partitura musical. 0 referencial eo programa de 

que se originam" (MACHADO, 1993: 129). Esse programa e a expressao de urn pensamento 

l6gico que nao pode atestar qualquer outra existencia senao aquela do c6digo que o engendra. 

Assim, o real na era do virtual consiste apenas numa das atualiza<;:oes do possivel. 

Na sociedade dos signos a publicidade colabora para sua manutenc;ao. Estes se 

convertem em pseudo-significados que a propria sociedade estabelece tais como: prestigio, 

qualidade de vida, seguran~ felicidade, personalidade, independencia, etc. Desta forma 

vivemos na cultura do simulacra (BAUDRILHARD, 1978). 

0 p6s-modemo, pelas representac;oes, povoou o ambiente de imagens por meio de 

processes digitalizados. Assim, a imagem desvinculada de seus tra~os materiais e 

desmaterializada em fluxos de correntes eletricas, toma-se de novo materia em diferentes 

maquinas de leitura. Nao se coloca para elas referenda material no mundo objetivo, pois ela 

deixa de ser atestado de veracidade das coisas, existe antes no tempo, e pura inscriyao na 

velocidade (SANTOS, 2001 ). 
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Desta maneira, para o advento de uma sociedade p6s-modema desempenham wn papel 

determinante os meios de comunica~ao, nao em fun9ao de uma sociedade mais transparente, 

mas consciente de si, rnais ilustrada. mas sim de uma sociedade rnais completa, inclusive mais 

ca6tica (VA TTIMO, 2003). 

A p6s-modernidade pressupoe a ruptura com a modemidade e a emergencia de uma 

nova totalidade social com organizadores sociais pr6prios. Assim, o conceito de p6s

modemidade nao e apenas para remeter a existencia de uma nova era, mas para descrever o 

desenvolvimento de uma condiyao relativarnente nova. Assim, p6s-rnodemidade e termo 

empregado em tres sentidos distintos: em primeiro lugar, para remeter as diferen9as, mas corn 

wna rela9ao de continuidade; em segundo lugar, para indicar uma quebra ou ruptura com as 

condi96es modemas e, em terceiro lugar, como uma maneira efetiva de reconhecer e encarar a 

modemidade, os seus beneficios e as suas consequencias, os seus limites e as suas limita<roes 

(SMART, 1993). 

Para conferir alguma organizayaO hist6rica a cultura p6s-modema e importante que 

haja a existencia significativa de uma diferen<ra estrutural entre a sociedade de consumo e os 

momentos anteriores ao capitalismo dos quais ela surgiu para que ela possa ser identificada com 

uma nova etapa de produ<rao capitalista (JAMERSON, 1984). 

Para se falar ern p6s-modemo, parece ser necessario subtender-se que a modernidade 

tenha sido concluida. Mas para tanto e imprescindivel entender o que e modemidade. Dentre as 

muitas defini<roes de modernidade considera fundamental que: "a modernidade e a epoca na qual 

o eixo de ser moderno vern a ser wn valor determinante" (VATTIMO, 2003: 9). 0 autor defende 

a hip6tese que a modernidade deixa de existir quando, por mwtiplas razoes, deixa-se de falar da 

hist6ria como unitaria. Cita Walter Benjamin (1938) que defendia que a hist6ria concebida 

como urn discurso unitario e wna representa<rao do passado construida pelas classes dominantes. 

A hist6ria que aprendemos e dos nobres, dos soberanos e da burguesia quando se toma classe 

poderosa, ja os pobres, os excluidos nao fazem hist6ria. Nao existe urna hist6ria Unica, existem 

propostas de diferentes pontos de vista, e i1us6rio supor que havia urn s6 ponto de vista. capaz 

de unificar todos os demais. 

Do ponto de vista hist6rico, modernizatyao e o processo de mudanya que acarretou tipos 

de sistemas sociais, economicos e politicos que se desenvolverarn na Europa Ocidental e na 

America do Norte entre o seculo XV Ill e IX. Sua difusao ocorreu para outros paises europeus e 
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durante o seculo XIX e XX, para os continentes sul-americano, asiatico e africano 

(EISENSTADT, 1969). 

A epoca moderna e caracterizada pela revolu~o cientifica e o consequente 

desenvolvimento das ciencias experimentais, pela maternatizac;ao do universe e pelos 

fundamentos do pensamento mecanicista. A heranc;a de tudo isso foi a mecanizac;ao da produc;ao 

e a revoluc;ao da economia (RIESGO. 2003). 

Sua disseminac;ao acarretou mudanc;as continuas em todas as esferas principais da 

sociedade. Desse modo, ocorrem processes de desorganiza.c;ao como desenvolvimento continuo 

de problemas sociais, conflitos entre vanes grupos e movimentos de resistencia a mudanc;a. 

Urn dos reflexes dessas mudanc;as e sentido no processo continuo de urbaniza~o, corn 

a migrac;ao de habitantes da zona rural para os centres urbanos, provocando assirn 

desorganizac;ao, tanto nas comunidades rurais como nas estruturas urbanas, principalmente nas 

suas fases iniciais, tendo como conseqtiencias, problemas sociais e miseria, isso nos paises dito 

desenvolvidos. Em relac;ao aos paises subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento os 

conflitos se estendem ate hoje, muitas vezes. A diferenya fundamental entre esse processo e que 

ele aconteceu num ritmo menos intense nos paises onde primeiro ocorreu a Revoluc;ao Industrial 

e num ritmo muito maior nos paises onde esse evento foi mais recente. 

0 fim do imperialismo e do colonialismo europeu e a emergencia da sociedade de 

comunicayao foram fatores que contribuiram para dissolver a ideia da historia unitaria e assim 

acabar com a modernidade. 

Uma das caracteristicas deste novo momento e em relac;ao ao saber. Para L YOT ARD 

(1986:3) "o saber muda de estatuto ao mesmo tempo em que as sociedades entram na idade 

identificada como p6s-industrial e as culturas na idade dita p6s-modema" . Desta maneira, o 

saber tornou-se a principal forc;a de produc;ao. Alem disso, o saber e urn desafio importante na 

competic;ao mundial. Ele sera produzido para ser vendido. 

0 dominic de conhecimentos cientificos numa sociedade pas-industrial e pos-modema 

contribuira para reforc;ar o processo produtivo e a conseqtiente disputa de produc;ao entre os 

Estados-Nac;oes. Essa situac;ao leva a refletir que a distiincia existente entre os paises 

denorninados desenvolvidos e em vias de desenvolvimento nao diminuira no futuro, ou melhor. 

sera cada vez maior. 

42 



Do mesmo modo que os Estados-Naroes se bater am para dominar territ6rios, 

e com isto dominar o acesso e a explorafiiO de materias-primas e da miio-de

obra barata, e concebivel que eles se batam no futuro para dominar as 

injorma9oes (L YOT ARD, 1986:5). 

Outra caracteristica da sociedade atual e o consumo. A publicidade contribui para 

aumentar o consumo na medida em que seduz o consumidor levando-o segundo sua propria 

l6gica e aos limites de sua capacidade economica. A cultura do consurno estabelece o direito 

natural a abundancia e o sistema economico se mantem com os lucros obtidos pelo consurnismo. 

Para Arist6teles, representa o abuse de a economia produzir lucre para poucos a custa da 

mawna 

Durante seculos a hurnanidade aceitou a razao para a soluc;ao de seus problemas. Havia 

na academia urn "'quase consenso" de que ela - a Razao - seria a instancia capaz de explicar a 

realidade. Desta maneira, a modernidade e urn movimento paradignuitico assentado na 

racionalidade e na ordem (PRADO, 2001). 

Existe uma ret6rica negativa de associac;ao ao termo p6s-modemo, como o fim da 

ideologia e da hist6ria.. o eclipse do sujeito. o fim da metafisica ocidental, fragmenta~ao e 

descontinuidade, o fato e que se tomou uma categoria indispensavel para a critica e a teorizayao 

da cultura contemporanea (GAZOLLA, 2004). 

As referencias a p6s-modernidade parecem tratar de urn tempo ja passado. A p6s

rnodernidade ja nao e mais uma novidade, agora que todos a praticam (SMART, 1993). Muitos 

a consideram uma moda passageira ou mesmo urn conceito superado. Porem o termo p6s

modemo continua tendo sentido, e este sentido esta ligado ao tipo de sociedade em que vivemos 

caracterizada como a sociedade da comunica9ao ou dos meios de comunicac;ao (V ATIIMO, 

2003). 

Diante desse momento que vive a sociedade contemporanea, qual a postura dessa 

cultura da midia, das imagens e do simulacro em relayao a construc;ao do conceito de natureza? 

3. 0 A emergencia do conceito de natureza no p6s-modemo 

3 .1. lntroduc;ao 
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Antes do inicio da discussao de como o nee-rural conceitua a natureza procurou-se a 

origem da palavra. De acordo corn a lingUistic~ Natureza provem do latim, "natura", palavra 

relacionada a "nasci" ou ser "nato''. A raiz indo-germanica delas e gen. A raiz gen esta tambem 

presente na lingua portuguesa, por exemplo, genese, gene, genero, etc. a raiz gen tern entao o 

significado de "nascer", "ser nato", '·resultar". Em hebraico a palavra -j-d- ao mesmo tempo, 

significa "conhecer•· e ' ·procriar". 

Para KESSELRING (2000), o significado original em ambos os troncos lingiiisticos 

tanto da palavra "conhecer" e de "Natureza·· ou "genese", talvez seja o mesmo. Desta maneira, 

os processes de Natureza e os processes cognitivos sao aparentados, uns com os outros. 

Entende-se por ambiente natural aquele que e produto dos processes da natureza. 

Assirn, e o produto da interacrao dos processes tanto fisico, como quimico, cuja dinfun.ica diz 

respeito aos processes internes dos sistemas. nos quais o homem nao interfere diretamente com 

sua presenr;a fisica. Referir-se ao ambiente cuja dinamica pode ser explicada a partir dos 

elementos que o constituem, desconsiderando-se a as;ao humana e negar urn dos componentes 

do sistema (RIBEIRO, 1991). 

Desta maneir~ as ati vidades agricolas interferem nos ecossistemas construindo espac;os 

humanizados. Comparando-se com as transformac;oes que ocorrem nas areas urbanas, e o 

mundo rural que mais se aproxima da natureza. 0 que leva urn habitante urbane a querer voltar 

e desenvolver uma atividade no campo numa sociedade p6s-industrial, ou p6s-moderna? Ou 

mesmo, os habitantes das cidades procurarem lazer no espacro rural? 

3 .2. Conceitos de natureza ao Iongo da hist6ria da sociedade 

Para responder essas questoes toma-se necessaria levantar o conceito de natureza ao 

Iongo da hist6ria da sociedade hurnana, ate nossos dias. Nos longos periodos da hist6ria da 

humanidade as relacroes que se estabelecem tanto entre o homem e a natureza e o homem e o 

territ6rio, no qual esta inserida a nature~ demonstram as ideias e pniticas que se estabelecem 

nesse relacionamento. 

Para tanto, a Hist6ria sera dividida em cinco periodos, a saber: a epoca grega, a epoca 

medjeval, os tempos rnodemos, o seculo XIX e o tempo contemporaneo. 
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ZAIDAN (1995) considera a existencia de quatro estagios quando o assunto e a rela.yao 

do homem com a natureza. Cada uma dessas etapas corresponde a uma epoca cultural da 

humanidade. Em primeiro Iugar, considera wna relayao rnimetica; a segunda, uma rela.yao 

amorosa durante o periodo da filosofia grega pre-aristotelica; o terceiro, uma relayao 

instrumental surgida na metafisica aristotelica e atualizada pela filosofia modema e a quarta, 

corresponde a epoca contemporanea e p6s-modema, de uma relayao de simulacro, que estaria 

levando a extremos as conseqUencias do pr6prio pensamento modemo. 

No inicio da hist6ria, quando isolados ou em pequenos grupos, os homens tinham que 

lutar contra muitos obstaculos. Assim, nessa situayao nao podiam sonhar em dominar a 

superficie da Terra. Nesta situayao eles viviam escond:idos e temerosos, sob constante amea9a de 

animais e da fome; sua vida era uma luta ininterrupta. Nao podiam dedicar-se a explorayao da 

regHI.o e nem das leis que poderiam pennitir utilizar as foryas da natureza. "Mas a for~ do 

homem se mede pelo seu poder de acomodayao ao meio" (RECLUS, 1985:41). Assim, nos 

estagios iniciais da hist6ria hwnana, os homens viviam com aquilo que a natureza 

providenciava. Sua vida era wna repetiyao de formas organizacionais, ainda muito similares a 
natureza. 

Para LANOBLE (1990), as primeiras representayoes pict6ricas encontradas nas grutas 

pre-hist6ricas sao imagens magicas, fruto do pensamento introvertido e essencialmente finalista 

dos primitivos. 0 bisonte ou o antflope desenhado nestes locais encontra-se rodeado de flechas 

ou ferido. Pode tambem ter sido capturado por maos que os cercam de todos os lados. Tambem 

nos desenhos rupestres sao representadas catyadas de animais que eram encontrados nas regioes. 

Desse modo, o homemja sabia se tomar "o dono" ou o "senhor". 

Os fil6sofos Jonicos do seculo XVII e XVI a.C. sao referidos por Arist6teles como 

te6ricos da natureza. Para eles, dentre as coisas conhecidas, umas sao artificiais, isto e 

produzidas pelo animal humano, outras sao naturais, pois elas existem por si mesmas e nao 

porque alguem as fez ou produziu. Apresentam certas caracteristicas negativas por serem 

produzidas pelo homem, mas apresentam tambem caracteristicas positivas, pois se toma 

possivel estabelecer certos princfpios sobre essas coisas que podem ser aplicados nao s6 a certos 

grupos selecionados entre elas, mas a todas conjuntamente. Estes dois pontos sao pressupostos 

indispensaveis para qualquer ciencia da natureza (COLLINGWOOD, 1976). 
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Arist6teles distingue tres especies de ciencia: a Fisica, a Matematica e a Metafisica. 

Fisica tern por objetivo indagar causas das transformayoes e dos movimentos na realidad 

material. Examina conceitos gerais relatives ao mundo fisico (natureza, movimento, infinite 

vazio, Iugar, tempo, etc.) A Matematica tern aver como que e imutflvel (propor~oes aritmeticas, 

fatos astronomicos, por exemplo ). Ja a Metafisica indaga os principios gerais daquilo que existe. 

Assim, a Ciencia lida com OS principios imutaveis da Natureza, e, gra~as a razao, 0 homem tern 

acesso direto a esses principios. 

Assim, para Arist6teles na natureza as coisas se movem, ha um mundo de coisas que se 

movem por si pr6prias, tal c.omo para os Jonios e para Platao. Urn mundo vivo, nao 

caracterizado pela inercia, um mundo espontaneo (COLLINGWOOD, 1976). 

Para os epicuristas, tanto o mundo vivo como o inanimado era constituido de atomos 

(ideia proveniente da teo ria atomista de Dem6crito e Leucito ). Sua origem estava nas causas 

naturais. Tanto o ceu, como a Terrae tudo que tivesse nela, assim como o proprio homem, tudo 

sao resultantes do jogo etemo dos atomos. Para eles, a natureza era urn lugar aprazivel e poetico, 

wn "jardim", proprio para as amizades eo prazer (RIBBECK, I 980). 

0 conceito de natureza para os neo-rurais que sao proprietaries de pousadas localizadas 

nos municipios analisados oeste trabalho assemelha-se urn pouco a essa visao romantica de 

natureza, visto que 0 objetivo da maioria deles e viver proximo a natureza, rodeados de belos 

jardins (foto 1). 

Foto 1. Jardim de wna pousada em Santo Antonio do Pinhal, estado de 
Sao Paulo, 2005. 

Fonte Foto da autora, 2005. 

46 



No periodo compreendido entre os seculos I a. C. e XVI d. C. existem poucas referencias 

sobre a ideia de natureza (MEDEIROS, 2002). A ideia da criayao do universo por Deus narrado 

no Genesis aponta a ideia de que a natureza existe a servi~o do homem e esse homem e o centro 

de todas as coisas. Assim, 

"No principia Deus criou o ceu e a terra (..) . E criou Deus o homem a sua 

imagem: criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os 

abenfoou: "Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. enchei a terra e a 

submetei-a. Dominai sabre os peixes do mar. sabre as aves dos ceus e sabre 

todos os animais que se arras tam sabre a terra". (Genesis, Cap. I, Versiculos 

1, 27-28- Biblia Sagrada: 1994). 

Embora se possa suspeitar que a narra~ao biblica se constitua numa frase antiecol6gica, a 

leitura aprofundada do capitulo primeiro da Biblia, exclui definitivamente essa hip6tese. Nem 

todas as palavras tern o mesmo sentido de quatro mil anos atnis. Nossa sensibilidade hodiema 

descobriu a imponancia que toda a natureza criada merece e como devemos respeita-la. 

SCHOKEL, 2002, urn dos maiores biblistas atuais assim comenta, na sua tradu~ao da ·'Biblia do 

Peregrina''. 

'"Para a realiza~o literaria, o autor opera com breves formulas, que repete com calculada 

diversidade. Deus e o soberano, que da ordem e elas se cumprem, e o artesao que executa e 

contempla comprazida a obra bern feita. A cria~o e boa, bela, harmoniosa e nao confusa" 

(SCHOKEL, 2002:16). De todos os seres, o homem e a imagem de Deus pelo senhorio recebido 

como interlocutor na Terra de Deus. 

As bases do Cristianismo marcaram profundamente o dominio do homem sobre a 

natureza, consolidando-se durante a !dade Media a ldade Modema. 

0 conceito de natureza mudou na Idade Media no mundo ocidental. Gra~as, 

principalmente, a tradi~o btblica e que surgem novos aspectos da concep~ao de natureza Esta 

se encontra no ambito da cria9ao. 0 mundo tern urn inicio e urn fim, assim como ele nao surgiu 

espontaneamente, por si mesmo. Portanto, existe urn Criador, mas esse Criador nao faz parte do 

mundo da natureza. Essa conceps:ao nao se ajusta bern com a cosmologia antiga, segundo a qual 
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nao existe nada fora da Natureza A ideia de Arist6teles, segundo a qual a natureza e o principio 

etemo de movimento e repouso foi defendido por muitos medievais, como por exemplo, Sao 

Tomas de Aquino. No entanto, foi acrescentado que quem atribui a cada sera sua determina9ao 

individual, a sua physis, e Deus. Gra.yas a esse novo enfoque mudou a imagem da Natureza fora 

do homem, assim como da natureza dentro do homern. 

No memento da hist6ria da sociedade humana, quando tudo era meio natural, o homem 

tirava da natureza os aspectos considerados fundamentais ao exercicio da vida. De acordo com 

os lugares e culturas havia tambem diferenciac;ao entre as condic;oes naturais necessarias a 
sobrevivencia humana, que constituem a base material da existencia do grupo (SANTOS, 1996). 

Grac;as ao trabalho realizado pelo uso de suas maos, o homem produziu seus alimentos. 

dornesticou animais, criou aves, extraiu minerios dos veios da terra, tais como: ferro, ouro, cobre 

e os utilizava para suas necessidades dimas. Cortou arvores e tudo que pode ser queimado para 

produc;ao do fogo que utilizava para o aquecimento de suas casas e cozimento dos alimentos. 

Construiu, com os elementos encontrados na natureza, casas para seu abrigo contra o frio e o 

calor e nos quais vive. 0 mar e o vente, considerados o que a natureza tern de mais irnpetuosos. 

sao utilizados para arte de navegar. Desta maneira, o homem se aproveita de espac;;os diferentes 

na natureza para plantar, irrigar, controlar e desviar fluxes de agua, transformando assim a 

natureza e produzindo, grac;as ao seu trabalho, uma segw1da natureza (CICERO, 1972). 

Quando tudo era natural, o homem escolhia da natureza os aspectos fundamentais ao 

exercicio da vida 0 meio natural era utilizado pelo bomem sem grandes transformac;:oes. Desta 

forma, a tecnica e o trabalho se casavam como as dadivas da natureza. Havia uma harmonia 

socioespacial com respeito a natureza herdada, no processo de criac;;ao de uma nova Natureza. 

Nas etapas desta criayao, a sociedade criava uma serie de comportamentos para a preservac;:ao e 

a continuidade do meio de vida. Podem-se citar exemplos de algumas tecnicas utilizadas tais 

como o pousio, a rota.yao de terras, a agricultura itinerante, que se constituindo em regras sociais 

e regras territoriais demonstram a intenyao de conciliar o uso e a conserva.yao da natureza, para 

que ela possa de novo ser utilizada (SANTOS, 1976). 

A visao renascentista da natureza comec;ou a formar-se como contraria a visao grega na 

obra de pensadores como Copernico, Teh~sio e Bruno. 0 ponto central desta antitese era a 

nega9ao de que o mundo da natureza fosse urn organismo. A afumac;;ao era de o mundo natural 

ser desprovido de inteligencia e vida. Os movimentos desse mundo sao devido as Leis da 
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Natureza, impostas pelo exterior. Em vez de urn organismo vivo, o mundo natural na 

Renascen9a e uma maquina. Tanto os gregos, como os pensadores da Renascen9a viam no 

mundo natural uma ordenayao de inteligencia. A diferen9a era que para os gregos essa 

inteligencia era da propria natureza e para os renascentistas a inteligencia era exterior a natureza, 

era atribuida ao Criador e Senhor da natureza (COLLINGWOOD, 1976). 

Refor9ando esta tendencia o advento do sistema capitalista contribuiu para a explorayao 

da natureza. No mundo capitalista, a natureza sera engolida pelo processo de consumo. A 

natureza tomou-se objeto para o homem, passa a ter urn sentido utilitarista, nao existe a 

preocupa((ao de ser conhecida como uma potencia em si mesma (MARX, 1988). No pensamento 

marxista, o homem reproduz a sua vida em contato constante com a natureza transformando-a 

de acordo com suas necessidades. Tambem se constituiu fator importante o conhecimento que 

ele vai adquirindo neste contato pennanente. 0 conhecimento dos processos naturais leva ao 

dominio da natureza na vida cotidiana. 

No limiar do seculo XIX, KESSELRING (2000) considera que tres fatores 

contribuiram para a transforma9ao do conceito de Natureza e dos processes naturais. Em 

primeiro Iugar esta a aceita9ao geral da Teoria da Relatividade. Nela o homem e produto da 

Natureza perdendo assim sua posit;ao privilegiada estabelecida na cosmologia de Copernico. Em 

segundo Iugar. considera o "acaso das teorias naturais". Os processos casuais acabam colocando 

em questao o suposto que todos os eventos sao dirigidos ou governados por Jeis naturais gerais e 

invariaveis. Desta forma, ja no seculo XIX, foi articulada a critica ao determinismo mecanico 

como nao tendo validade universal, pois o acaso e a probabilidade sao inerentes a propria 

natureza. Em terceiro Iugar, o autor menciona a Segunda Lei da Termodinamica. Descoberta 

feita sobre as perdas de vigor vive/forqa viva (energia) em sistemas mecarucos devido a fricvao, 

demonstram que uma parte da energia transforma-se em calor e uma parte dessa quantia nao 

pode mais voltar ao estado de energia mecaruca. Essa descoberta vai servir de base para a 

formulayao da Segunda Lei da Termodin§mica, em 1860 por Clausius, segundo o qual em longo 

prazo cresce a entropia, isto e, diminui a quantidade de movimentos regulares - meca.nicos, por 

exemplo, e consequentemente ha urn ntimero crescente de movimentos irregulares. ate que no 

final. se estabelece urn estado de desordem maxima e uma ausencia de estrutura total. 0 teorema 

da entropia faz uma reviravolta na historia da criat;ao baseado em que o mundo nao se iniciou, 
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mas terminara num caos, pois em vez de ganhar uma estrutura cada vez mais nitida, acabara por 

se dissolver numa irregularidade ca6tica. 

Desta forma, o conceito de natureza no seculo XIX nao tern muito a ver com o conceito 

grego de physis, nem com a Teologia da Cria~ao Crista 

A preocupa~o com a conserva~ao e deteriora~ao ambiental faz parte do cenario 

cultural p6s-modemo. Tais anseios sao concretizados em diversos movimentos ecol6gicos. 

Diante dos problemas sociais como: falta de assistencia medica e educacional, dificuldades em 

obter moradia, rios poluidos que prejudicam o lazer, ruas sujas, parques e jardins mal cuidados, 

a populayao europeia, em meados da decada de 1960, passa a reivindicar melhorias na qualidade 

de vida. Aliado a isso, a disputa ideol6gica entre as duas superpotencias, Estados Unidos e ex

Uniao Sovietica e materializada na Guerra do Vietna. As inovayoes tecnol6gicas associadas ao 

padrao consumista estendido aos quatro quantos do globo terrestre, )evaram a intensa explora<;ao 

dos recursos naturais, tomaram-se base dos movimentos ecol6gicos na Europa, espalhando-se 

pelos Estados Unidos e Canada e ganhando adeptos no planeta todo (MORANDI e GIL, 2000). 

A sociedade p6s-industrial herdou as consequencias da disseminayao do uso de fontes 

energeticas f6sseis como o carvao mineral e, posteriormente, o petr6leo e de tecnologias 

produzidas nas nayoes industrializadas. Tais fatos nao s6 trouxeram situayoes danosas ao planeta 

na forma de poluiyao, mas tambem chegararn ao ponto de estar interferindo nos sistemas 

ecol6gicos, como tambem na saude do homem. 

A/em da polui~ao atmosferica, nossa saude tambem e amea~ada pela agua e 

pelos alimentos, uma e outros contaminados por uma grande variedade de 

produtos quimicos t6xicos. Nos Estados Unidos, aditivos a/imentares 

sinteticos, pesticidas, agrot6xicos, p/asticos e outros produtos quimicos sao 

comercializados numa propor~ao atualmente avaliada em mais de mil novos 

compostos qufmicos por ano. Assim, o envenenamento quimico passa a fazer 

parte, cada vez mais, da nossa vida. A!em disso, as amea~as a nossa saude 

atraves da polui~ao do ar. da agua e dos alimentos constituem menos efeitos 

diretos e 6bvios da tecnologia humana sobre o meio ambiente natural. 

Contudo, tornou-se claro que nossa recnologia esta perrurbando seriamente e 
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pode ate estar destruindo os sistemas ecologicos de que depende a nossa 

existencia (CAPRA, 1993:21). 

A op~o energetica assurnida majoritariamente pela especie humana, num processo de 

macro escala (alguns paises, como por exemplo, os Estados Unidos, consomem 2/3 da energia 

produzida no mundo) levou ao uso exagerado de recursos naturais "nao renovaveis" pela 

civilizac;ao ocidental, acarretou altera96es na dinfunica climatica do Planeta (ainda que 

pontualmente) acarretando mudan9as no regime das chuvas, nos periodos de estiagem, nas 

m:iximas e minimas temperaturas. 0 intenso desmatarnento provocou o assoreamento dos rios, 

entre outros problemas ambientais (RIBEIRO, 1991). 

A tecnologia utilizada pelo homem p6s-modemo interfere profundamente na natureza. 

Ha uma nova percep9ao de natureza e dos recursos naturais trazidos em consequencia, por 

exemplo, do desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genetica. MOREIRA (1994) 

destaca que no fmal do seculo XX vive-se de modo semelhante ados seculos XVIII-XIX, nos 

quais, aventureiros, naturalistas e ge6grafos sairam mundo afora conquistando, pesquisando e 

cartografando os recursos requisitados pela Revolu9ao Industrial de entao: os minerios e a 

energia fossil. A busca recente e para pesquisa e o mapeamento do novo recurso natural 

denominado de c6digo genetico, com a diferen9a que os aventureiros naturalistas e ge6grafos 

hoje usam guarda-p6 branco e fazem parte de seus instrumentos de trabalhos, 

supercomputadores. 

Tomando-se como referencia a popula~o dos paises do Terceiro Mundo, o impacto das 

novas tecnologias foi muito diferente. Os beneficios alcan9ados por elas foram estendidos 

apenas a uma minoria privilegiada; apesar do crescimento econornico ocorrido em quase todos 

os paises, grande parte da popula9ao vive em situacrao, muitas vezes ate pior, do que antes de 

sua chegada (HERRERA, 2000). 

A partir do termino da Segunda Guerra Mundial come9a haver profunda interac;ao entre 

Ciencia e Tecnica. Sua inclusao nos paises do Terceiro Mundo vai dar-se nos anos de 1970. Eo 

denominado periodo Tecnico-Cientifico. A uniao da Ciencia e da Tecnica vai ocorrer sobre a 

egide do mercado. Ajun9iio da ideia de Ciencia, de Tecnologia e de mercado pode oferecer urna 

nova interpretacrao a questiio ecol6gica, pois as mudanyas que ocorrem na natureza tambem 

estao subordinadas a essa l6gica Neste periodo ocorre algo novo, a informa~o. Diante disso, os 
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objetos tecnicos, grayas a extrema intencionalidade de sua producyao e sua localizacyao, ja surgem 

como informacyao. "Estamos diante da producyao de algo novo, a que estamos chamando de meio 

tecnico-cientifico informacional" (SANTOS, 1996:188 e 189). Em sua opiniao, em relayao a 
natureza, nos locais em que ela existe, ela tende a recuar as vezes de maneira brutal, deixando de 

ser parte significante no nosso meio ambiente. Desta forma, a tecnica produz espacyos cada vez 

mais densos no qual a informacyao esta presente nas coisas. nos objetos tecnicos que formam as 

paisagens, alem de assumir urn papel necessaria a acyao realizada sobre essas coisas. 

A sociedade encontra-se hoje diante de uma situacyao inedita em rela~o a hist6ria da 

cultura: "os ambitos da tecnica e da Natureza comecyam a se confundir" (KESSELRING, 

2000:167). 0 autor considera tres pontos que j ustificarn sua afumacyao. Em primeiro lugar, hoje, 

e possivel a producyao de wna serie de is6tropos radiativos. que antes nao se encontravam na 

Natureza da Terra; em segundo lugar, ha a possibilidade de patentear bacterias ou organismos 

construidos pela tecnologia genetica, o que mostra que caiu a fronteira tradicional entre produtos 

da tecnica e os seres vivos da Natureza; e, em terceiro Iugar, esta o nosso estilo de vida 

dorninado pela tecnica em geral. 

Desta forma, no mundo de consumo a produ<rao da natureza esta ligada a instauracyao de 

urn modelo de producyao de objetos associados a uma economia capitalista (HENRIQUE, 2004). 

0 ato de conswnir mantem o sistema. 

Animals e plantas que costumamos considerar produros da natureza sao 

possivelmenre nao so produtos do trabalho amerior, mas, em forma atual, 

produros de uma transformafoo continuada, atraves de muitas gerafoes, 

realizada sob conrrole do homem e pelo seu trabalho (MARX, 1988: 145). 

Assim, a intervencyao humana leva a producyao de uma segunda natureza, resultante das 

transformayoes que o homem opera nela. E urn processo dialetico, pois a natureza transformada 

tambem pode retomar ao seu estado primitivo. 

Segundo MORIN (2006), somos filhos da natureza viva e, portanto, estrangeiros de n6s 

pr6prios. T aJ reflexao leva-nos a abandonar a ideia na qual o ser humano era considerado o 

centro do mundo, assim, mestre e dominador da natureza, defendida por grandes fil6sofos 

ocidentais tais como Bacon, Descartes. Buffon. Marx. No mundo de hoje essa crencya parece 
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completamente irris6ria, porque vivemos num pequeno planeta, astra de uma estrela de quinta 

grandeza e pertencente a uma galaxia extremamente periferica. A natureza toma-se cada vez 

mais urn objeto de contemplaryao, "o estar em contato com a natureza" parece que se 

transformou numa necessidade basica para grande nfunero de pessoas para que possam 

"recarregar suas energias" gastas na acelerada vida urbana (RODRIGUES, 1998). 0 turismo no 

espayo rural desenvolve-se oeste tempo por identificar-se mais com o espa~o natural. 

Outro aspecto a ser observado e de que a natureza parece nao impedir sua a9ao sabre 

ela, proporcionando que o trabalho penetre em suas mais diversas esferas. Hoje, ao contrario, os 

processos mais serios que se estabelecessem com a natureza provem do pr6prio conhecimento 

cientifico da Natureza e de suas aplicayoes. Desta maneira, 

A humanidade hoje corre o perigo de destruir a natureza mediante as ciencias 

naturais. As ciencias da natureza ((destroem a natureza pelo jato de que a 

essencia da natureza niio pertence aos objetivos de pesquisa daquelas 

ciencias " (Picht, 1989:9, apud KESSELRING, 2000). 

Resumindo, a hist6ria que se desenrola desde os prim6rdios da ra9a humana e do 

homem que vai dominando pouco a pouco a natureza. Os gregos vao se libertando das relayoes 

de magia e vao se conciliando com ela. Ja os mecanicistas tomam posse do mundo inanimado da 

materia impondo-lhe uma linguagem matematica. Desmontam a bela mecaruca da natureza que 

lhes e dada para se tomarem donas e senhores. E o homem p6s-modemo se relaciona com o 

ambiente natural por meio de simulacros, qual seja de urn "ambiente nao poluido", "mais 

pr6ximo da natureza", "tranqililo", dentre outros. 

Diversos movimentos ecol6gicos em tempos p6s-modemos vern contribuindo para que 

muitas pessoas voltem para a zona rural tanto para as atividades produtivas na area 

agropecuaria, como para atividades de lazer e turismo no espayo rural (foto 2), por serem 

espayos que mais se aproximam da natureza. 
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Foto 2. Pousada campestre. A valorizayao da paisagem no espayo rural, 
Santo Antonio do Pinhal, estado de Sao Paulo, 2006. 
~· · · 

Fonte: www.pousadaventoverde.com.br 

RODRIGUES (2000), ao estudar o turismo no espayo rural no Arraial de Conceiyao do 

lbitipoca (MG) refere-se aos neorurais como "forasteiros". A populayao urbana, que nao deseja 

se estabelecer no campo procura periodicamente esse espayo na busca do naturalismo, da 

tradiyao popular e folcl6r:ica, na .. comida caseira" feita no fogao a lenha, na busca de legumes e 

verduras "orgarucas", de parques naturais, dentre outros. A natureza parece ser reinventada no 

espayo rural. 
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0 Turismo no espa~ rural como uma forma de lazer na sociedade contemporanea 

1. Apresenta9ao 

0 turismo e uma das formas de lazer conquistada pela sociedade industrial, 

principalmente, o turismo de massa. Hoje e wna atividade integrante e absorvida pela sociedade 

de consumo. Firma-se dentro do contexto econ6rnico devido ao lucro que proporciona em toda 

sua estrutura. 

Este capitulo vai tratar da origem e da definic;ao de turismo e suas vcirias manifesta9oes. 

Enfocani a relac;ao entre a valoriza9ao do espa<(o rural com a consolida~o do turismo rural, sua 

contribuiyao para a complementa9ao de renda das atividades agropecucirias e para o 

desenvolvimento local. 

Sera realizada uma discussao entre planejamento e politicas no desenvolvirnento do 

turismo e do papel do Estado como regulador e norteador dessa atividade. No caso brasileiro, 

serao questionadas as vanas politicas govemamentais para 0 desenvo]vimento do turismo e, em 

especial, o Programa Nacional de Municipalizayao do Turismo, desenvolvido e coordenado pela 

EMBRATUR eo Projeto Turismo Sustentavel eo Alivio da Pobreza. 

Tendo em vista os problemas ambientais decorrentes do turismo de massa sera discutida 

a necessidade do turismo se desenvolver respeitando a integridade de comunidades e culturas, 

assim como fazer com que haja o envolvimento de seus membros no planejamento. Pois, se de 

urn lado, o turismo no espac;o rural pode contribuir para a complementaryao de renda, de outro 

lado, se nao ocorrer a preocupayao com o espayo rural, nao houver o planejamento adequado de 

seu uso, de acordo com sua capacidade de carga, ele perdera os atrativos que possui e perdera seu 

sentido de existir como atividade econ6mica. 

2. 0 lazer e a importancia da atividade turistica 

0 lazer esteve sempre presente nas sociedades humanas de diversas maneiras. 0 

trabalho conviveu sempre com o entretenimento. Durante a Primeira Revolu<(ao Industrial a 

jomada de trabalho era grande, diminuindo sensivelmente as boras de lazer. A atuac;ao dos 

sindicatos, representantes de operanos, conseguiu sua diminuiyao, aliadas a outras conquistas. 
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Foram surgindo nesse processo de luta o descanso semanal rernunerado. ferias remuneradas e a 

aposentadoria. Gra9as a esses ganhos os trabalbadores aurnentaram o seu tempo de lazer. 

Juntando-se as conquistas trabalhistas, ha urna constante evoluyao tecnol6gica., que tern 

duplo sentido: em primeiro Iugar, sao poupadoras de mao-de-obra, mas em segundo criam 

condi96es para que constantemente sUijam novas formas de lazer. As mudan9as tecnol6gicas que 

vern ocorrendo na economia, a indtistria de lazer aumentam consideravelmente sua participayao 

na estrutura de consumo da economia moderna e no futuro sera o setor de maior importancia 

tanto nos paises desenvolvidos, como nos paises em desenvolvimento (FOGEL, 2000). 

0 aumento do tempo livre gra9as as novas tecnologias poupadoras de mao de obra ja 

era prevista por KEYNES (1964). que antecipou uma sociedade nas quais os individuos 

trabalbariam menos. Menos horas de trabalho, mais horas para o lazer. A sociedade modema 

possui condiyoes para viabilizar jomadas de trabalho mais reduzidas e para estimular urna 

aproxima9ao maior entre as atividades do trabalho e as do tempo livre (DEMASI, 1999). 

A defini9ao proposta por DUMAZEDIER considera lazer como: 

"(..) o conjunto de ocupa~oes as quais o individuo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou 

ainda, para desenvolver sua informac;ao ou formac;iio desinteressada. sua livre 

capacidade criadora, ap6s livrar-se ou desembara~ar-se das obrigac;oes 

profissionais, familiares e sociais" (DUMAZEDIER, 1974:34). 

A Festa da Uva, em Louveira, a participayao em atividades organizadas durante esse 

evento, tais como o "agroturismo", como e denominado o passeio rural durante a festa ou, a 

abertura dos fomos para encantar-se com as belas pe9as de ceramica criadas pelos artistas de 

Cunha, sao formas de lazer. 

0 turismo e uma forma de lazer. Antes do seculo XIX, era praticado por pessoas das 

classes sociais privilegiadas e por motivos que nao fossem de trabalho ou neg6cios. 0 turismo 

era, portanto, elitista. 0 primeiro exemplo de turismo de massa ocorreu entre a classe 

trabalbadora na Gra-Bretanha_ Representou a democratiza~ao da viagem que neste seculo era 

realizada de trem (URRY, 1996). Na segunda metade do seculo XX ocorreu grande awnento do 

turismo de massa. V arios fa to res contribuiram para isso: as conquistas sociais, dentre as quais as 
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ferias remuneradas, garantiam o usufruto do tempo de Jazer. Em alguns paises, como por 

exemplo, Franya, Sui~a, Belgica, Rolanda, Australia foram criados mecanismos para financiar 

os gastos corn as viagens de ferias. 0 mecanismo variava de pais para pais e ia desde a ayao dos 

sindicatos que instituiam esquemas de poupanya, ate subsidios do setor publico. Poi assim 

instituido o turismo denominado social. 0 financiamento das ferias era direcionado a essa 

categoria de turismo. Desta forma, essa ajuda financeira era para aqueles trabalhadores que nao 

fossem capazes de arcar com os custos das suas viagens de ferias, sern que houvesse ajuda da 

associa~ao na qual sua categoria pertencesse (BEZERRA, 2002). 0 turisrno de massa surgiu 

assirn, na sociedade industrial. 

0 momento da hist6ria humana, denom.inada sociedade industrial, tern destaque entre 

suas caracteristicas: a grande concentra9ao de trabalhadores assalariados nas fabricas e no setor 

secundano da economia; predominio da contribui9ao da industria na renda nacional; separa9ao 

entre o local de trabalho e residencia; redu~ao das desigualdades sociais; aumento da produ~ao 

de massa e da sociedade de consumo; maior mobilidade geografica e social (DE MASI, 1999). 

Contribuiram para o irnpulso do turismo as inovayoes nos meios de transporte, nas 

comunica96es e nos meios de hospedagem. Nos meios de transporte, por exemplo, as distancias 

erarn percorridas cada vez em menor tempo gra9as aos grandes avioes construidos nos anos 

cinqlienta, do seculo XX. Na decada de 1970, a introduyao do propulsor a jato nas aeronaves 

consolidou a aviayao para as viagens internacionais tanto de lazer, como de neg6cios. Paralelo as 
inova9oes tecnol6gicas no setor aeroviitrio esta em queda de custos no preyo das passagens do 

transporte de passageiros. 

A organizayao de grandes cadeias hoteleiras intemacionais, a publicayao de cademos 

especializados em turismo em jomais e em revistas especializadas no setor, a Internet, 

contribuiram para a consolida~ao do turismo de massa. 

Dados obtidos na Organiza~ao Mundial de Turismo (OMT) demonstram que a indUstria 

mundial do turismo tern perspectiva de crescimento em Iongo prazo. Em 1988, foi responsavel 

pelo ingresso de divisas no valor de US$ 439 bilhoes, decorrentes de 635 milhoes de turistas. Em 

1997, a receita obtida com o turismo representou cerca de urn teryo do valor das transa~oes 

mundiais. 0 turismo foi responsavel por urn faturamento, em 1988, em nivel mundial de US$ 4,4 

trilhoes, o que gerou 231 rnilhoes de empregos e uma receita de US$ 802 bilhoes em impostos. 

No Brasil, em 1988, o turismo denominado domestico, de acordo com dados da Funda9ao de 
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Pesquisas Economicas (FIFE), citados pela EMBRA TUR (1999) movimentou 38.2 milh5es de 

turistas domesticos, que geraram US$ 13,2 bilhoes em receitas diretas (MARTINS, 2002). 

Segundo nWneros divulgados pelo Banco Central, 2006 foi o melhor ano na hist6ria do turismo 

brasileiro em rela~ao ao ingresso de divisas advindas dos gastos de turistas estrangeiros no pais. 

0 valor supera em 11,77% os US$ 3,861 bilhoes registrados em 2005- ate entao a melhor marca 

da serie hist6rica iniciada em 1969 (www.Qirus.com.br). 

Mesmo em epoca de crise e de recessao economica, o turismo tern mantido uma 

din§mica relevante comparando-se com outros setores da economia. Isso ocorre pelo fato de 

valorizar as diferentes culturas eo passado, resgatar as tradiyoes e lugares, transformando-os em 

recursos econ6micos, alem de ser criador de emprego (FONSECA, 2001). 

0 desenvolvirnento do turismo propicia a cria~ao de tres categorias de empregos: 

a) empregos diretamente relacionados com a direr;iio e o funcionamento da 

industria turistica; 

b) empregos resultantes do desenvolvimento da industria turistica, como 

rransportes, agricultura, bancos; 

c) empregos indiretos criados pelo tw·ismo, que surgem derivados do 

montame de recursos obridos pelas atividades produtivas dos residentes 

loco is (LAGE e MlLONE. 2000: 119). 

0 turismo e urna atividade econ6mica em ritrno de grande crescimento, que alem de 

favorecer a cria~ao de empregos, e fruto da necessidade humana de busca de lazer, descanso, 

aventura, dentre outros motivos, em locais diferentes de sua moradia Seu grande impulso 

ocorreu gra~as a conquista e difusao de modemas tecnologias que propiciaram o 

desenvolvimento dos meios de transportes, na forma de modemas rodovias e ferrovias, do 

autom6vel, do aviao e dos meios de comunicayao. Outra sinaliza~ao sao os problemas existentes 

nos grandes centros urbanos com os quais o citadino convive diariamente. que o leva 

periodicamente na busca de lugares para repouso para fugir da polui~ao, do transito ca6tico, etc. 

Nada disso seria possivel se nao tivesse havido melhoria nas condiyoes de vida de parte 

considenivel da popula9ao urbana. 
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3. As origens do turismo 

0 Turismo nao e uma atividade totalmente nova. As viagens ja ocorriam em periodos 

historicos bastante distantes. como na Antiga Babiloni~ Grecia e Roma e durante a I dade Media. 

A capacidade humana de sair de seu territorio e lanc;:ar-se na busca de novos lugares coincide 

com a propria existencia humana (LEONY, 2002). Os motives de tais viagens tinham 

signi:ficados diferentes dos atuais. 

A Grecia Antiga possuia inlimeros polos de atrac;:ao, representados por meio de vanas 

formas de lazer, como cursos, conferencias, festivais publicos, atividades culturais e artisticas, 

dentre outras. Os jogos olimpicos, em honra a Zeus, movimentavam muitas pessoas nesta epoca 

(LAGE e MILONE, 2000). 

Durante a civilizayao romana existiram infuneros centres turisticos. Os romanos foram 

pioneiros ao criarem proximo ao mar Mediternmeo, nas praias existentes, locais de lazer com 

fins terapeuticos ou destinados as praticas esportivas. 0 Circo Romano e, principalmente, as 

famosas termas se constituiam em atrac;:5es de lazer que motivaram muitas pessoas a viajar para 

usufruir de seus atrativos e beneficios fisicos. As estradas e vias de comunicac;:5es construidas 

pelos romanos contribuiram para tais viagens. 

Durante o seculo IV, com a decadencia do Imperio Romano e a invasao dos barbaros, 

as viagens diminuiram ocasionadas pelos riscos que representavam as estradas, pela falta de 

seguranc;:a, carencia de conforto, alem de sua lentidao ocorrida pela sua rna conservac;:ao. Tal 

situac;:ao perdurou em grande parte da ldade Media. 

As estradas ainda hoje apresentam obstaculos, no caso especifico para o turismo no 

espac;:o rural, principalmente na epoca das chuvas. Municipios como os de Cunha e Santo 

Antonio do Pinhal, tern nos meses de chuva lotac;:ao zero em algumas pousadas localizadas em 

areas rurais pela pessima qualidade das estradas de acesso. Alem da falta de manutenyao por 

parte do govemo municipal o relevo serrano contribui para sua precariedade nesse periodo do 

ano. 

Apesar dos obstaculos existentes, na Idade Media vao ocorrer grandes correntes 

turisticas ou peregrinac;:oes neste periodo da Historia Mundial, o Carninho de Santiago, de Roma 

ou Jerusalem, sao os grandes exemplos. Neles sao incluidas organizac;:oes de alojamentos e 
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hospedarias. Dentre os povos viajantes, o que mais gosta de viajar eo mus;ulmano, cujo roteiro 

tern um imperativo religioso que sao as peregrina96es a Meca. 

No decorrer do seculo XV houve grande expansao das viagens maritirnas gras;as aos 

progressos tecnicos obtidos na arte de navegar. 0 conhecimento obtido propiciou a aventura em 

mares distantes. Tiveram como consequencia as grandes descobertas, dentre elas a do continente 

Americano. 

Os Lusiadas, publicado em 1572, traz a narras;ao da viagem empreendida por Vasco da 

Gama a fim de estabelecer contato maritimo com as indias. Ern seus poernas pode-se reconstituir 

o retrato da visao de mundo e dos homens, propria dos quinhentistas portugueses, e tambem, a 

autentica reportagem do momento exato em que Portugal atingia o apice de sua evolus;ao 

hist6rica. Mostra tambem a ousada empreitada dos navegantes portugueses em sua temeniria 

arremetida contra os mares no encalc;o de amplos horizontes geograticos e humanos, tao bern 

relatada nas estrofes dos Lusiadas: 

"As annas e os baroes assinalados, 

Que da Ocidental praia Lusitana, 

Por mares nunca de antes navegados, 

Passaram ainda alem da Taprobana, 

Em perigos e guerras esfor<rados 

Mais do que prometia a for9a humana, 

E entre gente remota edificaram 

Novo Reino, que tanto sublimaram" (CAMOES (1947:1). 

Os conhecimentos a respeito da arte de navegar dos povos lusitanos impulsionaram a 

expansao dos horizontes geognillcos. 

Com o Renascimento, movimento de renovas:ao cultural e artistica e das ciencias, 

surgidas na Italia no seculo XV e difundidas por toda a Europa durante o seculo XVI, houve 

retorno a curiosidade e ao "gosto de conhecer". Gra<ras ao despertar desta nova necessidade de 

ampliar os horizontes, ocorrerarn muitas viagens de artistas, de artesoes, de musicos, de poetas, 

representando um grande incentivo a atividade de deslocamento (LAGE e MILONE, 2000). 

Durante o seculo XVI, aumentava o nfunero de pessoas que viajava para lugares atraentes como 

60 



objetivo de se instruir, ou por curiosidade ou mesmo pelo gosto da viagem. Entre os locais de 

atra<;ao dos viajantes estava Parise seus arredores onde existia o pequeno tour que compreendia 

a parte Sudoeste da Fran<;a e o grande tour o Sudoeste e Sudeste e a Borgonha. 

Durante o seculo XVIII, a expressao ••razer urn grande tour, passou para a Inglaterra, 

onde serviu para designar as viagens pelo Continente, que devia completar a educa<;ao do jovem 

ingles considerado bern educado. Eram chamados de "turistas" os que faziam estas viagens. 

Alguns autores consideram as viagens dos jovens aristocratas ingleses como o inicio do 

fenomeno do turismo, porem outros consideram que as romarias, as peregrina9oes e as viagens 

em busca de tratarnento e repouso, desde os tempos remotes, ja apresentavam manifesta<;oes 

turisticas (ANDRADE, 1995). 

Aumentaram tambem, as viagens da aristocracia motivada pela demonstra<;ao do novo 

slatus e poder economico. Tais acontecimentos estabeleceram as bases do turismo modemo. 

As viagens ate o seculo XIX eram restritas as pessoas ricas, pois alern de serem caras. 

eram longas, pouco confortaveis e em alguns percursos muito perigosas. 

As mudan<;as foram ocorrendo com a evolu<;ao dos transportes. 0 trem substituiu as 

diligencias, o autom6vel e modernos transatlanticos fizeram a revoluc;:ao nos transportes. As 

viagens tomaram-se mais confort.aveis, mais rapidas, propiciando urn enorme aumento no 

nfunero de turistas. 

0 surgimento e a consolida<;ao do sistema economico capitalista passaram a influenciar 

novas formas de vida na epoca, e assim, as viagens passaram a ter urn carater indispensavel. 

No ano de 1841, organizaram-se as primeiras atividades turisticas por iniciativa de 

algwnas pessoas, no qual se destaca Thomaz Cook. Ele fretou urn trem para transportar 570 

pessoas em uma viagem de 22 milhas entre Leicester e Loughborough para participar de urn 

Congresso Anti-Alcoolismo. A partir dai, Cook passa a promover infuneros empreendimentos, 

tais como o Handbook of the trip, considerado o~ primeiro itinercirio de viagens; urn tour com a 

participac;:ao de guias de turismo onde trezentos e cinqiienta pessoas foram para a Esc6cia; a 

organizac;:ao da primeira volta ao mundo, com urn grupo de nove pessoas, dentre outras 

atividades. 

Com o aparecimento dos trens foi possivel a colocac;:ao em servic;:o de grandes linhas, o 

que propiciou urn rapido aumento do nfunero de pessoas, que podiam permitir-se ao luxo de 

61 



empreender uma viagem. Antes do transporte ferroviario, as condic;:oes eram menos favoraveis 

para o turismo. 

A conquista do direito as ferias pelos trabalhadores, assim como a elevac;:ao de seu nivel 

de vida, nos paises industrializados, a curiosidade de conhecer o mundo e a necessidade de repor 

as energias, contribuiu para fazer do turismo tun fenomeno social. 

A expansao dos meios de transportes, o barateamento dos prec;:os das viagens, a difusao 

de diversos tipos de alojamentos mais em conta, pennitiu as pessoas de baixos rendimentos a 

possibilidade de poder viajar. 

0 turismo teve grande impulso com o autom6vel no periodo compreendido entre as 

duas grandes guerras mundiais do seculo XX. Os aproximadamente 29 milhoes de autom6veis 

registrados nos paises da Organizac;:ao para a Coopera<;:ao e o Desenvolvimento (OCDE) em 

1962, permitiram facilmente as grandes massas planejarem suas ferias longe de seus lares. Como 

autom6vel, ou com o aviao, as distancias diminuiram. oferecendo ao viajante mais conforto, 

seguranc;:a e rapidez (LAGE e MILONE, 2000). 

Em 1924, foi criada a Uniao Internacional de Organizac;:oes para a Propaganda 

Turistica. Cinquenta anos mais tarde, essa institui<;:ao deu origem a Organizac;:ao Mundial do 

Turismo (OMT). 

0 turismo passou a ter importancia muito grande em alguns paises, como uma forma de 

capta<;:ao de divisas. Nos Estados Unidos, o Departamento do Comercio dos Estados Unidos, em 

1931, publica o trabalho Promotion travel by foreign. cujo objetivo era justificar os gastos com 

publicidade realizados no pais para as divulgac;:oes das atividades do turismo. 

0 turismo atual e fruto da formac;:ao e consolidac;:ao da sociedade de consumo de massa, 

que emergiu a partir da decada de 30 do seculo passado. 0 estado do bem-estar social que se 

estruturou tanto nos Estados Unidos, como em parte dos paises europeus perrnitiu algmnas 

conquistas da classe trabalhadora (ROCHA, 2002). A amplia<;:ao do tempo livre das pessoas 

possibilitou que a sociedade pudesse se dedicar mais ao lazer, a cultura e as atividades turisticas. 

Dessa maneira, a institucionaliza<;:ao das ferias remuneradas, como conquista dos 

trabalhadores contribuiu para a difusao do turismo de massa, cujo nome deriva da concepc;:ao da 

produ<;:ao em serie dos bens materiais. 0 uso dessa expressao, para defmir uma pratica social 

como um fen6meno de massa, faz com o sujeito da a<;:ao desapare<;:a (LUCHIARJ, 1999). 
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Considera-se o turismo sol, mar e praia como urn turismo de massa, principalmente na temporada 

de verao e nos feriados prolongados. 

Algumas mudan<;as sao evidentes em todo o mundo durante a decada de 1990. Dentre 

elas podem ser apontadas a prosperidade economica, a acelera<;ao das comunicas;oes e o triunfo 

do individualismo. Nessas grandes tendencias, o turismo desempenha papel de extrema 

importancia, ja que seu desenvolvimento esta diretamente ligado a prosperidade economica, ao 

avan<;o tecnico nas areas de comunica<;ao e de transporte, bern como a liberdade de locomo<;ao 

tipica do sistema capitalista. 

0 acesso de grande parte da popula<;ao ao turismo foi possivel gra<;as a varios fatores 

dentre os quais a paz, a prosperidade. o aumento da popula<;ao, a urbaniza<;ao, a industrializa<;ao, 

a expansao do nivel de neg6cios, uma maior disponibilidade de renda e a amplias;ao do tempo 

livre. Contribuiram tambem a difusao dos meios de comunica<;;ao, de transporte e de 

comercializa<;ao dos bens e servis;os turisticos. Assim, o turismo como urn tipo de servi<;o a 
disposi<;ao dos homens da sociedade industrial moderna, passou a integrar a vida de todas as 

na<;6es e a contribuir de maneira significante em todos os setores, tomando-se imprescindivel 

para as atividades economicas do seculo XX (LAGE e MILONE, 2000). 

Oeste modo, a viagem e, principalmente, a viagem aos paises estrangeiros, teve urn 

papel relevante para o progresso e para o desenvolvimento cultural e social. Qualquer que tenha 

sido a motiva<;ao da viagem, ou de ctmho comercial, ou exploradora, ou ainda de estudos, 

contribuia para o intercambio de culturas, fazia nascer e difundia novas ideias, assim como tinha 

urn papel importante para melhorar os costumes e as institui<;oes. 0 acesso das massas ao turismo 

aumentou o papel social e cultural do mesmo. 

A palavra "turista'' e "turismo" originaram-se na Fran<;a. Assim turismo surgiu com urn 

sentido limitado de viagem feita sem fins lucrativos, com objetivo de distras;ao, repouso, 

cuidados com a saude, ou, para satisfazer a curiosidade de conhecer outros lugares e pessoas 

Para defini<;ao de turismo, alguns especialistas levam em considerayao a distancia dos 

locais de residencia, outros o tempo de permanencia (mais de 24 horas nos locais visitados). 

Existem defini<;oes tradicionais que consideram como turismo as viagens realizadas nas ferias, 

para estudos, atividades que envolvem esportes, tratamento de saude ou mesmo motivos 

religiosos ou visitas a parentes e amigos. 

63 



De forma mais ampla, o turismo pode ser considerado como urn movimento temponmo 

de pessoas para locais extemos aos seus lugares de trabalho e de moradia; em segundo lugar, 

caracteriza as atividades exercidas durante a permanencia desses viajantes nos locais de destine 

e, em terceiro lugar encontram-se as facilidades criadas para prover suas necessidades (LAGE e 

MILONE, 2000). 

A Organizayao Mundial do Turismo (OMT) classifica como atividade turistica a soma 

de rela96es e de serviyos resu1tantes de urna mudan9a de residencia temporaria e voluntaria 

rnotivado por razoes alheias a neg6cios ou profissionais. 

Segundo a Organiza9ao Mundial de Turismo esta atividade economica pode ser 

defmida como: 

As atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadias em 

lugares diferentes ao seu entorno habitual. por um periodo de tempo 

considerado inferior a um ano, com motivos de lazer, negocios e outros 

mo1ivos nCio relacionados ao exercicio de uma atividade remunerada no local 

visitado (OMT, 2000 apud SANTOS, 2004). 

0 turismo pressupoe viagem e permanencia fora dos lugares normais de residencia e de 

trabalho. Os periodos de permanencia em outros lugares sao breves e existe clara intenyao de 

voltar "para casa" num periodo relativamente curto (URRY, 1996). 

0 turismo e um fen6meno caracterizado pelo deslocamento temporario de 

pessoas de seu local de domicilio (nucleo emissor) para uma determinada 

localidade (nucleo receptor), com a permanencia minima de 24 horas e 

utiliza~ao de servi~os e equipamentos turisticos. Envolvem aspectos tanto 

econ6micos, quanta sociais, naturais, culturais, politicos, compondo um 

conjunto de servi~os e equipamentos interdependemes entre si, os quais sao 

oferecidos ao turista por diferentes empresas turisticas [ ... ] (REJOWSKL 

1996:12). 
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Do ponto de vista economico, qualquer que seja o motivo da viagem, e necessario 

ressaltar que o individuo que viaja dentro de seu proprio pais ou para o exterior nao venha 

exercer, nessa localidade, wna ocupayao remunerada (LAGE e MILONE (2000). 

No Brasil, o marco principal do inicio da atividade turistica, aconteceu em 1922, tendo 

como motivo as festas do Centemirio da lndependencia. Surgiram assim os primeiros hoteis no 

Rio de Janeiro e foi criada a Sociedade Brasileira de Turismo, posteriormente chamada de 

Touring Club do Brasil. Pouco tempo depois, o desenvolvimento do turismo foi ampliado para o 

estado de Sao Paulo, pelos atrativos dos centros termais, e para o Rio Grande do Sul, pela 

proximidade da fronteira com o Uruguai. 

4. 0 turismo no espac;:o rural no mundo contemporaneo 

Existe uma grande modalidade de tipos de turismo em se pode destacar: o turismo 

cultural; turismo religioso; o turismo de aventura, o turismo de neg6cios, o turismo desportivo, o 

turismo eco16gico, o turismo de eventos, turismo da terceira idade, o turismo no espa9o rural e o 

turismo rural, entre outros. 

Nas ultimas decadas tern havido urn interesse pelo desenvolvimento rural em toda a 

Europa. Muitos paises europeus comec;:aram a pesquisar novas altemativas que fossem lucrativas 

para revitalizar a zona rural e as comunidades rurais. Tais medidas tomaram-se necessarias na 

metade da decada de 1980, quando se tornou 6bvio que as atividades agricolas nao eram nem de 

Ionge a chave do desenvolvimento rural. Os metodos tradicionais de trabalhar a terra deterioram 

a qualidade do meio ambiente, alem disso, a competic;:ao global diminuiu o pre9o dos alimentos 

(VERBOLE. 1999). 

A estrategia utilizada foi procurar caminhos para identificar e encorajar a diversificac;:ao 

de atividades na economia rural. Na busca de novas altemativas, o turismo rural e apontado como 

urn setor que poderia contribuir neste processo de revitalizac;:ao. Desta maneira o turismo 

representa a esperanc;:a, urn tipo de "salvac;:ao" para melhorar a qualidade de vida do campo e 

diminuir o exodo rural, especialmente nas regioes menos desenvolvidas Pode tam bern contribuir 

para o desenvolvimento rural a rnedida que cria novos empregos e impulsiona novos neg6cios e 

servic;:os. 
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Ciente das dificuldades encontradas pelos produtores rurais, o poder publico municipal 

de Louveira elaborou urn programa de Desenvolvimento Rural dando enfoque ao Agroturisrno, 

em fun9a0 da importancia dos atrativos existentes no espayo rural, tais como: a fruticultura; a 

heranya deixada pelos imigrantes italianos pertinentes a sua cultura, praticas agricolas, culinaria; 

as belezas naturais e construidas historicamente no local. 

A incorpora9ao de outras atividades no espa90 rural tern sido a estrategia apontada por 

muitos paises para manter a popula9ao no campo e com melhor qualidade de vida, gra9as ao 

aumento da renda, que passa a ser gerada tendo como base uma maier diversidade de atividades e 

fun9oes (CAMPANHOLA e GRAZIANO DASILVA, 1999). Assim, o turismo rural se constitui 

numa complementayao de renda aos agricultores, que continuam tarribem a desenvolver outras 

atividades tradicionais no meio rural tais como, a agricultura e a pecwiria. 

Alem disso, e turisme tern urn papel significative na censervac;ao e gestae de diversas 

paisagens: naturais, hist6ricas, culturais e do patrimonio edificado (CA VACO, 2001). Pede servir 

para reanimar areas abandonadas pela atividade agricola ou de desertificac;ao humana. 

Algumas caracteristicas presentes no campo como o clima e as belezas naturais, rios e 

cachoeiras, areas montanhesas, reservas florestais. a sociedade rural, sua gastronomia, e, a 

propria ·'vida no campo" contribuem para desenvolver vanas modalidades de turismo no espa9o 

rural. 

A industria e a popula9ao operaria contribuiram para o crescimento das cidades no 

seculo XIX e XX. Desta forma, o principal motor do desenvolvimento urbane no seculo XIX e a 

industrializaC(ao. Nas cidades que se industrializavam novas atividades vao surgindo em fun9ao 

do transporte de materias-primas, produtos semi-manufaturados, de produtos fabricados o que 

provocou a implantayao de urn sistema de transportes, novos organismos de comercializayao, 

sistema de credito, etc. (GEORGE, 1983). As cidades industriais vao acumulando assim novas 

atividades, alem da func;ao produtiva, e se tomam centro de atividades culturais, de urn comercio 

rnais sofisticado, constru96es novas, atraindo a popula9ao de cidades menores e do campo. 

0 poder de atra9ao das cidades sobre a populayao rural foi muito grande durante a 

industrializac;:ao. Representava a possibilidade de obter, alem de urn ernprego mais rentavel, o 

acesso a muitos serviyos que nao existiam no campo. Na verdade, muitas vezes ela era a Unica 

saida, pois o trabalho rural competia com os avanc;:os tecnol6gicos que eram produzidos para o 

campo, representados pelas rmiquinas modemas e novas equipamentos poupadores de mao-de-
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obra. Desta forma, ocorrem mudanc;:as nas relac;oes de trabalho e se criam excedentes de mao-de

obra que, nao encontrando mais trabalho no campo, migram para as cidades onde num primeiro 

memento, as recentes fabricas tern grande oferta de empregos. 0 processo de urbanizac;ao 

iniciado em algumas regioes do oeste da Europa e leste da America do Norte, mais tarde se 

estendem para o oeste da Europa e para o Japao. Nos paises denominados desenvolvidos, a 

Revoluc;:ao Industrial e a modernizac;ao da agricultura foram acontecimentos determinantes para a 

migrac;ao rural-urbana. 

Ap6s o termino da Segunda Guerra Mundial, o processo de urbanizac;ao, concluido nos 

paises desenvolvidos, inicia-se nos paises subdesenvolvidos, principalmente nos paises da 

America Latina e em muitos paises asiaticos. Em relac;ao ao continente africano, apesar de o 

processo ja se ter iniciado em alguns paises as taxas de urbanizac;:ao sao menores, se comparadas 

aos outros continentes. 

No Brasil, dados revelam urn crescimento da populac;:ao urbana em detrimento da 

populac;ao rural a partir da decada de 1960. Em 1995, 78,9% da populac;ao era classificada como 

urbana e 21,02% como rural, segundo dados do Institute Brasileiro de Geografia (IBGE, 1991) e 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicilio (PNAD, 1995). No case dos paises do sui, entre 

eles o Brasil, o intense processo de urbanizac;:ao e responsavel pelo inchac;o de algumas cidades, 

hoje metr6poles nacionais, como e o caso do Rio de Janeiro e Sao Paulo. Nao s6 as metr6poles 

nacionais, mais algumas metr6poles regionais, concentrarn a maior parte da populac;ao urbana 

Desta maneira, a maior parte da sociedade brasileira e genericamente considerada 

urbanizada. Apesar desta terminologia geral nao significar que toda populac;ao urbana partilhe da 

urbanidade, de todos os servic;os e atrativos que a cidade oferece. Ao contrario, como afinna 

VEIGA (2002), o Brasil e menos urbane do que parece 

natural. 

Outra caracteristica das grandes cidades e a distancia cada vez maior do meio ambiente 

0 meio ambiente natural esta cada vez mais ausente no "meio urbano, 

porque dele foi banido por meio de formas concretas de desenvolvimento 

(enterrando-se os rios, derrubando-se a vegetafiiO, impermeabilizando-se 

terrenos, calfadas, ruas, edificando-se em altura - criando-se solo urbano 

etc.) (RODRJGUES, 1986: 106). 
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Alem disso, nas cidades os habitantes enfrentam varios problemas, dentre eles, a 

deteriora9ao do ambiente causada pela polui9ao sonora visual, atmosferica, pela violencia, pelos 

intensos congestionamentos, pelo alto custo de vida, tudo isso contribuindo para a queda da 

qualidade de vida nos grandes centros urbanos. 

Os problemas ambientais das grandes cidades contribuem para o surgimento de varios 

tipos de doen9as de fundo alergico, cardio-respirat6rias e o proprio estresse ocasionado pelo 

deslocamento de grandes distancias da residencia ao trabalho. Todos esses fatores levam a 

popula9ao a desejar ou a concretizar fugas das cidades e a "buscar pelo verde" nas viagens de 

ferias e de finais de semana (RUSCHMANN. 1997). 

Diante da perda de qualidade de vida nas grandes cidades e metr6poles, o conceito de 

liberdade, de desenvolvimento, de civilizayao, de Iugar que possibilita o pluralismo e uma grande 

variedade de estilos de vida que os grandes centros urbanos representam, parece se inverter no 

presente, tanto e que atualmente muitos urbanos tentam buscar no mundo rural, espa9os para sua 

identidade individual e coletiva (DURAN, 1998). Comeya haver hoje uma nova visao dos 

habitantes urbanos sobre o espa9o rural. Alem de simbolo de liberdade, que ele representa, ha 

nele paisagens, belezas naturais e produzidas, simbolizando ainda urn ambiente saudavel 

(CRISTOV AO, 2002). Assim, o campo potenc]aliza caracteristicas que podem ser aproveitadas 

para o desenvolvimento de atividades para os cidadaos urbanos e assim contribuir para aumentar 

a renda da populayao rural. 

Juntamente com os tipos de turismo rural existe tambem, por parte de deterrninadas 

pessoas. interesse em outras formas de entretenimento tais como ferias na natureza, ecoturismo, 

trilhas, escaladas, esportes na agua, turismo saudavel, ca9a e muitas outras formas de atividades 

de recrea9ao (VERBOLE, 1999). 

Varios fatores contribuem para que o turismo rural agrade: em primeiro Iugar, por ser 

urn turismo local gerido pelos pr6prios residentes; em segundo lugar, por ser urn turismo de 

encontro. urn turismo de partilha, de iniciativa local e de gestao local; em terceiro lugar, por ser 

marcado pelas paisagens locais e valorizar a cultura local (ALMEIDA, 1999). 

A cultura local, com suas tradi9oes. seus produtos de artesanatos, seus recursos naturais, 

alem da arquitetura rural, sao elementos procurados pelos urbanos na busca de urn 

entretenimento baseado em coisas simples. 
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Outro fator a ser considerado que contribui para incentivar as atividades de turismo 

rural e a pouca preocupac;:ao com o lazer e com o relaxamento das pessoas por parte dos 

administradores urbanos. Os parcos esforyos existentes para serem investidos em alguns espac;:os 

verdes. nao alteram a situayao, assim, a qualidade de vida citadina degrada-se a olhos vistos 

(K.RlPPENDORF, 2001 ). 0 baixo investimento de lazer por parte do poder publico e urn dos 

motivos que contribui tambem para a popula<;ao procurar formas de entretenimento no espa<(o 

rural. Assim, multiplicam-se atividades como de turismo no espac;:o rural, pesque-pagues, festas e 

rodeios, dentre outros. 

E necessano atentar para a necessidade do turismo no espac;:o rural nao gerar renda 

somente para os agropecuaristas, tradicionalmente patronal ou para agricultores familiares 

consolidados, deixando somente respingos para outros setores da popula9ao rural. A atividade 

direcionada para essas categorias nao colaborani para desconcentrar a renda e as desigualdades 

sociais, mas talvez possa ate agravar ainda mais esses problemas (FROEHLICH 2000). 

0 turismo no espac;o rural contribui para a valorizac;:ao das terras e isso pode contribuir 

para intensificar 0 exodo rural. 0 pequeno proprietario, diante do pres:o que oferecem pela sua 

terra, vende sua unidade produtiva, muda-se para a cidade, onde vai morar em condi9oes 

miseraveis, ou volta a sua ex-propriedade como caseiro, de pequeno produtor passa a ser 

assalariado. Tal situac;:ao e encontrada, tanto nos municipios de Cunha, como em Santo Antonio 

do Pinhal (depoimento do ex-Gerente da Caixa Economica de Cunha e de urn comerciante de 

Santo Antonio do Pinhal, 2004). 

A procura por tipos de turismo no espa90 rural propiciou, alem da valorizac;:ao das 

terras, a consolidavao dessa atividade tanto em paises europeus, dentre os quais se destacam a 

Franc;:a, a Itatia, Alemanha, Holanda e Austria, como nos Estados Unidos onde e uma atividade 

crescente, como em outros continentes, como a Australia. Na America Latina, ja e uma realidade 

nos estados do sudeste e sui do Brasil, no Chile e na Argentina (11 FORO MUNDIAL DE 

AGROTURJSMO Y TURISMO RURAL, 2003). 

0 turismo no espa<;o rural pode ser reforc;:ado em areas abandonadas pela atividade 

agricola e de desertificac;:ao humana. Cabe a ele urn papel significativo na conservac;:ao e gestao 

da diversidade das paisagens, nao s6 naturais, como hist6ricas e culturais, que sao, alias, motivos 

de atrac;ao turistica (CAVACO, 2001). 
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5. A constru<;ao de conceitos sobre o turismo rural 

Uma das grandes dificuldades ao se estudar o turismo rural e a variedade de conceitos 

utilizados pelos autores. "As defini<;oes cunhadas para fms operacionais nem sempre satisfazem a 

busca por conceitos que levem em considera<;ao as realidades locais e reflitam as mudan<;as 

ocorridas no tempo" (ISHIY, 2002:57). 

Nao ha urn consenso entre os estudiosos do assunto na defini<;ao do turismo rural. Num 

simples olhar, a resposta e bastante simples: turismo rural e o turismo que ocorre na area rural 

(VERBOLE, 1999). No entanto, na realidade, o conceito e muito mais complexo, envolvendo 

nao somente o meio ambiente nao urbano, mas tambem o uso de todos os recursos rurais tais 

como a populas:ao local e sua cultura, assim como da natureza. 

Autores como, CAMP ANHOLA e GRAZIANO DA SILVA, (1999 e 2000), LIMA e 

MATIAS (2000), PRATES e PAULA (1999), ISHIY (2002) conceituam turismo rural como toda 

atividade turistica ocorrida em area nao urbana. 

Sao encontrados na Literatura muitos termos para descrever atividades de turismo em 

areas rurais, tais como: agroturismo, turismo na fazenda, turismo rural, para mencionar apenas 

alguns. Turismo Rural refere-se, como ja foi visto, a toda forma de turismo encontrada na area 

rural. Agroturismo e toda forma de turismo diretamente ligada com o ambiente agrario, aos 

produtos agrarios ou cujos fomecedores estao diretamente ligados com o mundo rural mesmo 

que temporariamente. Ja turismo de fazenda e toda forma de turismo ligada com a fazenda 

(refei<;oes, entretenimento e passeio rural - passar o diana fazenda) (VERBOLE, 1999). 

Para a EMBRA TUR, o turismo rural pode ser resumidamente definido como: 

Um conjunto de modalidades que consiste na atrat;ao de demanda 

eminentemente interna e citadina para os ambientes rurais, em que os turistas 

podem experimentar maior contato com urn ambiente buc6lico, bern como os 

costumes locais eo dia-a-dia da vida do campo (PORTUGUEZ, 1999:76). 

Para REJOWSK.l (1999), essa defini<;ao aproxima-se de RODRIGUES (1998) tendo 

como referencia a no<;ao de turismo eco-rural, no qual envolve a pratica do turismo alternative 
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em contraponto ao turismo de massa. 0 objetivo do turista que se desloca tanto para areas 

naturais protegidas, como para os espa9os rurais e fugir dos padroes do urbane. 

A autora esclarece que o turismo rural ocorre em areas na qual o solo e ou ja foi 

ocupado e trabalhado. Quante ao turismo ecol6gico, esta relacionado as areas onde o solo nao foi 

trabalhado ou foi pouco utilizado. 

ALMEIDA (1999) observa duas tendencias em rela9ao ao turismo rural. Uma leva em 

considera9ao a porcentagem dos rendimentos do turismo que beneficiam a propria comunidade 

rural. A distin9ao entre turismo no espar;:o rural e turismo rural ocorre quando o conjunto da 

popular;:ao usufrui os rendimentos advindos da atividade turistica. Acrescenta que quando os 

rendimentos sao revertidos para os pr6prios agricultores, se chama agroturismo. Outra tendencia, 

considerada pelo autor, define o turismo rural pelos diferentes elementos que constituem a oferta, 

devendo ser a cultura o componente importante desta oferta. Assim, fala-se de agroturismo. 

turismo verde, gastronornico, equestre, dentre outros. Cada urn destes tipos pode apresentar 

diversas modalidades locais. 

As atividades turisticas, realizadas nos espa9os rurais descritas por TA VALERA (2002) 

podem ser denominadas de aventura, como por exemplo, rapel, rafting, escaladas, trilhas. Nele o 

que exerce atra9ao sao as caracteristicas espaciais dos elementos locais. As caracteristicas 

existentes no espar;:o rural podem propiciar vanes tipos de atividades. Dentre eles podem ser 

citados o turismo verde, ecoturismo, agroturismo e turismo rural. Oeste modo, a natureza, a 

cultura, a popula9ao rural sao seus atrativos. 

A imprecisao dos conceitos parece estar ligada as tentativas de tentar classificar as 

atividades desenvolvidas no turismo rural de acordo com os parametres europeus, o que 

resultaria em grande equivoco em virtude de tratar-se de realidades diferentes e complexas 

(RODRIGUES, 2001). 

As dificuldades conceituais levaram autores como GRAZIANO DA SILVA et a/ 

(1998) e VERBOLE (1997) a utilizayao do termo "turismo no meio rural" para atividades 

desenvolvidas no espa9o rural tais como: turismo rural, turismo ecol6gico ou ecoturismo, turismo 

de aventura, turismo cultural, turismo de neg6cios, turismo jovem, turismo social, turismo de 

saude e turismo esportivo. Desse modo, o turismo no meio rural abarca qualquer atividade de 

lazer ocorrida em areas rurais, nao sendo necessaria haver atividades relacionadas com as 

propriedades agropecuarias. Colonias de ferias, h6teis-fazenda, as fazenda-hoteis, chacaras de 
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recreio e condominios rurais de segunda moradia sao conceituadas como atividades presentes no 

meio rural. 

0 turismo e o lazer no espa~o rural abrangem vtirias modalidades, que viio do 

hotel fazenda, preparado integra/mente para obter sua receita exclusivamente a 

partir dos turistas, ao sitio que niio deixou de !ado sua produ~iio agropecutiria 

e mantem alguns poucos quartos na casa-sede destinados a hospitalidade 

comercia/, aquela propriedade dotada de atrativos usufruidos por visitantes de 

urn dia, com pouco ou nenhum contato com os propriettirios, inserindo-se os 

turistas nas conversas de familia, na grande mesa das refeic;oes (PIRES, 

2000:105). 

RODRJGUES (2001) nao acha correta a utilizayao para classificayao de atividades de 

turismo no espa9o rural as desenvolvidas por hoteis situadas as margens das rodovias, moteis, ou 

mesmo resorts, cujas localiza<yoes encontram-se na zona rural. Sugere a denominayao de turismo 

periurbano quando ocorre pernoite e lazer periurbano em situa<;;oes onde nao se configura o 

turismo. 

Para classificar o turismo rural RODRIGUES (2001) baseou-se em dois grandes grupos 

tendo como enfase o patrimonio cultural. No primeiro grupo, de cunho hist6rico, considera o 

turismo rural tradicional de origem agricola, pecmiria e de colonizayao europeia. 0 segundo 

grupo refere-se ao turismo rural contemporaneo. Abrange os hoteis-fazenda, pousadas rurais, 

spas rurais, a segunda residencia campestre, campings e acampamentos rurais, turismo rural 

mistico ou religiose, turismo rural cientifico-pedag6gico e turismo rural etnografico. 

Novos tipos de turismo sao introduzidos no mercado nas duas ultimas decadas, sempre 

em areas consideradas nao urbanas. Isso leva a novas amil.ises e estudos do sistema turistico Os 

novos tipos de turismo nao tern tanta novidade como alguns pretendem. Na tipologia adotada por 

Smith (1977), apud TAV ALERA, (2002), para classifica<yao dos tipos de turismo sao 

consideradas as relayoes entre os visitantes e as areas de destine, enfocadas pelo autor como do 

tipo interacional-comportamental. Nela o autor considera varias categorias de turismo dentre elas 

o etnico, cultural, hist6rico, ambiental e recreative. 
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0 Turismo cultural e aquele que abarca o pitoresco e os atrativos locais, os vestigios de 

vida no processo de extinyao. Ja o turismo hist6rico tern como cenarios, ruinas, rnonumentos e 

museus, podendo tambem incluir cidades e espayos onde ocorreram acontecirnentos rnarcantes 

no tempo. Em rela<;ao ao turismo ambiental, esta categoria tern como atra<;5es locais onde se 

possa viver e se relacionar com o meio natural. No turismo recreativo, o autor considera que ele 

pode ser resumido pelo desejo do sol, mar, areia e sexo, impulsionado pelo "bonito" e pelo relax 

natural. 

No turismo etnico o objetivo e observar as expressoes culturais e os estilos de vida dos 

povos ex6ticos. As atividades programadas neste tipo de turismo podem incluir alem da visita 

aos lugares nativos, a presens;a em dan<;as e cerimonias e tambem a oportunidade, se desejo do 

visitante, de participar em rituais religiosos. Pode compreender a busca do etnico ex6tico num 

ambiente primitivo e autentico o que leva a experiencia de primeiro contato com outras culturas. 

Existe no turismo cultural interesse pela comunidade no que se refere a sua cultura 

popular, a sua arte e a sua arquitetura, assim como os seus museus e locais hist6ricos, enfim 

conhecer seus diferentes aspectos culturais. 

Diferentes formas de turisrno rural desenvolveram-se com base na exploras;ao dos 

recursos naturais, tais como, a natureza, a popula<;ao locale sua cultura, entre elas talvez as mais 

conhecidas sejarn o agroturismo eo turismo de fazendas. 0 turismo de fazendas se refere a toda 

forma de turismo diretamente relacionada a uma fazenda (por exemplo, refei<;5es na fazenda, 

entretenimento na fazenda, jornadas na fazenda). Segundo essa caracteriza<;ao, camping nas 

fazendas, uma forma de turismo bastante popular na Holanda e classificada aqui como 

agroturismo. 

0 turismo rural envolve tambem os parques tematicos, museus ao ar livre, resorts no 

meio rural e similar. Alem disso, nao podemos esquecer que o turismo rural abrange tambem urn 

conjunto de recrea<;5es, relax e atividades tais como caminhadas, montanhismo, turismo 

esportivo e de saude, caryadas e muitas outras atividades turisticas (VERBOLE, 2002). 

Segundo ALVES (2003) a diversidade de defini<;5es de Turismo Rural nao esta 

somente relacionada as diferen<;as naturais e culturais dos locais no qual o turismo ocorre, mas 

tambem esta relacionado com o tipo de demanda que busca essa forma de turismo. Enfoca 

tambem a grande dificuldade em se defmir o Rural, inclusive nas Ciencias Sociais. 
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Para tanto, o autor optou por tres olhares que sao representativas dessa questao para 

poder estabelecer urn paralelo entre as no<;oes de rural e as tipologias de turismo rural. Enfoca 

que as primeiras concep<;oes sobre o rural estabeleciam wna visao dicotomica que opunha cidade 

campo, rural e urbana. Dentro dessa perspectiva o trabalho do soci6logo seria de relacionar as 

diferen<;as entre as duas categorias. Dentro dessa concep<;ao havia uma visao negativa de rural. 

relacionando este espa<;o ao conservadorismo, atraso. entre outras (FROEHLICH, 1998). 

A partir da decada de 60 surge wn novo modele de analise - a urbaniza<;ao do campo. 

Ela nega a descontinuidade entre os do is espa<;os ( cidade e campo) e passa a valorizar a 

integras;ao de culturas, dos produtos e praticas urbanas. Este modele de amilise propiciou o 

desenvolvimento da tese do continuum (KAISER, 1990). 0 rural e o urbana passam a ser vista 

com urn sistema continuo. 

Uma terceira alternativa consistiria em enxergar a nos;ao de rural como uma constru<;ao 

social. CARNEIRO (1998) acredila ser cada vez mais dificil estabelecer os limites entre as 

cidades e os lugares pequenos. Apesar disso, nao acredita nurna classificac;ao baseada numa 

homogeneizac;ao e nem que o meio rural possa ser reduzido nurn continuum dominado pela cena 

urbana. Como o campo nao esta passando por urn processo Unico de transforma<;ao em toda sua 

extensao, nao se pode generalizar a ruralidade, ela se expressa de rnaneira diferente em universos 

culturais, sociais e economicos diversos. Desta rnaneira, as transformac;oes ocorridas no trabalho 

e nas relac;oes sociais do campo mudam as noc;oes de "urbano e rural" em categorias simb6licas 

de acordo com o universe onde estao inseridas. De modo que estao sujeitas as reelabora<;oes e 

apropria<;oes diversas. 

Como fica o conceito Turismo Rural dentro destas tres perspectivas de Rural? Para 

ALVES (2002), dentro da visao dicotomica que opunha o rural e o urbana, nao ha problemas em 

definir Turismo Rural, sendo somente necessaria fazer uma relas;ao entre as atividades 

empreendidas e as caracteristicas pr6prias do universe rural. Ja dentro da perspectiva do 

continuum rural/urbano as modalidades de turismo variam das mais tradicionais como o 

Agroturismo e Turismo Rural as outras modalidades de turismo, destacando-se as de afinidade 

mais urbana, como por exemplo, os hoteis-fazenda inseridos no espayo rural. E em relas;ao ao 

Turismo Rural como constru<;ao social? Isso tern aver com as considera<;oes que os diferentes 

agentes envolvidos possuem com essa atividade. Alem das especificidades do Iugar onde ocorre 

o turismo, varies atores sociais tern rela<;ao direta com a demanda turistica. A maior parte da 
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procura por diversas modalidades altemativas de turismo vern da cidade, ocorrendo tipologias 

variadas. Assim, os turistas, a midia., a populayao receptiva., as agencias de turismo, os 

empresirrios locais, dentre outros, contribuem como agentes que representam a construyao social 

das vanas tipologias de Turismo Rural. 

Durante o IV Congresso Intemacional sobre Turismo Rural e Desenvolvimento 

Sustenuivel foi elaborada a Carta de Joinvile, 2004 na qual foi proposta a seguinte contribuiyao 

sobre o conceito de turismo rural: 

Turismo Rural e aquele que, do ponto de vista geogn:ifico, acontece no espa9o 

rural: do ponto de vista antropol6gico, oferece ao visitante a possibilidade de 

vivencia de cultura rural; do ponto de vista socioeconomico, representa um 

complemento as atividades agropecucirias e, finalmente, do ponto de vista do 

imagincirio, atende as expectativas de evasao da rotina urbana e de realizar 

outras experiencias de vida. Ou seja, em suma: Turismo Rural e atividade 

realizada no meio rural apropriada por atores de cultura local e rural e 

estimulada por um jluxo de pessoas que desejam a contemplafoo dos 

significados da sociedade local e seu entorno natural, com retorno para a 

economia regional (Carta de Joinvile, 2004, apud Vieira, 2006). 

E importante ressaltar que esse conceito elaborado sobre turismo rural e bastante 

abrangente. Nele e destacada a importancia desse serviyo, como valorizador da cultura rural, seu 

papel para a economia local, e fmalmente sua contribuiyao para o lazer eo relax dos citadinos. 

Quanto o enfoque eo turismo no espayo rural e importante ressaltar sua ayao no sentido 

de alcanyar a sustentabilidade da economia e das sociedades rurais para compensar o declinio da 

agricultura tradicional. Esse fenomeno e visto claramente na area interiorana da Franya., da Italia, 

da Espanha e de Portugal (SW ARB ROOKE, 2000). 

Para tanto, dentre as proposiyoes dessa mudanya., destaca-se a ado9ao de sistemas 

alternatives de produ9ao agricola. No Brasil os agricultores farniliares tarnbem estao optando em 

adotar pniticas altemativas e eco16gicas na agricultura (BRANDENBURG, 2006). 

Entre os proprietaries de pousadas de Cunha e Santo Antonio do Pinhal ha a 

preocupa9ao com o meio ambiente. Para tanto. adotarn praticas que tentam demonstrar tal 
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atitude. Porem, nao ha nenhum projeto que envolva os produtores rurais no sentido de alcan~ar o 

desenvolvimento sustentcivel dentro de uma abrangencia maior envolvendo todos os atores 

sociais da comunidade rural. No municipio de Louveira ha urn projeto do poder publico 

municipal nesse sentido. A primeira medida seria complementar a renda de algw1s produtores 

rurais com o agroturisrno, mas isso e ainda muito incipiente. 

5 .1. 0 agroturismo como uma rnodalidade de turismo rural 

0 agroturisrno se refere a toda forma de turismo diretamente relacionada ao ambiente 

agrano, produtos agranos ou habita~oes agrcirias. Os provedores desse produto turistico estao 

diretamente engajados na agricultura. Pelo fato de oferecer servis:os nao-agricolas no interior das 

propriedades agranas, tern sido de maneira equivocado considerado sinonimo de turismo no meio 

rural (GRAZIANO DA SILVA et al., I 998). 

Com o agroturismo, a propriedade nao abandona sua principal voca<;:ao, a agricultura. 

Outras atividades, tais como pousadas, pesque-pague, artesanatos, comidas caseiras, sao 

desenvolvidas sirnultaneamente com as atividades agricolas na propriedade. As atividades 

referidas propiciam a gera9ao de novas fontes de renda (MATTEI, 2000). 

A necessidade de o turismo estar relacionado com o desenvolvimento de atividades 

agricolas na propriedade e encontrada na defini9ao de CALS et al. (1995), no qual para ser 

conceituado como agroturismo, a prestayao do serviyo tern que ser realizada no interior de uma 

propriedade agrana que esteja em plena atividade agricola, pecuana ou florestal. 

0 Agroturismo surge durante a decada de 1960 na Italia com o objetivo de dinamizar a 

agricultura em crise, gerando empregos e diminuindo o exodo rural. Hoje e uma realidade nao so 

nos paises europeus, mas tambem em vcirios paises sul-americanos. 

Segundo o INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA AGRAR.JA (2003), para a 

Uniao Europeia, a no~ao de turismo rural e muito ampla compreendendo qualquer atividade 

turistica desenvolvida em ambiente rural, incluindo o turismo nas fazendas agricolas e o 

agroturismo. De acordo com esta interpretas:ao os termos turismo rural e agroturismo podem ser 

considerados sinonimos, enquanto indicam forma de ferias passadas em localidades rurais, para 

as quais e quase impossivel chegar a uma definiyao univoca, em fun<;:ao das estruturas utilizadas 

e das atividades desenvolvidas. 
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Na Italia ha a distin~ao entre os dois setores produtivos. 0 agroturismo e considerado 

como uma verdadeira e propria atividade agricola, em assessoria ao cultivo. E tambem 

considerada uma pnitica de acordo com as leis n°· 730, de cinco de dezembro de 1985. 

De acordo com a Lei italiana n°· 730 sao consideradas atividades agroturisticas "cada 

atividade de recep~ao e hospedagem, exercidas por empreendedores agricolas, atraves da 

utiliza~ao de sua propria fazenda, em rela~ao de conexao e complementaridade a atividade de 

cultivo da propriedade, silvicultura, cria9ao de animais, que devem permanecer a atividade 

principal". 

Para a II SECRET ARIA GERAL DO FORO (2003), o agroturismo compreende visitas 

a estabelecimentos rurais com o objetivo de desfrutar das atividades agricolas e pecuftrias 

envolvendo-se ativamente com as mesmas. 0 interesse do visitante deve ser motivado pelas 

atividades existentes no estabelecimento, nao impedindo o desenvolvimento de outras atividades 

complementares. 

0 agroturismo "pode ser entendido como uma modalidade de turismo em espayo rural 

praticada dentro da propriedade, de modo que o turista, e/ ou excursionista entra, mesmo que por 

curto periodo de tempo, em contato com a atmosfera da vida na fazenda, integrando-a de alguma 

forma aos habitos locais" (PORTUGUEZ, 1999:77). 0 autor argumenta ainda que tal distins:ao se 

fa9a necessaria pelo fato de poder praticar o turismo ambiental em espa9o rural, ou seja, nao 

especificamente no interior de wna propriedade. Outra observa~ao feita pelo autor e de que 

durante as viagens de campo, a grande maioria nao pemoita na propriedade, o que descaracteriza 

uma pnitica turistica. Tal deslocamento temporano e denominado de excursionismo. 

As unidades produtivas rurais que se dedicam as praticas do agroturismo representam 

urn modelo diferenciado de atividade econornica, se comparadas as que se dedicam as atividades 

agricolas tradicionais, pois nessas propriedades a atividade turistica convive com a produ9ao, o 

conswno, a venda de paisagens e da cultura popular. Ja se o enfoque de turismo especifico for as 
cidades turisticas, "representam uma nova e extraordinana forma de urbanizayao, porque elas sao 

organizadas nao para a produ9ao, como foram as cidades industriais, mas para o consumo de 

bens, serviyos, e paisagens .. . erguem-se voltadas para o consumo e para o lazer" (LUCHIARJ, 

1999:118). 

Existem trabalhos que focam o turismo relacionando sua importancia com o 

desenvolvimento local, como o de SCHNEIDER e FIALHO (2000), por exemplo, que relatam o 
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Projeto "Rota Colonial Baumschneiss" do municipio gaucho de Dois Irmaos, onde o objetivo da 

Prefeitura Municipal foi integrar o municipio, por meio do projeto, na economia turistica da 

regiao serrana. Os estudos relatam ainda a contribuic;:ao do turismo no espac;:o rural para 

minirnizar os impactos socioarnbientais, como alternativas de educac;:ao ambiental pelo 

ecoturismo e mesmo a importancia de seu planejamento e gestae dentro dos padroes de 

sustentabilidade. 

Tratando-se do turismo no espac;:o rural, os trabalhos publicados tanto na literatura 

especializada, como em anais de congressos sao inlimeros; o mesmo nao ocorre dentro de uma de 

suas modalidades, o Agroturisrno. PORTUGUEZ (1999) aborda o Agroturisrno na regiao serrana 

do Estado do Espirito Santo, GA TTl (2000) estuda a rnesma modalidade no municipio de Venda 

Nova dos Imigrantes no mesmo Estado. ISHIY (2002) enfoca em sua dissertac;:ao de mestrado, 

alem do agroturismo, o ecoturismo na Fazenda Floresta em Lupercio, no estado de Sao Paulo. 

Esses sao alguns dos autores que tern dissertac;:oes que analisam essa atividade no espac;:o rural 

brasileiro. 

0 agroturismo pode ser uma das altemativas para os agricultores familiares 

aumentarem sua renda, fixar seus filhos no campo, gerar empregos diretos e indiretos, contribuir 

para a preservac;:ao do meio ambiente e para o desenvolvimento dos municipios. 

Contribui para a estabilizac;:ao da economia local, criando empregos e abrindo 

oportunidades de neg6cios diretos, como hospedagem, lazer e recreac;:ao, agrega valor aos 

produtos agricolas dos estabelecimentos e estirnula tambern a instalac;:ao de pequenas indlistrias 

artesanais. Existe tambem a possibilidade de maior conservac;:ao e aumento de especies de plantas 

e animais, grac;:as ao aumento da demanda turistica e, consequentemente, aumento da 

preocupac;:ao com o meio ambiente. A atividade pode estimular o manejo, conservac;:ao e 

recuperac;:ao de areas degradadas e da vegetac;:ao florestal e natural, ampliando a consciencia 

ambiental tanto do produtor, como da populac;:ao locale dos turistas (RAMOS, et al. , 2004). 

Neste trabalho, serao consideradas atividades agroturisticas aquelas ocorridas em 

propriedades rurais que se dedicam a agropecuana, ao reflorestamento ou ao processamento 

agroindustrial, e nas quais o retorno fimanceiro com a hospedagem contribui para 

complementac;:ao de renda. Os h6spedes, alem de contato com as atividades agropastoris 

desfrutam tambem de lazer e recreac;:ao. Na sua estadia, deve ocorrer pelos rnenos urn pemoite. 
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Neste trabalho, o Turismo no espa9o rural sera considerado em duas categorias: 

Twismo Rural e Turismo Campestre. Por Turismo Rural compreendem-se as atividades 

desenvolvidas nas unidades produtivas rurais tais como, atividades agricolas, pecuarias ou 

mesmo de silvicultura. Desta maneira, as atividades do setor terciario somar-se-iam com outros 

presentes nas propriedades agricolas com o objetivo de complementayao de renda A propriedade 

receptora de h6spedes poderia incluir um rol de entretenimento desde turismo de aventura, 

praticadas de acordo com pniticas ecologicamente corretas, tais como: caminhadas em trilhas, 

cavalgadas, escaladas, arborismo, canoagem, moutains bike, trekking, dentre outras, ou o simples 

convivio na vida rural. E importante ressaltar que tanto o Turismo de A ventura, como o Turismo 

Ecol6gico podem ocorrer no espayo rural em areas de preserva9~0 ambiental. Outra modalidade 

importante no Turismo Rural e o Turismo Esportivo. Podem ocorrer em competi9oes de pesca, 

na forma de corridas, jogos e outras modalidades. Propriedades com patrimonios culturais podem 

complementar sua renda explorando esse tipo de Turismo. Dentro dessa modalidade de Turismo 

Rural teriamos tambem o Agroturismo que ocorre em areas onde o solo ja foi ocupado e 

trabalhado. 0 turismo eco16gico prefere as areas menos exploradas, ou melhor, local onde a 

natureza foi menos alterada pela a<;ao hnmana. 

Ja o Turismo Campestre tern suas manifesta9oes em unidades produtivas nas quais 

atividades relacionadas ao setor agropecuario tern pequena importancia. Utilizam-se das 

vantagens do espayo rural para desenvolver atividades de Turismo. Relacionam-se a essa 

categoria dentre outros os condominios rurais, a segunda residencia, chacaras de recreio, fazenda 

hotel, pousadas, resorts, campings e acampamentos, spas, clfnicas de repouso e parques 

tematicos localizados no espacro rural. As pousadas de Cunha e de Santo Antonio do Pinhal 

encontram-se nessa categoria. 

0 organograma nfunero 1 demonstra os tipos de turismo no espacro rural, levando-se em 

considerayao duas modalidades principais, o turismo rural e o turismo campestre. 
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E importante ressaltar, que apesar de no organograma serem especificados tipos 

predorninantes de turismo, tanto campestre, como rural, isso nao impede que outros tipos de 

turismo possam conviver na mesma propriedade nao sendo, porem a atividade principal. 

Ha uma discussao entre os proprietarios de pousadas sobre o limite de turistas numa 

propriedade rural. Para a ASSOCIACION DE AGROTURISMO Y CASAS RURALES DEL PAiS 

BASCO (2003) deve existir urn limite de turistas nos estabelecimentos que oferecem a atividade 

agroturistica (12 pessoas na sua maioria), para que nas propriedades possa-se se desfrutar de 

tranqili1idade e de urn tratamento familiar em contato direto com o mundo rural e com a natureza. 

Essa preocupavao tambem e endossada pelos pousadeiros tanto de Cunha, como de 

Santo Antonio do Pinhal. Grayas a isso o nfunero de chales construido e pequeno e o limite 

maximo que eles consideram e de dez chales, para nao perder a area verde do entomo. Sabem o 

que os turistas vern ·'buscar" no espa9o rural e tentam preserva-lo de maneira bastante 

consciente. Para eles a conservavao do local esta traduzida em lucro. 

6. Planejamento e Politica no Turismo Rural 

Os termos planejamento e politica estao extremamente ligados (HALL, 200 I). A 

politica ligada ao turismo e a espinha dorsal do planejamento, do plano, do fazer (projetos, 

programas), do executar, do reprogramar (estrategia) e do fomentar (investimentos e vendas) o 

desenvolvimento do turismo de urn pais ou de uma regiao. A politica do turismo constitui-se no 

conjunto de fatores condicionantes e de diretrizes basicas que mostram os caminhos para atingir 

os objetivos amplos para o turismo do pais; alem disso, determina qual deve ser o tipo de avao do 

Estado, de facilitar o planejamento das empresas do setor, quanto aos empreendimentos 

empreendedores e das atividades mais suscetiveis para receber apoio estatal (BENI, 2000). 

Apesar de a atividade turistica ser essencialmente privada, existe uma funyao para o 

Estado como regulador e coordenador do turismo em nivel internacional, nacional, regional e 

local. Dessa forma, o papel estrategico dos governos no turismo e fundamental e podera tambem 

se estender em assuntos como planejamento da forva de trabalho, treinamento, desenvolvimento 

empresarial, controle do desenvolvimento, investimento e melhorias da infra-estrutura 

(YOUELL, 2002). 

E pertinente que todos os prograrnas turisticos possam ser norteados no sentido de 

condicionar-se a politica de preservayao do patrimonio cultural, artistico, hist6rico, documental e 
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paisagistico natural do pais. Para o autor ainda, em segundo lugar, a interferencia dos projetos 

nas areas vocacionadas ao desenvolvimento da atividade turistica deveni ser reduzida ao minima 

em relac;ao a sua interferencia em atividades sociais e culturais preexistentes. Em terceiro lugar, 

aborda a condicionante economica. Desta forma, os programas e projetos deverao ser 

direcionados no sentido de ativar e dinamizar os empreendirnentos que atuam no setor, com 

amplo apoio ao comercio, a hotelaria, a produc;ao especializada e artesanal, as agencias de 

viagens e outras iniciativas do setor. Serao buscados todos os recursos necessaries para o 

desenvolvimento internee extemo da atividade. assim como os necessaries a infra-estrutura. Tais 

recursos poderao ser requisitados tanto ern nivel municipal, estadual ou federal. 

Para tanto, os 6rgaos institucionais publicos terao como func;ao a determinac;ao das 

prioridades, assim como a criac;ao de normas. a administrac;ao dos recursos e estimulos. Cabera 

ao governo nortear as diretrizes e prover as facilidades. 

0 estabelecimento de politicas, devido a sua abrangencia e complexidade, cabe 

geralmente ao Estado para as rnais diversas esferas da atuac;ao govemamental. Deve ter como 

principia a flexibi lidade, o dinamismo e ser adequado aos interesses politicos de cada sociedade, 

de cada epoca, tanto no processo de formulac;ao quando na implementac;ao. No setor turistico. as 

preocupac;oes no estabelecimento de politicas s6 surgem quando a atividade adquire importancia 

economica, ou quando comec;a a causar transtomos (SOLHA, 2004). 

Para HALL (200 1) as politicas direcionadas ao turismo tern uma intima relac;ao com os 

valores culturais e religiosos, com o ambiente politico e corn as estruturas institucionais, 

refletindo, portanto, as tendencias e preocupac;oes do momenta de sua elaborac;ao. Desta maneira, 

para o autor, analisando o contexte da evoluc;ao da sociedade nos UJ.timos cinqiienta anos pode-se 

destacar algumas fases das politicas direcionadas ao turismo. No periodo de 1950-1970, quando 

se desenvolve o turismo de massa, as politicas de fomento tinham como objetivo principal o 

aumento do fluxo de visitantes, no periodo de 1970-1985 a preocupac;ao era com politicas que 

tinham como enfase o desenvolvirnento. A partir de 1985 observam-se duas tendencias: maior 

preocupac;ao com o meio ambiente e com o aumento da competitividade. Diante disso, o Estado 

diminui sua interferencia e assumi urn papel de coordenac;ao e estruturayao da atividade turistica. 

As politicas voltadas ao setor turistico devern ser direcionadas tanto no sentido de 

estimular e, ao mesmo tempo, controlar o desenvolvimento do turismo, como tambem se 

preocupar com a protec;ao dos interesses da sociedade. 
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E necessaria o estabelecimento de linbas norteadoras que deverao ser implementadas ao 

Iongo do periodo. Em primeiro Iugar, embasado na filosofia de turismo, e definido urn principio 

geral para relacionar a forma como o turismo deve ser defmido; em segundo Iugar, e abordada a 

destinac;:ao, que determina como o destine vai estar num futuro distante (geralmente de 5 a 10 

anos); em rela9ao aos objetivos e metas M o estabelecimento dos resultados qualitativos e 

quantitativos que se espera alcanc;:ar. 0 enfoque necessita tarnbem ser observado em relac;:ao aos 

limites, os quais definem os parametros e seus efeitos na sociedade, cultura e meio arnbiente e as 

estrategias de desenvolvimento. Com sua defmic;:ao se estabeJecem os padroes de ac;:oes, que 

perrnitem atingir os objetivos definidos para as diferentes areas do turismo, tais como oferta, 

demanda e organizac;:ao estrutural (MCINTOSH e GOELDNER, 1990). 

Ap6s o estabelecimento dos elementos norteadores torna-se necessaria o 

estabelecimento de indicadores que permitam o monitorarnento da implementac;:ao das politicas e 

que servem como subsidio para reagir as mudanc;as e reorganizar as prioridades dando assim, as 
politicas urn carater flexivel e dinfunico (LICKORlSCH e JENKINS, 2000). 

Ap6s o termino da II Guerra Mundial, as politicas publicas contribuirarn para 

impulsionar a economia de areas arrasadas pelo conflito. Tais politicas tiveram por base 

planejamentos estrategicos e fmanciamentos. Do mesmo modo elas tambem contribuiram para 

recuperayao de areas agricolas decadentes. 

A recuperac;:ao de paises da Europa Ocidental, cujas economias forarn arrasadas durante 

a Segunda Guerra Mundial (1937-1945), ocorreu grac;as a ado9ao de estrategias de planejarnento 

e de fmanciarnentos obtidos principalmente por meio do Plano Marshall para essa finalidade. 

Tais recursos eram conhecidos como dollar shortage (BEZERRA, 2002). 

Parte dos recursos obtidos por esses paises foi direcionada para o planejamento do 

turismo. A Franc;:a foi o primeiro pais a elaborar o Primeiro Plano Qilinqlienal de Equipamento 

Turistico (1948-1952). A seguir a Espanha cria o Ministerio da Informacion y Turismo que 

elabora as bases de urn Plano Nacional do Turismo. 

Nao foi s6 a Franc;:a e a Espanha que elaboraram pianos para recuperar-se dos prejuizos 

causados pela guerra, tendo como urn dos pilares o turismo. A propria OCDE (Organizac;:ao de 

Cooperac;:ao Economica Europeia), organizac;:ao internacional criada em 1948 pelos governos da 

Europa Ocidental para gerenciar a ajuda do Plano Marshall, ap6s a Segunda Guerra Mundial, 

concedeu ao turismo o status de industria prioritaria 
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0 turismo foi tambem wna das soluy5es encontradas pelos govemos de alguns paises 

para estimular o crescimento de regi5es especificas de seu territ6rio. Na Franya, por exemplo, ja 

na decada de 50 (seculo XX), se estruturava politicas de incentivo ao turismo rural, com o 

objetivo de fortalecer as economias das areas agricolas decadentes do pais. 0 mesmo ocorreu na 

Alemanba e na Sui9a, pafses nos quais foram criados incentivos nas regi5es montanhosas para o 

desenvolvimento de atividades turisticas. Ja no territ6rio italiano, os pianos turisticos tinham por 

objetivo solucionar problemas socioeconomicos acarretados por desigualdades regionais, como 

no caso especifico do sul do pais (BEZERRA, 2002). 

Os pianos turisticos tinham em cornum a defini9ao de areas territoriais. Nessas pors;oes 

do espar;:o os investirnentos privados receberiam incentivos do govemo central. Presumia-se que 

o crescimemo do turismo aumentaria a demanda de alimentos e materias-primas, ponanto 

deveria proporcionar uroa integrayao entre a expansao das atividades turisticas e a agricultura 

local. 

No processo de planejamento do turismo, varios pafses criaram organiza9oes nacionais 

de turismo. Muitas instituis;oes, alem de elaborar os aspectos normativos do setor, tinham como 

responsabilidade a defini9ao de politicas publicas domesticas e tambem a coordenar;:ao de 

mecanismos de incentive para desenvolve-las. Desta maneira, o tipo de organiza9ao presente em 

cada pais teria rela9ao com a tradi<;ao politica e ainda corn as origens das pniticas dos neg6cios 

turisticos. Se de urn !ado, nos Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, apesar de terem 

instituir;:oes representativas da autoridade central na area do turismo, delegavam parte deste poder 

as organizar;:oes estaduais e locais de turismo. Por outro lado, essa descentraliza9ao do poder 

poderia ser explicada por wn estagio maior de crescimento da industria de turismo. E em alguns 

casos poderia ser entendida pelas tradivoes que cercavam a organiza9ao dos empreendimentos 

pioneiros na area, como no caso da Suiva, Austria e da Gra-Bretanha (FOSTER, 1992). Ainda 

para o autor, a interferencia govemamental era maior em pafses nos qual o desenvolvimento do 

turisrno de massa fosse urn fenomeno recente e representasse urn elevado potencial de 

crescimento para o pais. Assim haveria maior centralizar;:ao das organiza96es voltadas ao setor, 

como ocorreu na Espanha e na Italia, por exemplo. 

Em Portugal o turismo comevou a ser estimulado nos anos cinqtienta do seculo passado. 

0 governo portugues cria em 1956 o Fundo de Turismo cujo objetivo era conceder emprestimos 

subsidiados as escolas de treinamento para o turismo. 0 destaque de Portugal como destino 
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turistico ocorreu na decada de 70 com a abertura de hoteis nas areas de Algarve e na costa 

oriental do Atlantica. A op<;ao pelo turismo de luxo tinha por objetivo diferenciar o turismo 

portugues do espanhol, que era popularizado (BEZERRA, 2002). 

Na medida em que a economia dos paises europeus foi se equilibrando no pas-guerra, a 

aten<;ao dos administradores publicos no turismo foi decrescendo. Tal constata<;ao pode ser 

observada na disposi<;ao dos govemos em diminuir a estruturayao de politicas de apoio ao 

turismo. 

Na America Latina o Mexico elaborou o primeiro plano para o desenvolvimento do 

turismo em 1961. Alem do Mexico, a Argentina em 1968 divulgou o Premier Documento de 

Trabajo; o Peru criou em 1974 o programa COPESCO (Provecto Especial Plan Turistico 

Cultural Peru-Unesco). Neste plano de desenvolvimento o turismo e destaque para dinamizar o 

crescimento do pais (ROCHA NETO, 1998). 

6.1. Politicas PU.blicas para o Turismo no Brasil 

A participayao do setor publico na estruturayao do turismo no Brasil teve inicio com a 

cria<;ao da EMBRA TUR e do Conselho Nacional de Turismo (CNTur). A Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRA TUR) foi criada em 1966 pelo Decreto Lei N° 55 de 18 de no vern bro. Foi o 

marco da Politica Nacional do Turismo. A partir de 1985 as politicas direcionaram-se sua 

preocupa<;ao as questoes ambientais e ocorre tambem urn aumento de competitividade, havendo 

uma dirninuic;ao da interferencia do Estado, cujo papel passa a ser mais de estruturador e 

coordenador da atividade (OMT, 1998; HALL, 2001; SOLHA, 2004). Mas, foi s6 a partir de 

1992 (Decreto n° 448, de 14.02.1992) que as politicas direcionadas ao turismo voltam-se no 

sentido de promover, valorizar e preservar nao s6 o natural, mas tambem o cultural no pais, assim 

como visualizar o homem como sendo o beneficiano do desenvolvimento turistico. 

Urn dos incentivos ao planejamento do turismo foi o Decreto Lei n° 1.191 de 27.10.71, 

equiparando as atividades turisticas as industrias basicas para efeito de concessao de incentivos 

fiscais. A EMBRA TUR e o Conselho Nacional do Turismo erarn os 6rgaos que coordenariarn 

tais incentivos. Assim, o CNTur tinha a competencia de aprovar a isenc;ao dos impostos de renda 

pelo prazo de ate 10 anos tanto para hoteis, como para obras e servic;os direcionados ao turismo. 

Essa isenc;ao varia de 50%, limite maximo, em regioes na qual a atividade turistica ocorria e se 
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em seu territ6rio operava a Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) ou a 

Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM). Para areas fora da atua<;ao 

destas institui<;oes, o beneficio era no maximo de 8%. Mas o incentive, mesmo aprovado pelo 

CNTur estaria condicionado ao parecer favonivel da EMBRA TUR. 

0 Decreto mencionado instituia tambem o Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), que 

se constituia nurna linha de credito com a finalidade de: 

F acilitar aos investidores o acesso aos recursos necessarios para a 

implanta~iio, melhoria, conserva~ao e manuten~ao de empreendimentos e 

servi~os turisticos. A obtem;ao de recursos vincula-se a empreendimentos, 

obras e servi~os declarados de interesse turistico pela EMBRATUR (Ministerio 

do Turismo, 2006). 

No Govemo Geisel o CNTur continuava a estabelecer os empreendimentos 

caracterizados como de "finalidade turistica" para obten<;ao de incentives fiscais. Ja a 

EMBRA TUR ainda teria a competencia de conceder licen<;as para explora<;ao da atividade 

turistica e tambem a classifica<;ao das empresas, tendo como referencia os padroes de conforto e 

servi<;os oferecidos. De acordo com a regulamenta<;ao, o CNTur poderia delegar a EMBRA TUR 

suas atribui<;oes, e de forma semelhante, esta organiza<;ao poderia fazer o mesmo com os 6rgaos 

estaduais e locais de turismo. Para que isso ocorresse torna-se necessaria a formaliza<;ao de urn 

convenio entre as partes que fossem ratificadas pelo CNTur (Decreto Lei n° 1.439, de 30.12.75). 

No Govemo Coil or a EMBRA TUR passa a ser denominada de Institute Brasileiro de 

Turismo de acordo com Lei n° 8.181 , de 28 de mar<;o de 1991, e a ser responsavel pela 

formula<;ao, coordena<;ao e execu<;ao da Politica Nacional de Turismo, assumindo as 

competencias do extinto CONTur. Assim, no Art. 2° "a EMBRATUR tern por fmalidade 

formular, coordenar, executar e fazer executar a Politica Nacional de Turismo". Compete a 

Institui<;ao entre outras atribui<;oes: 

• Estimular as iniciativas publicas e privadas, tendentes a desenvolver o 

turismo inferno e do exterior para o Brasil; 
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• Analisar o mercado turistico e planejar o seu desenvolvimento, definindo 

areas, empreendimentos e a~oes prioritarias a serem estimuladas e 

incentivadas; 

• Estimular as iniciativas destinadas a preservar o meio ambiente natural e a 

fisionomia social e cultural dos locais turisticos e das popula~oes afetadas pelo 

seu desenvolvimento, em articula~ao com os demais 6rgaos e entidades 

compecentes (Lei 8.18, artigo 2°). 

A Politica Nacional de Turismo e disposta no Decreto n° 448, de 14 de fevereiro de 

1992. Segundo o Art. 5° desta regulamenta<;ao, urn dos objetivos seria de reduzir as disparidades 

socioeconomicas entre as regioes do pais, mediante o crescimento da oferta de emprego e a 

melhor distribui<;ao da renda. 

A regulamenta<;ao menciona a autoriza<;ao concedida a EMBRA TUR para a cria<;ao de 

urn Conselho Consultivo (CONTUR), para cooperar na fonnula<;ao da Politica Nacional de 

Turismo. Participariarn do CONTUR representantes empresariais do setor turistico, assim como 

representantes de "bens culturais. patrimoniais e arnbientais" (Decreta 448, de 14 de fevereiro de 

1992). 

Desta rnaneira, no govemo Collor verifica-se a preocupa<;ao com a continuidade do 

projeto de libera<;ao do setor turistico, que come<;ara no govemo Sarney. Seguindo esta tendencia 

a EMBRA TUR definiu a Politica Nacional de Turismo (PNT) para o periodo 1996/1999, cujas 

linhas basicas forarn estendidas ate o segundo govemo de Fernando Henrique Cardoso 

(BEZERRA, 2002). 

E importante ressaltar que urn Plano Nacional de Turismo pode estar em contradi<;ao 

com uma a<;ao de urn ou outro ministerio. Desta forma, somente uma macropolitica na qual a 

politica regional esteja em sintonia com a nacional pode viabilizar mudan<;as estruturais. Para 

tanto, o govemo precisaria garantir urn mecanismo que promovesse cruzamentos horizontais 

dentro da estrutura do poder (MAMBERTI e BRAGA, 2004). 

Os principais prograrnas do Govemo para o turismo sao: FUNGETUR; Programa 

Nacional de Municipaliza<;:ao do Turismo (PNMT); Prograrna de A<;ao para o Desenvolvimento 

Integrado do Turismo (PRODETUR); Roteiro de Informa<;oes Turisticas (RINTUR); Programa 
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Iniciac;ao Escolar; Programa de Desenvolvimento da Pesca Amadora (PNDPA); Melhor Idade; 

Ecoturismo e Turismo Nautico (PAIVA, 2003). 

Os beneficiaries do FUNGETUR sao empresas constituidas no Brasil e cadastradas 

junto a EMBRA TUR dedicadas a atividade twistica e 6rgaos da administrac;ao direta e indireta 

dos governos dos Estados, Distrito Federal e Municipios, cujos empreendimentos. obras e 

serviyos sejarn considerados de interesse para o turismo. 

Neste trabalho sera dado enfoque maier ao Programa Nacional de Municipalizayao do 

Turismo em funyao do trabalho empfrico ser desenvolvido em tres municipios onde as atividades 

turisticas, principalmente de turismo rural tern urn destaque importante. 

6.2. Prograrna Nacional de Municipalizayao do Turismo 

0 PNMT tern como objetivo descentralizar a gestae da atividade turistica e fomentar o 

desenvolvimento turistico sustentavel dos municipios. Criado em marc;o de 1992, o Programa 

Nacional de Municipalizayao do Turismo e urn Programa desenvolvido e coordenado pela 

EMBRA TUR, adotan.do uma metodologia da Organizayao Mundial do Turismo - OMT. adaptada 

a realidade brasileira, com o prop6sito de implementar urn novo modelo de gestae da atividade 

turistica, simplificado e uniformizado, para os Estados e Municipios, de maneira integrada, 

buscando maior eficiencia e eficacia na administrayao da atividade turistica, de forma 

participativa. 

Para SILVEIRA ( 1997:94) essas estrategias valorizarn o aspecto global, holistico, 

integrado (vertical e horizontal) sistemico nos projetos de incremento do turismo, abrangendo 

todas as dimensoes da vida economica e social local e do espac;o, alem disso, valorizam a 

parceria, com mobilizayao de vanos atores e associac;oes, incluindo agentes externos portadores 

de recursos (saber, criatividade, poder, capital ou facilidades de inser9ao no mercado ). 

Esses procedimentos foram elaborados no continente europeu, para tentar reverter a 

estagnayao socioeconomjca e os processes de degradayao arnbiental. Foram publicadas em 

documentos pela Comissao da Comunidade Europeia onde era defmido o papel da Uniao 

Europeia em relac;ao ao turismo. Foi com base nesses documentos que o govemo brasileiro 

elaborou seu programa de municipalizac;ao do turismo (ENDRESS, 2002). 
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0 poder publico municipal de Louveira detectou alguns problemas na zona rural do 

municipio. Parte dos agricultores, principalmente os familiares encontram-se descapitalizados. 

Outro dado preocupante e o valor da terra ser cada vez mais alto, diante da expansao imobiliaria, 

alern de problemas arnbientais. Ciente desses problemas, a Prefeitura Municipal passou a 

procurar formas de agregar valor a prodw;:ao para melborar as condicroes dos produtores rurais e 

que fossem atividades preservacionistas do meio ambiente. Foi elaborado assim. urn programa de 

Desenvolvimento do Agroturismo Sustentitvel. 

Como instrumento de rnobilizas;ao, sensibilizac;:ao e capacitac;:ao, o PNMT ap6ia a 

func;:ao gerencial de planejarnento, tornada de decisao e controle operacional, que abranjarn os 

6rgaos da administrac;:ao publica, sejam eles da administracrao direta ou indireta. como autarquias, 

fundac;:oes e empresas publicas e privadas. 

Alem disso, e urn processo que visa a conscientizac;:ao, a sensibilizac;:ao. ao estimulo e a 
capacitacrao dos monitores municipais, para que despenem e reconhecrarn a importancia e a 

dimensao do turismo como gerador de emprego e renda, conciliando o crescimento econornico 

com a preservac;:ao e conservac;:ao do patrirnonio arnbiental, hist6rico e cultural, e tendo, como 

resultado, a participac;:ao e a gestao da comunidade no plano municipal de desenvolvimento de 

urn turismo voltado a sustentabilidade. 

Os objetivos do PNMT sao: 

• Fomentar o desenvolvimento turistico sustentcivel dos municipios, com base 

na sustentabilidade economica, social, ambiental, cultural e politica; 

• Conscientizar e sensibilizar a sociedade para a importdncia do turismo 

como instrumento de crescimemo economico, geraqtio de empregos, 

melhoria da qualidade de vida da populaqiio e preservaqtio de seu 

patrim6nio natural e cultural; 

• Descentralizar as aqoes de planejamento, coordenaqiio. execuqtio, 

acompanhamento e avaliaqtio, motivando os segmentos organizados do 

municipio a participar da formulaqtio e da co-gesttio do Plano de 

Desenvolvimento Sustentcivel do Turismo Municipal; 
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• Disponibilizar, aos Municipios brasileiros com potencial turistico, 

condi~oes tecnicas, organizacionais e gerenciais para o desenvolvimento da 

atividade turfstica; 

• Estimular o fortalecimento das relar;oes dos diferentes niveis do poder 

publico com a iniciativa privada, visando ao estabelecimento de parcerias 

para discutir os problemas e buscar solur;oes em beneficia da comunidade 

(EMBRA TUR, 1999:4). 

Dessa mane1ra, o Programa tern cmco principios norteadores: a descentralizac;ao, 

sustentabilidade, parcerias. mobiJizayao e capacitac;ao. 0 principia da descentraJizac;ao esta 

inserido na municipaJizayao das atividades de turismo. Em relac;ao a sustentabilidade a ideia de 

turismo sustentavel comec;ou a ser divulgada na Europa sob o r6tulo de turismo aJtemativo. A 

sustentabilidade traz estrategias baseadas na dinfunica local para o seu desenvolvimento. A visao 

de sustentabilidade deve orientar as ac;oes propostas no plano a ser elaborado pelos municipios. 0 

programa considera o conceito de desenvolvimento sustentavel baseado na Orgarlizac;ao Mundial 

do Turismo: 

Desenvolver sem deteriorar o patrim6nio cultural, os recursos naturals e o 

meio ambiente: administrar a utilizar;iio e a renovaqiio simultanea dos 

recursos; procurar recursos que se renovem e se regenerem mais 

rapidamente,· e ter presente que e preciso satisfazer a necessidade do 

momenta. sem comprometer a capacidade de atender as gerar;oes futuras. 

(OMT. 1994:28). 

As politicas e estrategias de desenvolvimento economico e social dentro dos principios 

da sustentabiEdade visam a ac;oes sem prejuizo ao ambiente e aos recursos naturais, de cuja 

qualidade depende a continuidade da atividade humana e do desenvolvimento (BENI, 2004). 

0 conceito de Desenvolvimento Sustentavel e aplicavel nao so a projetos rurais, mas 

tambem urbanos. Quatro itens devem ser postulados, pois reUn.em enfoques essenciais do 

desenvolvimento sustentavel, a saber: o primeiro deles e a prioridade do crescimento economico 

visar1do ao alcance de objetivos sociais prioritarios; ja o segundo, refere-se a valorizac;ao da 
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autonomia, mediante a a~ao da sociedade civil organizada em nivel local, regional ou 

microrregional, no sentido de maximizar os recursos disponiveis dentro de urn respeito as 
tradi~es culturais; em terceiro lugar, e a busca de uma rela~ao de simbiose com a natureza 

abandonando o paddio de relacionamento com o meio ambiente biofisico instalado pelo processo 

modernizador e, em quarto Iugar, a eficiencia economica na qual nao pode deixar de ser 

questionada a problerruitica dos custos ambientais no processo de desenvolvimento (SACHS, 

2000). 

0 principio da sustentabilidade sugere que os recursos naturais e culturais do turismo 

sejam preservados, para que possam ser usados no futuro, ao mesmo tempo possam oferecer 

beneficios a sociedade no presente. Apesar do apoio dessa abordagem por academicos e 

pesquisadores o problema reside em transformar esses principios ern medidas praticas para 

proteger ambientes e culturas (YOUELL, 2002). 

As politicas de turismo existem, mas nao existe urn compromisso delas com o Plano 

Nacional de Desenvolvimento. A politica estadual ou municipal relativa ao turismo tern que "ser 

assimiladas em nivel de federa9ao" (Y AziGI, 1998:126). No caso das politicas municipais, o 

autor afmna ser deliberada facilmente a cria9ao dos Conselhos Municipais, mas esse nao deve 

ficar s6 em nivel local, deve extrapolar para a regiao e no caso do turismo deve chegar ao espa9o 

nacional. 

A organiza9ao dos municipios produtores de frutas e uma ideia que surgiu no municipio 

de Louveira com o objetivo de aproxirnar os agricultores da regiao. Surge dai a proposta da 

crias:ao de urn "Circuito das Frutas" agregando os demais municipios da regiao onde predomina a 

produ9ao de frutas, saindo, portanto do local para o regional. 

Com o apoio de outros municipios da regiao foi possivel a cria9ao do Polo 

Agroturistico pelo Govemo Estadual envolvendo, num primeiro momento, oito municipios: 

Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Valinhos, Vinhedo, Jarinu, Jundiai e Louveira. Mais recentemente, o 

Govemador assinou novo Decreto incluindo mais tres municipios: Campinas, Morungaba e 

Atibaia Ha ainda, segundo o agente de turismo da Prefeitura de Louveira, dois outros 

municipios: Monte Alegre do Sul e Tuiuti, que reivindicam a inclusao no Polo. 

Para que os municipios sejam incluidos no "Circuito das Frutas" e necessaria que 50% 

da produ9ao sejam frutas e que estas sejam diversificadas, alem do que, se tenha uma boa infra

estrutura viaria. 0 programa do Govemo do Estado para o incremento do ·'Circuito das Frutas" 
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inclui apoio, assessoria e capacita~ao para o desenvolvimento do turismo rural. Os oito primeiros 

mtmicipios, segundo dados do jomal Correio Popular (30/06/03) apresentam uma area agricola 

de 1,6 mil quilometros quadrados dos quais 850 sao destinados a fruticultura. 

Sao objetivos do Programa de Turismo Rural Cooperativo no Estado de Sao Paulo 

"Circuito das Frutas" : agregar valor ao pequeno produtor, manter a qualidade de vida e divulgar 

para o turista o modo rural de vida regional, preservar as raizes, preservar o homem no campo, 

promover a realiza~ao pessoal do produtor rural, manter e preservar a cultura e a hist6ria do 

homem do campo e incentivar o turismo e o desenvolvimento sustentitvel. 

As diretrizes para o turismo cooperativo dos municipios integrantes do "Circuito das 

Frutas" sao: respeitar a legisla~ao vigente, considerar o patrimonio eo valor das culturas locais, 

promover o desenvolvimento social e economico dos destinos turisticos, conservar o ambiente 

natural, alem de, promover a sustentabilidade da atividade, adotar praticas de planejamento e 

gestao responsaveis, adotar a qualidade e seguran~a como metas prioritcirias, fortalecer a 

coopera~ao entre os empreendedores, possuir caracteristicas do turismo rural (PROGRAMA DE 

TURJSMO RURAL COOPERA TIVO, 2005). 

Desta forma, a descentraliza~ao do poder de decisao das ay()es turisticas para os 

municipios a partir de dezembro de 1993, contribui para facilitar a gestao dessas atividades 

(HAMMES, 1998). 

0 termo ·'municipaliza<;:ao" esta presente nas politicas publicas nas ultimas decadas. 

Estit inserido num movimento global de transforrna~oes economicas que vern ocorrendo em nivel 

rnundiaL Nao deixa de ser polemico, pois e defendido por uns e ha os que apresentam criticas 

ardorosas. 

Ocorre em fun<;ao da descentraliza<;ao do Estado, tanto nos paises desenvolvidos, como 

na America Latina. E decorrente das grandes transforma<;oes politicas e economicas que se 

processam em ambito mundial nos estados nacionais ern decorrencia do processo de globaliza<;ao 

e do neoliberalismo. 

0 PNMT e recheado de parcerias que envolvem as a<;:oes do programa em tres niveis: 

Co mite Executivo Nacional (Coordena<;ao Geral do PNMT - EMBRA TUR); Co mite Estadual do 

PNMT (Coordena~ao Estadual do PNMT) e Conselho Municipal do Turismo e Fundo Municipal. 

Ha a inclusao de vcirias institui~oes, govemamentais ou nao, que se engajam nos comites e sao 
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formadas espontaneamente dependendo do interesse de cada uma em contribuir para o 

desenvolvimento do turismo (ENDRESS, 2002). 

0 principia da mobilizayao visa estimular a comunidade na busca de objetivos comuns, 

procurando caminhos que possam orientar na elaboratyao de projetos de turismo sustentavel. 

A capacitayao tern como enfoque promover a qualificayao de pessoas envolvidas com o 

setor turistico do municipio, optando por metodos de gestao participativa e treinamento em 

servicro para elevar os niv.eis de qualidade e eficiencia nao s6 no planejamento e na gestao de 

ayoes voltadas ao desenvolvimento do setor, como na presta9ao de servicros. 

A capacita9ao proposta pelo PNMT e para ser realizada por meio de oficinas e abrange 

tres fases: a primeira fase tern por objetivo a conscientizacrao e sensibilizat;ao dos participantes 

para a importancia do turismo sustentavel e e desenvolvida na forma de "aprender fazendo"; a 

segunda fase visa capacitar e qualificar os agentes para a criac;ao do Conselho Municipal de 

Turismo e do Fundo Municipal de Turismo em suas comunidades e, finalmente a terceira fase, 

tern por objetivo capacitar a comunidade para a elaborayao do Plano de Desenvolvimento 

Sustentavel do Turismo, por meio de tecnicas e metodos de planejamento no enfoque 

participative. 

Ainda em relacrao a capacitayao, apesar de fundamental para o desenvolvimento da 

atividade turistica, ela ocorre de maneira muito preciuia nos municipios pesquisados. Somente 

foram realizadas algumas forrnayoes pontuais como, por exemplo. de gar9ons, camareiras, guias 

de turismo, nao sendo planejadas do modo como e apresentada pelo docurnento da EMBRA TUR, 

que por sinal e necessaria quando se trata do turismo sustentavel, apesar do reconhecimento, por 

parte dos representantes do poder municipal, que as considerarn imprescindiveis. 

Transferir a responsabilidade do planejamento da atividade turistica do Estado para o 

municipio tern a vantagem de estreitar laQOS entre a populacrao e o planejamento. Sao os 

municipes que conhecem a potencialidade dlo municipio e, portanto sao os responsaveis pelo 

planejamento do turismo em sua cidade. 

Grande queixa dos agricultores de Louveira e 0 fato de que OS projetos voltados ao 

turismo rural ja vern prontos. Eles sao procurados para participar, mas nao para elaboracrao dos 

projetos. Quando sao convidados para reunioes ficam acuados, pois existe urn grupo que toma a 

iniciativa e eles nao sao incentivados para colocar suas ideias. Ocorre tambem. que devido a sua 

simplicidade, ficam temerosos de opinarem diante das autoridades presentes. 0 que parece existir 
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e a falta de planejamento das reunioes de modo que nela seja permitada a participa9ao de todos 

os presentes. 

Para se inscrever no PNMT o municipio precisa, em primeiro lugar, confeccionar o 

Relat6rio de lnformay5es Turisticas - RINTUR e enviar a EMBRA TUR. Ap6s amilise e 

catalogayao o docurnento e aprovado por urna Delibera9ao Normativa e publicado no Diario 

Oficial da Uniao; a rela9ao dos municipios e remetida as Secretarias de Turismo estaduais para 

que elas possam ter o controle dos municipios que preencheram o RINTUR. Ap6s aprova9ao do 

Relat6rio, o municipio interessado devera elaborar tres instrumentos considerados basicos: o 

Conselho Municipal de Turismo (CONTUR), o Plano Municipal de Turismo e o Fundo 

Municipal de Turismo. A inscri9a0 do municipio no PNMT propicia algumas vantagens tais 

como o financiamento de projetos pela FINEP, SEBRAE e Banco do Brasil. 

De acordo com a EMBRA TUR sao apresentadas duas categorias de municipios 

turisticos: municipios turisticos (MT) e municipios com potencial turistico (MPT); os primeiros 

possuem urn turismo consolidado, capaz de gerar deslocamentos e estadias de fluxos 

permanentes; ja os segundos possuem recursos naturais e culturais expressivos eo turismo pode 

ser uma diretriz para o desenvolvimento socioeconomico do municipio. 

Os municipios paulistas de Cunha, Santo Antonio do Pinhal e Louveira objetos de 

pesquisa ern turismo no espayo rural dessa tese, possuem recursos naturais e culturais que os 

destacam e onde a atividade turistica ja e uma das atividades que contribui para o seu 

desenvolvimento socioeconomico e, para tanto, estao inscritos no PNMT e classificados como da 

categoria de municipios com potencial turistico - MPT. Para obterem a classificavao em 

municipios turisticos (MT) teria que possuir urn turismo consolidado com flu:xos permanentes, o 

que nao ocorre. 

6.3. Politicas Publicas: "Projeto Turismo Sustenravel e Alivio da Pobreza" 

Em 2003 foi criado o Ministerio do Turismo, que no govemo anterior era vinculado ao 

Ministerio dos Esportes. Sua cria9ao como pasta especifica e independente, no govemo Luis 

Inacio Lula da Silva, e resposta a uma antiga demanda do setor e demonstra a posi9ao do 

govemo em gerar empregos e divisas pelo desenvolvimento desta atividade (MAMBERTI e 

BRAGA, 2004). 

94 



No ano de 2005 foi elaborado pelo Ministerio recem criado o Projeto Turismo 

Sustentavel e o Alivio da Pobreza. Ele esta vinculado aos objetivos estabelecidos no 

Desenvolvimento do Milenio pela Organiz.a9ao das Na<;5es Unidas (ONU) no ano 2000 da qual 

participaram 181 paises, entre eles o Brasil. 0 principal objetivo e de erradicar a extrema pobreza 

e miseria. Tendo como base essa fi.nalidade, a Organiza9ao Mundial do Turismo (OMT), como 

entidade do Sistema ONU. tern procurado identificar caminhos para verificar a possibilidade de o 

turismo reduzir a pobreza e proteger o meio ambiente. 

Desde o inicio dos anos 1990, a expressao turismo sustentavel passou a ser usada com 

frequencia. Na conferencia Globo 90, em Vancouver (Canada) foi compilada uma Iista de 

beneficios do turismo sustentavel. A sua abordagem reconhece a importancia da comunidade 

locaL a maneira como as pessoas sao tratadas e o desejo de maximizar os beneficios econornicos 

da atividade para essa comunidade. Esses principios foram reconhecidos no Trabalho do Turismo 

Verde, publicado em 1995 pela Uniao Europeia (S W ARB ROOKE, 2000). 

Dentro desta perspectiva a OMT esta promovendo a<;5es para aumentar as 

possibilidades de inclusao social, por meio da promo<;ao do conceito de turismo sustentavel e o 

alivio da pobreza, lan9ando em associa<;ao com outras entidades intemacionais, u.ma iniciativa 

denominada Sustainable Tourism and Poverty Alleviation (Turismo Sustentavel e Alivio da 

Pobreza- TS-AP). 

0 projeto trata de estudos que abordam a formula<;ao conceitual do que seja Turismo 

Sustentavel e tambem seu potencial para contribuir como o alivio da pobreza; assim como a 

validade operacional a partir de aplica<;oes em areas pilotos. Estao previstas etapas para o 

desenvolvimento do projeto: conceitua<;ao de Turismo Sustentavel e de Alivio de Pobreza; logo 

ap6s o estabelecimento de indicadores e da metodologia da mensurayao, vern a aplica9ao dos 

instrumentos e institucionaliza<;ao dos novos paradigmas e finalmente a revisao de conceito e dos 

indicadores. 

0 resultado do estudo da atividade tmistica nas areas piloto embasara a etapa final do 

projeto, que sera a revisao do conceito de TS-AP no Brasil e dos indicadores selecionados, para 

aferir os objetivos dos programas regionais de desenvolvimento do turismo. 

0 projeto justifica a necessidade do aprofundamento em duas conceitua<;5es a de 

·'turismo sustentavel" e de "alivio da pobreza". 
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Quando o enfoque e o conceito de turismo sustentavel, ele envolve quatro abordagens 

dentro de uma ordem cronologica: em primeiro lugar, que o turismo sustentavel e o de massa sao 

vistos como opostos, para desenvolver urn tem-se que renunciar-se ao outro; em segundo lugar, 

que tanto o turismo sustentavel, como o turismo de massa nao mais seriam vistos como opostos 

polares, mas haveria diferens:as entre eles, as quais se fundiriam em algum ponto central; uma 

terceira abordagern sugere que uma a9ao positiva poderia tomar o turismo de massa mais 

sustentavel; uma quarta ideia e a de que todos os tipos de turismo se esforcem para ser 

sustentaveis. SW ARB ROOKE (2000) concorda com o quarto conceito apesar de admitir que em 

muitos paises baseia-se na primeira abordagem, ou seja, dos opostos polares. 

Segundo o documento, a natureza capitalista da industria turistica pode provocar danos 

irreparaveis aos locais de destino e as suas comunidades. Nao faltam exemplos de 

empreendimentos turisticos que comprometem profundamente os locais onde desenvolvem suas 

atividades como, por exemplo, depredayao do ambiente natural, danos ao patrirn6nio historico e 

mesmo desorganiza9ao das estruturas socioecon6micas das comunidades locais, que formavam 

parte do patrim6nio que suscitava o interesse turistico. 

E primordial o papel do setor publico no desenvolvimento de forrnas de turismo 

sustentavel, pois se trata de urn 6rgao destinado a representar a comunidade, isto e, o interesse 

publico como urn todo, portanto nao se tratando de organizas:oes comerciais, cujo objetivo e 
propor atividades ruristicas para obten9ao de lucro, mas sim, que tenham por objetivo gastar o 

dinheiro da arrecadar;ao de impostos para impJ,ementar politicas e projetos que visem benefic]ar 

toda a populas:ao sobre as quais sua autoridade tern jurisdis:ao (SW ARB ROOKE, 2000). 

Em se tratando do turismo rural, se a atividade for mal planejada e com o atuante de 

mal instalada pode ser mais prejudicial que benefica, em virtude dos impactos socioambientais 

que podem ser gerados. Dai a importancia do setor publico na elaboras:ao de politicas publicas, 

para nao ser o responsavel pelos futuros problemas que em medio e em Iongo prazo possam 

ocorrer no mundo rural (CAMP ANHOLA e GRAZIANO DA SILVA 1999). 

Diante da falta de planejamento dos empreendimentos turisticos e dos diversos 

impactos ocorridos em funs:ao desta atividade, o projeto propoe urn turismo sob o prisma da 

sustentabilidade, ou seja, que a atividade possa desenvolver-se sem prejudicar a sua materia

prima, especificamente o que se refere ao patrim6nio natural, social e cultural das areas de 

destino. 
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Na proposta de urn Turismo Sustentavel para diminuir a pobreza no Brasil, o conceito 

de sustentabilidade e enfocado em diferentes dimensoes, a saber: ambientaVecol6gica. 

economica, social, cultural e politico institucional. 

0 Turismo Sustentavel deve atender as necessidades dos turistas de hoje e das regioes 

receptoras, mas ao mesmo tempo e necessario proteger e ampliar as oportunidades para o futuro. 

E necessario o gerenciamento dos recursos para que as necessidades economicas, sociais e 

esteticas possam ser satisfeitas sem que haja a manuten9ao da integridade cultural, dos processes 

ecol6gicos essenciais, da diversidade biol6gica e dos sistemas que garantem a vida (OMT, 2003, 

apud Ministerio do Turismo, 2005:9). 

Na perspectiva de urn turismo sustentavel, o uso dos recursos naturais deve manter a 

capacidade do equilibrio dinfunico dos ecossistemas e aumentar a capacidade de gerac;ao dos 

recursos naturais renovaveis. Deve tambem limitar o uso dos recursos nao-renovaveis, assim 

como. reduzirem o volume de poluic;ao e diminuir os desperdicios (Ministerio do Turismo, 

2005). 

A adequa9ao da atividade turistica a esse novo paradigma sao propostas no projeto por 

meio de alguns principios gerais e diretrizes operacionais visando orientar as mudan9as. Sao eles: 

solidariedade com as gera9oes atuais e futuras; respeito aos valores culturais; fortalecimento da 

cidadania; adequa9ao e melhoria da govemabilidade local. Destaca tambem a inclusao das 

variaveis ambientais e sociais nas avalia<;:oes economicas do investimento. 

Outro conceito abordado no projeto e o "alivio da pobreza•·. Dados obtidos no ATLAS 

DE DESENVOL VIMENTO HUMANO DO BRASIL (2006) enfocam alta concentrayao do nivel 

da pobreza e da indigencia da popula9ao, principalrnente nas regioes norte e nordeste brasileiro. 

Para o projeto, e considerado que o conceito de pobreza vai alem da insuficiencia de rendimentos 

monetarios, indicam tambem questoes sociais como saude, educayao, habita9ao, nutriyao, 

seguranya dentre outros que afetam a questa.o da dignidade e direitos humanos impedindo o 

exercicio da cidadania. 

0 conceito de "alivio da pobreza" compoe-se de urn conjunto de politicas publicas 

destinadas a dar oportunidades para as popula9oes em estado de carencia, permitindo aos 

individuos nao s6 realizar o seu potencial produtivo, a fim de melhorar sua condi9ao econ6mica e 

social, mas tam bern resgatar sua dignidade de cidadaos (TURISMO SUSTENT A VEL E ALiVIO 

DA POBREZA NO BRASIL, 2005). 
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As politicas publicas visando ao alivio da pobreza sao classificadas em compensat6rias 

e estruturais. As compensat6rias tern como base a transferencia de renda por meio de viuios 

prograrnas tais como distribui9ao das cestas basicas, programas de renda minima, bolsas 

condicionadas como a Bolsa Escola, Bolsa Familia. As politicas estruturais procuram medidas 

que possibilite as populayoes mais pobres, capacidade de gerayao permanente de renda. 

0 documento considera o Turismo Sustentavel como urn vetor para produzir urn 

aumento dos ativos das popula9oes pobres. 

( ... ) Favorecendo o aumento de seu capital fisico- infra-estruturas publicas e 

privadas e ativos financeiros; potenciar;ao de seu capital humano pela 

educar;ao e pela capacitar;lio profissional; e dinamizar;ao de seu capital social 

- propiciando o fortalecimento dos vinculos sociais internos as suas 

comunidades, de seus mecanismos de participar;lio politica na gestao de sua 

vida publica e de seu acesso a creditos financeiros (TURISMO 

SUSTENTAVEL E ALIVIO DA POBREZA NO BRASIL, 2005:1 7). 

Em relayao aos incentives de credito, o Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR) foi 

mobilizado para atender principalmente as necessidades de credito de atividades turisticas de 

pequeno e medio porte que estivessem localizadas em areas defmidas como priorita.rias. Este 

ftmdo de cn!dito deveria ter suas operayoes reguladas pelo Conselho Monetario Nacional. A 

cobranya das taxas, juros e correyao monetiuia ftxada por ele deveriam levar em conta "as 

finalidades sociais" (BEZERRA, 2002). 

6.4. Politicas PUblicas direcionadas para o Turismo na Agricultura Familiar 

Como ja escrito nesse trabalho, dentre as atividades nao agricolas o turismo rural 

desponta como uma altemativa economica nas ultimas decadas. Em alguns locais essa atividade 

emerge tambem na agricultura familiar. 0 poder publico reconhece que devido as suas 

caracteristicas, o turismo valoriza os aspectos naturais, a cultura, estimulando tarnbem a 

recuperayao e a conserva9ao do territ6rio. 
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0 turismo no espavo rural contribui com uma diversidade de atividades tais como: 

esporte, cultura, gastronomia, hospedagem, tecnicas produtivas, gerando uma complementayao 

significativa da renda familiar (PROGRAMA DE TURJSMO RURAL NA AGRJCULTURA 

FAMILIAR, 2005). 

Levando-se em considerayao o aumento da viabilidade da atividade turistica no meio 

rural, o poder publico deve assumir seu papel no apoio, implantayao e fomento dessa atividade 

nas unidades agricolas familiares, principalrnente nas seguintes situa96es: 

• Adequar;iio, da legislar;iio turfstica, sanitaria, fiscal. tributaria, 

cooperativista, ambiental, trabalhista e previdenciaria; 

• Jnfra-estrutura basica publica; 

• lnfra-estrutura turistica de uso coletivo (sinalizar;iio, seguranr;a 

publica, paisagismo, informat;iio turistica); 

• 

• 
• 

Assistencia tecnica e extensiio rural: 

Pesquisa e capacitar;iio; 

Financiamento da produr;iio e da construr;iio de estruturas fisicas que 

permitam a recepr;iio e o atendimento ao turista; 

• Jntercdmbio, monitoria, avaliar;iio e sistema de informar;oes (Programa 

de Turismo na Agricultura Familiar, 2005:6). 

A linha de credito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF, 2006) direciona, para os agricultores inseridos no Grupo "C", "D" e "E", limites 

elevados em ate 50%, quando destinados a atividades relacionadas ao turismo rural (inciso V, art. 

12, secyao 5 do M CR). Esse 6rgao fmanciador aponta o turismo como ferramenta capaz de 

proporcionar aumento e diversificavao de renda, valorizavao da cultura local, comercializavao da 

produ9ao pelos pr6prios agricultores e o mais importante, resgatar a auto-estima da populavao 

rural. 

0 valor do credito podeni alcanvar nove mil reais para os agricultores do grupo "C", 

vinte e sete mil reais para os do grupo "D" e cinqiienta e quatro mil reais para os agricultores 

inseridos no grupo "E". Os juros variam de 4% a 7,25% respectivamente para os grupos "C" e 

"D" e "E". 
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Para ter acesso ao credito o agricultor precisa apresentar uma "Declaracrao de Aptidao" 

(DAP), que pode ser elaborada gratuitamente num institute ou entidade credenciada pelo 

Ministerio do Desenvolvimento Agrano (MDA). Alem disso, o agricultor para receber o 

financiamento deve apresentar urn projeto elaborado por urn tecnico credenciado. Com esses 

documentos podera dirigir-se aos bancos oficiais para solicitar o credito. 

Apesar do montante do credito direcionado ao agricultor familiar aumentar cada ano, o 

nlimero de financiamentos e muito pequeno, em torno de 900 mil contratos por ano. Tomando-se 

em considerayao o nl1mero de agricultores familiares, o nfunero de emprestimos e pouco. Outro 

aspecto que merece destaque e o ganho dos bancos para intermediar os recursos, denominado 

spread, que chega a 1 7% no caso dos segmentos mais pobres. Urn ganho aviltante, considerando

se que o risco e minimo: o indice de inad.implencia no PRONAF e de menos de 1%, reafirmando 

a maxima de que "pobre paga suas dividas" (BITTENCOUR, 2003). 

6.5. Turismo no Espayo Rural: Sustentabilidade com Responsabilidade 

0 turismo, pela fors;a econ6mica que representa, tern urn alto poder de transformar as 

paisagens naturais e os valores culturais e, portanto nao e s6 visto sobre o plano da 

sustentabilidade (SALVATI, 2003). Torna-se importante garantir a responsabilidade de diversos 

atores dessa atividade, incluindo nao s6 o governo, mas todo setor envolvido, incluindo os 

cidadaos das localidades receptivas eo proprio turista. 

A questao da responsabilidade com o turismo vern sendo tratada por diversas entidades. 

0 Word Wildjile Fund (WWF), por exemplo, propoe a valorizayao dos recursos naturais e 

culturais nos destinos. Para tanto esse fundo recomenda a96es integradas dentro de programas 

que envolvarn: 

• Campanhas de educar;ao para a demanda (conduta de minimo impacto em 

cireas naturais para consumidores) e comunidades (proter;ao do 

patrim6nio e aspectos de hospitalidade); 

• 

• 

Desenvolvimento de diretrizes, c6digos de etica e conduta empresarial 

como mecanismo de autocontrole do mercado; 

Programas de capacitar;ao, assistencia tecnica aos diferentes setores do 

mercado privado,· 
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• Regulamentos nacionais e locais, descentralizando a gestiio publica do 

turismo e seus diferentes segmentos, como mecanismo orientador para o 

fomento e de controle governamental; e 

• Certifzca~ao volunuiria e independente, como mecanismo de controle da 

sociedade e garantia de maior vantagem competitiva aos produtos e 

serviqos (WWF: 2001 apud SALVATI, 2003:91). 

A questao da certificayao do turismo sustentavel, proposta pelo Prograrna de Cerificayao 

em Turismo Sustentavel, iniciativa brasileira, esta sendo implantado em parcerias com vanas 

empresas, institui96es publicas, govemo federal e outros, sob a lideran9a do Conselho Brasileiro 

de Turismo Sustentavel. BENI (2004) questiona a certificayao partindo do pressuposto de que 

desenvolvimento sustentavel e urn conceito util na medida em que aponta para reflexoes de uma 

estrutura economica, da sociedade e de suas rela9oes de troca com o meio arnbiente. Devido a 
complexidade dos pressupostos de sustentabilidade, seu questionamento e de que maneira aferir e 

assegurar uma certifica9ao em turismo sustentavel? 0 certificado deve ser para o destino, quando 

muitos acham que devem ser para as empresas. Considera turismo sustentavel envolvendo: 

Compreensiio dos impactos turisticos; distribui~iio justa de cusro e beneficios; 

geraqiio de empregos locais diretos e indiretos; fomento de negocios 

lucrativos; inje~iio de capital com consequente diversificaqii.o da economia 

local; interar;iio com todos os setores e segmentos da sociedade; 

desenvolvimento estrategico e logistico de modais de transporte; 

encorajamento ao uso produtivo de terras tido como marginais (turismo no 

espaqo rural); subvenqoes para os custos de conservaqiio ambiental (BENI. 

2004:6). 

Diante de toda complexidade que envolve a certifica9ao do turismo em sustentavel, da 

maneira como estft sendo encaminhada, parece mais se tratar de uma questao de marketing. 0 

turismo para ser sustentftvel necessita ser planejado e desenvolvido pela comunidade, que deve 

panicipar de todas as fases do projeto, como ator social participativo e nao como objeto de 
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explorayao. A conduyao dos problemas ambientais e a responsabilidade social serao decorrentes 

das boas praticas comunitarias. 

Nao resta duvida que o turismo rural por vender paisagens, "ambiente saudavel", dentre 

outras coisas, tern que ser planejado para que nao se desenvolva de modo a prejudicar seus 

recursos naturais. 

0 turismo e hoje considerado como for~a economica e se nao houver uma reflexao 

sabre sua a9ao no meio ambiente social, esta atividade sofrera serios problemas de esgotamento. 

Tal reflexao devera ser estendida as varias modalidades do turismo rural na qual deve haver 

preocupa~ao com as condi96es ambientais, com as populac;:oes locais que nao devem ser 

esquecidas. Para tanto seu planejamento e futuras a96es deverao estar embasados na 

sustentabilidade ambiental. 

0 turismo sustentavel baseia-se numa ramifica9ao do turismo verde ou 

alternativo/integrativo, que se concentra nas questoes ambientais e faz parte de urna discussao 

muito ampla sobre desenvolvimento sustentavel. Dentro dessa abordagem de desenvolvimento de 

turismo os recursos naturais e culturai$ dessa atividade sao preservados para que possarn ser 

usados no futuro, mas ao mesmo tempo beneficiem a sociedade contemporanea. E importante 

destacar que o conceito de desenvolvimento sustentavel vai muito alem da minimiza9ao dos 

impactos ambientais. No cerne do conceito M a necessidade de proteger e respeitar a integridade 

de comunidades e culturas e de envolver as comunidades locais nas questoes de planejarnento e 

desenvolvimento do turismo (YOUELLL, 2002). 

Existe a necessidade de urna politica integrada nas quais constem planejarnento 

regional, investimentos apropriados. divulgayao com responsabilidade. avaliayao de mercados e 

capacita9ao, assistencia tecnica e extensao rural para que possa ocorrer o desenvolvimento 

sustentavel do turismo em zonas rurais (GRAZIANO DA SILVA, et al., 1998). 

0 planejamento e urn pre-requisite para o desenvolvimento do turismo. Se no passado o 

turismo se desenvolveu sem planejamento, hoje a competitividade do setor exige uma abordagem 

integrada de planejarnento e desenvolvimento, se o objetivo for que as destina96es sejam 

sustentaveis em longo prazo (YOUELL, 2002). 

Como as atividades turisticas que ocorrem no espac;:o rural dependem da apropria9ao e 

explora9ao das paisagens naturais. pode-se generalizar ao afirmar que em locais onde existe 

turismo ha degradat;ao ambiental e consequentemente impacto arnbiental. 
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Impacto ambiental pode ser considerado qualquer altera<;ao das propriedades fisicas, 

quimicas e biol6gicas do meio ambiente, tendo como causa qualquer forma de materia ou energia 

resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam a saude, a seguranya e o 

bem-estar da popula<;ao, assim como as atividades sociais, a biota as condi<;oes esteticas e 

sanitiui.as do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (Resolu<;ao 001186 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA). 

As atividades turisticas alteram a paisagem de modo negativo, pois elas sao vitimas de 

processo erosivos decorrentes das obras de in:fra-estrutura. Outro fato decorrente das atividades 

turisticas, alem da privatiza<yao das paisagens e a especulayao imobiliiui.a, que levando a 
valoriza9ao das terras, faz com que as preocupa<;oes ambientais tomem-se secundanas. Muitas 

vezes, a populayao local fica impossibilitada de usufruir suas paisagens naturais, pois elas foram 

compradas para construyao de casas de veraneio ou mesmo de urn resorr. 

0 saneamento basico e o problema do aumento do lixo durante os finais de semana e 

durante as temporadas sao agravantes de dificil solu<;ao. 

Nem sempre existe preocupayao dos promotores de atividades do turismo rural em 

avaliar os custos que afetam a popula9ao local, tais como, "as mudan<;as sociais e culturais que 

ocorrem, entre outras, como consequencias destas atividades no meio rural" (T A VALERA, 

2002:14). 

Se o turismo e uma solu9ao para o espa<yo rural, pode tambem ser wna saida para a 

econornia de cidades como Cunha e Santo Antonio do Pinhal. A popula<yao parece nao estar 

conscientizada do que essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento dos municipios. 

Muitas vezes nao demonstram nenhwna sirnpaitia para com os visitantes. 

0 turismo e importante para a cidade, e uma saida, niio tern outra, ou Cunha 

alavanca o turismo ou fica estagnada para sempre. Jti e uma estfmcia 

climatica, mio podemos instalar industrias poluentes. entiio a industria do 

turismo e uma solur;iio para a cidade (Funcioniui.o da CUNHA TUR, 2005). 

RUSCHMANN (2001), analisando as fases do desenvolvimento do turismo propostas 

por DOXEY, em rela<;ao a rea<;ao da popula9ao a atividade em Barbados e em Niagara Falls, 

observa que a experiencia tern demonstrado que as citadas fases ocorrem em maior ou menor 
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escala dependendo do estagio de desenvolvimento e tambem do tipo de atividade turistica 

proposta pela comunidade. Apresenta o registro de outros irnpactos sociais relacionados a 
atividade turistica nas comunidades receptoras, tais como: estimulo de habitos de consumo antes 

desconhecidos como importa<;:ao de produtos e novos babitos de entretenimento, como o jogo em 

cassino, por exernplo; alteray<>es na rnoralidade e que tern como conseqtiencias o aumento da 

prostitui<;:ao, da crirninalidade e do jogo organizado, dentre outros. 

Culturas e modo de vida, tradic;oes, gastronornia, atividades de produ<;:ao e de lazer, 

diferentes sao atrac;oes existentes no turismo rural. Nem sempre o desejo de conhecer outros 

modos de vida vern sendo acompanhado do devido respeito. 

As atividades turisticas proporcionam irn.pactos culturais favon3veis como, por 

exemplo, a valorizayao do artesanato, da heran<;:a cultural, do orgulho etnico e da preserva<;:ao do 

patrimoruo hist6rico. Se de urn lado. ha a valorizac;ao destas identidades culturais, por outro !ado, 

pode ocorrer o inverso, como a descaracterizac;ao do artesanato, que passa a ser utilizada 

unicamente para o consurno dos turi stas, como ·'lembranc;a de viagens", por exemplo. Com o 

objetivo de transformar as manifestac;oes culturais dos paises subdesenvolvidos em divisas, elas 

sao apresentadas aos turistas dos paises desenvolvidos de "forma inexata e romantizada, 

contribuindo para a criac;ao de uma imagem simplista e estereotipada. 0 camaval do Rio de 

Janeiro constitui-se num exemplo de "mercadiza<;:ao da cultura". Assim, da maneira como podem 

ser apresentados aos turistas, o folclore e outras manifestac;oes culturais das comunidades 

visitadas podem constituir-se em arrogancia cultural. Outro aspecto negativo relacionado e a 

destruic;ao do patrimonio hist6rico pelo excesso de visitantes ou mesmo pelos atos de vandalismo 

dos pr6prios turistas (RUSCHMANN, 2001). 

E necessaria haver respeito as comunidades locais e a sua preservac;ao mediante a 

adoc;ao de postura etica na protec;ao e sustentabilidade do meio natural, bern como sociocultural 

onde esta sendo implementada a atividade turistica (RUSCHMANN, 1998). Infelizmente muitos 

empresanos rurais entendem que sua responsabilidade social estende-se somente ao turista. 

Estudos realizados na comunidade dos Ingleses no norte da Ilha de Santa Catarina 

demonstram os impactos socioculturais negativos da atividade turistica numa comunidade 

tradicional de descendentes de a<;:orianos. Detectou-se a falta de responsabilidade social por parte 

dos planejadores e empresanos do turismo, em urn universo familiar tradicional, em que a 

rnaioria da popula<;:ao desenvolvia atividades de pesca e agricultura de subsistencia. A popula<;:ao 
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residente em espayos que nao sao urbanos e nao sao rurais, e "sao jogados em urn espayo mais 

urbanizado e capitalista, formarao, certamente, wn grupo desarmado e relativamente indefeso" 

(FLORES e SILVA, 2001: 188). Em conseqilencia da atividade turistica, parte das familias desta 

comunidade vendeu seus terrenos e mudou para a regiao dos manguezais. Sua qualidade de vida 

piorou, o contato com os turistas trouxe a violencia, drogas e mudanyas comportamentais entre 

seus membros. 

Na implementayao das vanas modalidades de turismo rural nas propriedades familiares 

sao necessanos que os interessados conheyam os impactos, tanto ambientais, como 

socioculturais, que a atividade representa, para poderem optar e estabelecer estrategias para 

planejarnento de wn turismo sustentavel. 

Sendo o papel do poder publico a defesa dos interesses publicos, a sua tarefa no 

planejarnento e organizayao da atividade turistica e fundamental para o desenvolvimento do setor 

tanto socialmente, como economicarnente. E de sua competencia controlar os efeitos negativos 

do turismo tais como: desqualificayao profissional e sazonalidade do turismo, aculturayao, 

impactos arnbientais excessivarnente predat6rios. processo inflacionano pelo aquecimento da 

demanda, evasao de divisas e a ausencia de legisla<rao adequada que impeya o uso especulativo 

do solo turistico (PEREIRA, 1999). 

Os valores e principios do turismo sustentavel devem abranger metas sociais, 

economicas e metas ambientais e de recurso, segundo bases de uma economia baseada na 

comunidade, na conservayao com equidade e integra9ao economica arnbiental. 0 planejamento 

do turismo nao deve somente abarcar a divuJgayao e o desenvolvimento do setor, embora isso 

seja importante, mas deve estar integrado a planejamentos mais amplos, elaborados para 

promover a melhoria economica, social e ambiental. Para tanto, deve ser baseado num processo 

de pesquisa e avalia9ao para aperfei9oar o potencial desse setor ao bern estar humano e a 
qualidade do meio ambiente (HALL, 2001 ). 

Para a elaborayao do planejamento ambiental e necessano se realizar o levantamento 

das potencialidades naturais do meio ambiente, mas, alem disso, deve-se avaliar e disciplinar as 

formas de interven9ao no meio fisico ligado as diversas maneiras de ocupa9ao humana e tambem 

ao uso dos recursos naturais (SEABRA, 2001 ). 

A preocupayao com o planejamento e os possiveis impactos socioambientais gerados a 

partir das atividades turisticas e recente no Brasil. 0 Decreto Lei n°. 55, de 18-11-1966, que criou 
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o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRA TUR) foi o marco 

do inicio da Politica Nacional do Turismo. Mas, foi s6 a partir de 1992 que as politicas 

direcionadas ao turismo voltam-se no sentido de promover, valorizar e preservar nao s6 o natural, 

mas tambem o cultural do pais, assim como visualizar o homem como sendo o bene.ficiario do 

desenvolvimento turistico. 

As politicas de turismo existem, mas nao existe urn compromisso delas com o Plano 

Nacional do Desenvolvimento. A politica estadual ou municipal relativa ao turismo tern que "ser 

assimiladas em nivel de federac;ao" (Y AziGL 1998: 126). No caso de politicas municipais, o 

autor afmna ser deliberada facilmente a criac;ao dos Conselhos Municipais, mas esse nao deve 

ficar s6 em nivel local, deve extrapolar-se para a regiao e no caso do turismo deve chegar ao 

espac;o nacional. 

Na figura 2, HALL (2001), elabora urn esquema do turismo no qual caracteriza o 

turismo sustentavel em que a economia baseando-se na comunidade promove a conservac;ao com 

eqwdade e a integra9ao economica e ambiental. Essa integrac;ao leva a manter ou ampliar a 

biodiversidade, beneficios aos recursos e minima degradac;ao dos recursos, equilfbrio da oferta e 

demanda design adaptavel e equidade intergeracional. As metas sociais proporcionam beneficios 

a comunidade tais como: participa9ao, planejamento, educac;ao, saude, emprego, alem de levar a 

satisfa9ao do visitante. Por sua vez as metas economicas conferem resultados economicos para 

residentes e outros interessados e urn setor de neg6cios economicamente viavel. 

"0 planejamento do turismo, envolvendo variados ramos da sociedade e do territ6rio, 

requer que se atue em tantas frentes, quantas forem necessarias. Planejar o turismo e planejar o 

pa:is inteirinho" (Y AziGI, 1998: 127). Parece que a descentralizac;ao do poder de decisao das 

ac;oes turisticas para os municipios, a partir de dezembro de 1993, contribui para facilitar a gestao 

dessas atividades. 
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Figura 2. V alores e principios do turismo sustentavel 
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Po rem, para a implementayao de urn born planejamento em turismo e necessario "urn Etl 

profunda pesquisa social, na qual toda e qualquer tentativa de neutralidade seria um desrespeit~ 

para com os sujeitos, que necessariamente fazem parte do processo. E importante atender a~ 

exigencias socioculturais das comunidades locais e seu entomo. Por isso, toma"se necessario UI1 t· 

planejamento elaborado sob bases do conhecimento cientifico, que permita obter o ~ 

conhecimentos exatos dos fatos, que tenha objetividade, dominio dos metodos de pesquisa 

paciencia na confecs:ao e tolerancia para checar hip6teses e admitir erros" (HAMMES, 1998:6). 

Quad:ro 1 . Etapas do _processo de planejamento ambiental voltado ao turismo. 
Organizas:ao Identifica~ao clara do problema, deftnindo a meta final e os 

Inventario 

Diagn6stico 

Analise 

Zoneamento 

Ambiental 

Progn6stico 

Proposi9ao de 

diretrizes 

Consulta a 
comunidade 

objetivos gerais e especificos, delimita~ao da area, elaboras:ao do 
projeto, seles:ao bibliografica e cartografica. 

Coleta de dados sobre aspectos fisicos, hist6ricos, 
socioeconomicos, turisticos, de infra-estrutura turistica, do turismo 
rece.Qtivo e do turismo emissivo. 

Analise e avalia~ao da oferta e demanda, avalias:ao do potencial 
de recursos, das fonn.as de uso, considerando os seus pontos fortes e 
fracos e os impactos sobre o meio ambiente. 

Identificas:ao funcional e integrativa das unidades ambientais, 
sistematiza~ao dos indicadores ambientais basicos. 

Caracterizas:ao e espacializayao de zonas homogeneas, mediante 
criterios fisico-bi6ticos, socioeconomicos e niveis de interferencias 
antr6picas. 

Preve e projeta os resultados da aplicas:ao do modelo gerencial e 
de instrumentos administrativos, jurfdicos legais e sociais que 
assegurem a aplicas:ao do programa de ordenamento territorial. 

Base para o desenvolvimento ou recuperayao do turismo nas 
destinas:oes turfsticas, sendo estreitamente associadas aos objetivos 
propostos e constituem a indicayao dos rumos a tomar. Trata-se da 
determinayao das linhas-guia, para as quais se determinam prazos, 
instrumentos e possibilidades. 

A opiniao da comunidade sobre o plano deve ser avaliada e 
respeitada. 

Execu~ao Instrumentalizayao dos mecarusmos de gestao territorial, 
dirigidos para assegurar a aplicas:ao do modelo gerencial proposto. 

Fonte: RUSCHMANN (1994); SEABRA (200 1); PEDREIRA (2006). 

Outro aspecto a ser abordado no planejamento sao os impactos produzidos pela 

atividade turistica. Sao necessarios estudos de avalias:ao que permitam encontrar solu9oes 
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mitigadoras, gerando outro tipo de planejamento, de avalia9ao, mitigayao e monitoramento de 

impactos (HAMMES, 1998:6). 

0 planejamento do turismo rural integrado desenvolvido por ESCALONA (1994) 

baseia-se no fomento da biodiversidade, o respeito a identidade cultural, o aumento da renda e 

nivel de vida da popula9ao residente e a aplica9ao dos principios de economia da produ9ao 

turlstica, evitando o risco de desenvolver o turismo impactante de longa dura9ao. 0 turismo 

suave e brando e o que apresenta fluxo compativel com a capacidade de recepyao de determinado 

local, em determinado tempo, oferecendo pequenas condiyoes de ocasionar impactos ambientais 

e culturais. Ou seja, o maior esforyo deve ser feito no controle do fluxo turistico, mantendo-o 

pr6ximo a capacidade de conserva9ao da area (HAMMES, 1998:7). 

Em rela9ao ao turismo rural, ou especialmente ao agroturismo ocorrido em 

propriedades agricolas, local onde o turista vai buscar sossego, convivio com urn ambiente 

natural, busca de ar puro, comida saudavel, contato com atividades agropecuarias, o 

planejamento das atividades turisticas deve ser realizado no sentido de minimizar os impactos 

tanto ambientais, como socioculturais a tim de que o imaginario buscado pelos turistas nestes 

locais possa ser conservado. E, alem de tudo isso, o planejamento do turismo deve ser feita pela 

comunidade local, como uma atividade que va contribuir para aumento de emprego e 

complementayao de renda, mas com muito respeito as condiyoes ambientais. 

109 



As condi~oes socioespaciais dos municipios estudados 

1. Apresenta9ao 

A proposta desse capitulo e caracterizar os municipios selecionados para a pesquisa. 

Sua sele9fio foi realizada em fun9ao do desenvolvimento do turismo no espa9o rural e pela 

predominancia de propriedades familiares em relayao as propriedades patronais. A partir desses 

criterios, utilizando-se dados obtidos foram escolhidos os municipios de Cunha e Santo Antonio 

do Pinhal, por tratar-se de estfulcias climaticas, cujo nu.mero de propriedades ligadas ao turismo 

no espa9o rural e superior ao urbano. Outro municipio escolhido foi ode Louveira. A op9ao foi 

realizada, levando-se em considera9ao, o maior nfunero de unidades familiares e a existencia de 

urn programa elaborado pela Prefeitura Municipal para o desenvolvimento do Agroturismo 

Sustentavel. 

Figura 3. Localizayao dos municipios, objetos do estudo empirico, no estado de Sao 

Paulo, 2006. 

,....,. 

Fonte: www.ibge.gov.br , 2003 
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Ap6s urn estudo da localiza~o geogrcifica dos municipios escolhidos (Cunha, Santo 

Antonio do Pinhal e Louveira, figura 3), e dos aspectos fisicos do lugar, fez-se tambem o resgate 

de sua hist6ria, dos pontos turisticos e dos motivos que propiciara.rn o desenvolvimento do 

turismo. Pesquisou-se tambem em 6rgaos especializados dados populacionais. indices de IDH, 

porcentagem da populac;ao urbana e rural, indice paulista de responsabilidade social, produ9ao 

agropecuana, nti.mero e porcentagem de agricultores familiares e areas de preservac;.ao 

ambiental. 

2. Cunha 

2.1. Urn pouco da localiza9ao e produc;ao do espayo de Cunha 

0 municipio de Cunha localiza-se a Sudeste do estado de Sao Paulo, na regiao do Alto 

Paraiba, no sui do Vale do Paraiba 0 Vale do Paraiba, alem de sua importancia hist6rica, liga 

duas grandes metr6poles nacionais: Sao Paulo e Rio de Janeiro. Assim, localizam-se no Vale, 

terras de tres estados brasileiros, a saber: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sao Paulo. 

Cunha e urn dos maiores municipios em area do estado de Sao Paulo. Em sua area 

territorial encontra-se o distrito de Campos Novos de Cunha, cujo nome foi simplificado para 

Campos de Cunha. 

0 vale originou-se em func;ao de urn processo epirogenetico que teve como 

consequencia o soerguimento da plataforma sui-americana, reativando os falhamentos antigos e 

produzindo escarpas acentuadas, como as das serras da Mantiqueira e do Mar. e fossas 

tectonicas, como as do medio vale do Parruoa do Sui (ROOS, 1996). E limitada por dois grandes 

conjuntos montanhosos: a serra da Mantiqueira e os conjuntos cristalinos da serra da Bocaina, a 

serra do Quebra Cangalha e a serra do Mar. 

Na regiao do Alto Paraiba, a sudeste das cidades de Guaratingueta e Lorena, 

localizadas no Vale do Paraiba, existe urn planalto entre as cristas do Que bra Cangalha e a serra 

do Mar. 0 planalto e composto por uma sucessao de pequenas colinas e vales, que tern sido 

denominado pelos ge6grafos como "mares de morros" (AB'SABBER, 1950). E neste contexto 

topognifico que esta inserido o municipio de Cunha, cujas altitudes variam entre 900 e 1600 

metros, contribuindo para a existencia de urn clima ameno. 
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Seu relevo, constituido de montanhas, ainda que baixas, mas muito frequentes propicia 

uma topografia muita acidentada. Seu clima e considerado muito born. A influencia da altitude 

favorece a ocorrencia de geadas no inverno e urn verao com dias quentes e noites com 

temperatura agradavel. Se as temperanrras baixas no invemo dificultaram o plantio do cafe, 

atividade que ocorreu no Vale do Parafba ha urn fa tor positive que e a ocorrencia de geadas. 

Durante a ocorrencia desse fenomeno ha a morte de muitos insetos que servem como portadores 

de algumas doenyas. Gra9as a ela a regiao e muito saudavel em relayao aos padroes tropicais 

(SHIRLEY, 1977). Os meses mais chuvosos correspondem ao verao, quando ocorre urn indice 

pluviometrico maior, ja o inverno e bastante seco. H:i maior pluviosidade nas escarpas da Serra 

do Mar, devido a umidade vinda do oceano e que favorece a ocorrencia de chuvas orognificas 

ou de relevo. Nas escarpas costeiras o elevado fndice de chuvas propicia o aparecimento de uma 

exuberante vegeta9ao. Quando a massa vegetal e removida dessas areas favorece intensa erosao, 

que devido a declividade condiciona o assoreamento de corpos d'agua e quedas de barreiras em 

estradas a jusante, assim como soterramento de casas localizadas nas encostas, dentre outros 

incidentes (ROSS, 1996). 

0 Vale do Paraiba e banhado pelo rio Paraiba do Sui, cujos rios fonnadores sao o rio 

Paraitinga e o rio Paraibuna. A nascente do rio Paraitinga localiza-se no municipio de Sao Luiz 

do Paraitinga e do rio Paraibuna no municipio de Cunha. 0 Rio Paraiba do Sul, apesar de pouco 

extenso em rela9ao aos grandes rios brasileiros, pois sua bacia limita-se as montanhas dos dois 

!ados do vale, tern grande importancia historica e banha cidades de grande destaque tais como: 

Sao Jose dos Campos, Taubate, Guaratingueta e Aparecida- cidade religiosa, onde se encontra 

urn santuario em homenagem a padroeira do Brasil e o complexo sidenl.rgico de Volta Redonda. 

A area territorial do municipio e de 1.410,5 km2
, sendo urn dos maiores municipios do 

estado de Sao Paulo. Limita-se ao norte com os municipios de Guaratingueta e Lorena, ao sul 

com Paraty (Rio de Janeiro) e Ubatuba, ao leste com Areias, Silveiras, Sao Jose do Barreiro e 

fmalmente a oeste com Lagoinha e Sao Luis do Paraitinga. 

Cunha possui uma localiza<;ao estrategica. pois se situa aproximadamente a 220 km de 

Sao Paulo e 292 km do Rio de Janeiro, 115 km de Campos de Jordao, 54 km de Guaratingueta e 

47 km de Paraty. Tal fato facilita seu acesso a importantes rodovias (figura 4). 
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Figura 4. Rodovias de acesso a Cunha, estado de Sao Paulo, 2005. 
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Fonte: www.cunhatur.com.br 

2.2. A constru~ao da hist6ria de Cunha 

As terras de Cunha foram ocupadas pelos aventureiros portugueses, em busca de urn 

enriquecimento facil. Os lusitanos chegam a regiao a partir de 1695, com a descoberta de ouro 

em Minas Gerais. Cunha passa entao a ser passagem obrigat6ria como "boca do sertao", em 

rela~ao ao percurso que vai do litoral ao local das minas. Come~a assim o povoarnento do que 

viria a ser mais tarde a cidade de Cunha 

As antigas trilhas dos indigenas, construidas na Serra do Mar entre Paraty (Rio de 

Janeiro) e o territ6rio onde se localiza hoje a cidade de Cunha, passaram a ser utilizadas por 

paulistas e por habitantes fluminenses para troca de produtos agricolas. 

A constitui9ao do povoado vai sendo realizada pouco a pouco e aos antigos moradores 

vao se juntando vadios, desertores da marinha e ate criminosos. No inicio a popula9ao vai se 

estabelecendo de maneira desordenada, mas o lugar aonde vai se :fixando passa a ser tambem 

local de descanso e de provimento das tropas imperiais. 0 ouro que passa por af e carregado nas 

costas calejadas dos escravos e das mulas. Assim, 

[ .. da condir;lio de "boca do sertiio JI, inicialmente a regiiio transforma-se em 

pouso obrigat6rio para quem vinha de Paraty com destino a Guaratingueta, 

ou de Paraty-Faciio para Sao Paulo, via Ubatuba, Natividade, Magi das 

Cruzes ... ] (VELOSO, 1978:1). 
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No ano de 1748 o povoado eleva-se a freguesia, recebendo a denomina~ao de Nossa 

Senhora do Falcao, em homenagem a familia Falcon, que trouxera a imagem de Nossa Senhora 

da Conceivao. A vila passa a categoria de cidade de Cunha em vinte de abril de 1858. Cunha 

toma-se comarca em 1889 e em vinte e oito de outubro de 1948, torna-se estancia climatica. 

2.2.3. 0 "Caminho do Ouro" 

A descoberta de ouro em Minas Gerais foi urn momento muito importante na epoca do 

Brasil Colonial dando origem ao chamado Cicio do Ouro. Como colonia de Portugal, esse metal 

tao precioso nesta epoca hist6rica, pouco ficou aqui. A maior parte foi levada para Portugal 

enriquecendo assim, os cofres da coroa portuguesa 

Para transportar o ouro explorado, inicialmente foi construida a Estrada Real, que 

ligava Paraty a Ouro Preto, denominado "Caminho do Ouro". Parte deste percurso foi construida 

na antiga tri lha dos Guaianazes, por alguns bandeirantes paulistas, que cortaram matas com o 

intuito de facilitar o transporte entre o litoral e a regiao das minas. Esta rota, mais tarde 

denominada de Caminho Velho, passava pelo territ6rio de Cunha. 

Na trilha do ouro bouve grande movimenta~ao de tropas levando o precioso metal para 

o porto de embarque. 0 caminho atraiu bandidos e saqueadores. Muito ouro foi desviado. Isso 

levou a construyao de uma barreira, a do Taboao. 

Foi construido entre o povoado denominado Falcao e Paraty urn posto de fiscalizavao 

pelo governo colonial denominado Barreira do Taboao. Gravas a ele chegaram a regiao os 

dragoes da coroa portuguesa, coletores e fiscais como objetivo de controlarem a saida do ouro e 

das pedras preciosas das gerais. 

Depois da expulsao dos piratas e ladroes do Porto do Rio de Janeiro e da llha Grande, 

foi construido um "Caminho Novo", cujo percurso ia do Rio de Janeiro a Ouro Preto. Essa nova 

rota era considerada na epoca mais rapida e tambem mais hem preparada para receber o grande 

fluxo migrat6rio de populayao em direyao as cidades mineradoras. Com a nova construyao, o 

antigo Caminho Velho foi considerado ilegal. 

Uma terceira via foi construida para ligar Ouro Preto a Diamantina, sendo denominada 

na epoca de "Carninho dos Diamantes". Este novo acesso se destacou a partir de 1729 com a 

descoberta das "pedras brilhantes" abundantes na regiao. 
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Estes tres grandes caminhos foram durante muito tempo as primeiras estradas oficiais 

do pais. Diante da importancia bist6rica da Estrada Real, do nfunero de municfpios que abrange, 

das diversidades socioeconomicas de seu entomo, de seu imenso potencial cultural e natural, a 

Federa~ao das lnd1lstrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) criou o Instituto Estrada Real. 

Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo e estimular o desenvolvimento do 

potencial turlstico da area de influencia da Estrada Real. Sao mais de 1.400 km que existem ha 

mais de 300 anos e que abrangem 177 cidades (162 em Minas Gerais, 8 no Rio de Janeiro e 7 

em Sao Paulo), distribuidas nos tres caminhos, o Caminho Velho, o Caminho Novo e o 

Caminho dos Diamantes. Na Estrada Real encontramos vias asfaltadas, de terra batida, ou com 

pedras colocadas pelos escravos, uma a uma. 

"[Percorrer a Estrada Reale apreciar as belezas naturais com grandes lagos, 

rios, can ion, cachoeiras, grutas, montanhas e sitios arqueologicos com pinturas 

rupestres e conhecer as obras construidas pelas miios do homem como os 

pequenos povoados que conservam o clima bucolico do passado historico de 

Mina [ . .]. Visitar antigas minas de ouro hoje desativadas ... "] (CORREJOS, 

2005:2). 

Toda essa produyao humana envolve uma complexa atmosfera de musicas, danyas e 

festas, artesanato e folclore. Sao resultantes da combina~ao original de tres culturas distintas: a 

indigena, a africana e a europeia. 

Com o intuito de divulgar as belezas e valores culturais da Estrada Real e tambem de 

preservar todo patrimonio artistico, hist6rico, cultural e natural da via e de seu entomo, por meio 

do Edital 13-2005, houve a elaborayao pelos Correios da ediyao de tres selos comemorativos, 

cuja denominayao foi: Estrada Real- Tesouro que a natureza preservou (vide figura 5). 
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Figura 5. Dustra9ao do selo comemorativo: Estrada Real, 

Correios, 2005. 

Fonte: Folheto do Correio, 2005. 

A partir de 1750, com o declfnio da explofa9ao do ouro, a necessidade de fixar-se a 
terra fez com que a popula9ao do lugarejo aumentasse. No dia 15 de setembro de 1785, a 

freguesia do Falcao toma-se vila, passando a denominar-se Vila Nossa Senhora da Concei9ao de 

Cunha, desligando-se conseqiientemente da Vila de Guaratingueta.. 0 nome Cunha foi em 

homenagem ao autor do decreto, entao exercendo o cargo de govemador da provincia de Sao 

Paulo, Capitao General Francisco da Cunha e Menezes ( 1782-1786). 

Durante o seculo XIX, Cunha teve destaque como urn centro comercial de produ9ao de 

alimentos e de algodao. Houve tam bern urn novo interesse pela antiga estrada ate Paraty, onde 

era transportado o ouro das Gerais para embarque no porto com destino a corte portuguesa. 

Naquela epoca o interesse econ5mico nao era rnais o ouro das Gerais, mas sim o cafe, que se 

constituiria em novo ciclo economico para o pais, dado ao volume de produ9ao e aceita9ao no 

mercado mundial. 

As primeiras plantas de cafe chegaram a regiao Sudeste do pais, no Rio de Janeiro, 

entre 1760 a 1762, vindas do norte do pais. Sua expansao para o Vale do Paraiba foi por volta de 
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183011 850, "aonde as altitudes, que vao ate l.OOOm, ofereciam born regime pluviometrico, 

temperaruras amenas, certa protes:ao eolia, revestimento florestal e 6timo solo" (LAP A, 1986: 

27). 

0 ciclo do cafe no Vale do Parruba fez com que o velho "Caminho do Ouro" fosse 

revitalizado. Transformou-se em amplas cal~adas, para que as tropas pudessem transportar a 

nova riqueza. A Barreira do Taboao nao registrava mais o metal amarelo, mas sim as arrobas de 

cafe para exporta~ao. Se entre os anos de 1837 e 1838, trinta anirnais lotados de cafe passavam 

diariamente pela Barreira em dire9ao ao literal, no periodo de 1854/1855, esse trafego aumentou 

para cerca de cento e cinqiienta animais. Pelo porto de Paraty eram embarcados mais de dois 

milhoes e meio de quilos de cafe por ano (CUNHA, 1944). 

0 municipio de Cunha, durante o ciclo do cafe, teve destaque tanto como produtor de 

alimentos para os municipios vizinhos cuja atividade era a cafeicultura, como tambem pelo seu 

territ6rio, antes do surgirnento da ferrovia, passava a produ9ao dos graos em dire9ao ao porto 

para exportayao. 0 percurso realizado era pelas antigas trilhas do Caminho Velho do Ouro. 0 

transporte do cafe, procedente dos municipios mais pr6ximos do Vale do Parruba, era realizado 

nas anti gas trilhas do minerio. 

Hoje parte da estrada para Paraty e asfaltada e parte e pavimentada com pedras. Em 

epoca de chuva toda atenyao e pouca em alguns trechos. A estrada foi descrita, por urn antigo 

morador, ja falecido, como urn caminho muito ruim: 

"Eram tres Jeguas de serra, mata adentro, que nao se enxergava o sol; 

era umida e molhada. Era calqada de pedra, certos trechos 

construidos pela miio de escravos, no tempo do Imperio, tempo do 

senhor de fazenda e da escravidiio; tempo que a raqa negra nao era 

gente - era bicho" (VELLOSO, 1992:37). 

Durante 0 periodo aureo da cafeicultura, OS fazendeiros diminuiram a area de plantio de 

alimentos e concentraram sua for9a de trabalho na produyao de cafe (STEIN, 1955 apud 

SHIRLEY, 1977). Grac;as a intensificayao do plantio de cafe. Cunha se tomou urn centro 

principal na produyao de alimentos, fomecendo arroz, feijao e suinos para as fazendas do Vale 

do Paraiba. Grande parte desta produ9ao era feita por trabalhadores escravos. Observa9ao 
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importante e feita pelo autor de "0 ftm de uma Tradi9ao" que atenta para o fato de que grande 

parte da area agricola do municipio permaneceu sem agricultura comercial, desta maneira o 

campesinato caipira nao foi dispensado, pois a produ9ao comercial de alimentos estava nas 

maos de urn pequeno nUmero de grandes fazendeiros. 

Por urn curto periodo foi introduzida no municipio de Cunha a cultura do algodao. 

Havia escassez no mercado intemacional deste produto em virtude da Guerra Civil nos Estados 

Unidos. Assim, industrias inglesas e outras fabricas de tecidos europeias estavam com falta 

dessa materia-prima. Isto elevou o pre9o dessa planta no mercado internacional e o seu cultivo 

foi urn atrativo para produtores brasileiros (SHIRLEY, 1977). 

0 algodao, que pode ser cultivado em areas mais altas, prosperou no clima do Alto 

Paraiba. A primeira planta9ao realizada em 1865 teve tanto sucesso que as regioes montanhosas, 

inclusive Cunha, tomaram-se a principal area produtora do Vale. Em Cunha, a planta9ao era 

limitada aos vales dos rios mais baixos e as areas que ja estavam sendo utilizadas para 

agriculturas comerciais. Assirn, na maior parte da area do municipio nao se cultivava o algodao. 

0 algodao ficou conhecido como produto dos agricultores pobres pelo fato de poder ser 

produzido em pequenas propriedades, com a utilizayao de tecnicas arcaicas (SHIRLEY, 1977). 

Ap6s 1870, com a nonnalidade da produ9ao nos Estados Unidos. o pre9o caiu, e os plantadores 

desta fibra textil abandonaram o neg6cio. 

A partir de 1875 a regiao retrocedia cada vez mais para uma agricultura de subsistencia, 

isso nao significa que estava fechada a outras necessidades que pudessem surgir no mercado. 

A produ9ao de subsistencia consistia no cultivo de alguns generos alimenticios pelos 

"caipiras" no espayo rural. Assim, milho, feijao, mandioca e batata doce eram a base da 

agricultura. Cultivavam tambem feijao, batata, amendoim, cebola, alho, fumo e cana-de-ayucar 

em pequena escala, que era cultivada como safra comercial. 

Com a libertayao dos escravos em 13 de maio de 1888, a produyao de cafe no Vale do 

Parafba entra em decadencia, terminando o ciclo do "Ouro Verde" (SHIRLEY, 1977). 

Outro fato marcante no decorrer do seculo XIX no municipio foi o estabe1ecimento de 

urn contingente humano, que foi atrafdo pelo clirna e pelas aguas medicinais de Cunha. Vieram 

pessoas nao s6 da regiao, como do estado de Sao Paulo e de outros estados na busca de 

tratamento e acabaram se estabelecendo na regiao. Chegaram tambem imigrantes, 

principalmente italianos, deixando urn grande nlimero de descendentes. 
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Fato marcante da b.ist6ria do municipio, na decada de 1930 foi a participayao de 

habitantes do municipio na Revolu9ao Constitucionalista de 1932. Segundo o historiador local, 

Cunha possui urn her6i, fruto desse movimento, chama-se Paulo Vergilio. 0 her6i de Cunha da 

Revolu9ao de 1932 foi homenageado pela popula9ao do municipio com a constru9ao de urn 

monumento as margens da rodovia Cunha-Paraty. Seus restos mortais encontram-se no 

mausoleu, junto com outros her6is Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo mortos na noite de 23 

de Maio de 1932 num choque com os tenentistas na capital paulista. De seus nomes foi tirada a 

sigla MMDC, sigla pela quaJ ficou conhecido o Movimento Constitucionalista de 1932 

(VELOSO, 2005). 

2.3. A populac;ao e a qualidade de vida no municipio 

Apesar da grande area territorial o municipio tern urna popula9ao pequena. 0 censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica no ano de 2000 e 2001 apontou uma 

populac;ao total de residentes de 23.090 pessoas, sendo que deste total 11.134 habitam na zona 

urbana e 11.956 na zona rural. A estimativa para 2005 pelo referido lnstituto e de 22.857 

pessoas. Percebe-se urna previsao de leve diminui9ao da popula9ao municepe. A densidade 

demognifica e baixa, correspondendo a aproximadamente 16,24 habitantes por km2
, bern menor 

se comparada ao do estado onde esta inserido que e de 158 habitantes por km2 (SEADE, 2004). 

0 municipio foi incluido em urn dos cern municipios mais carentes do estado de Sao 

Paulo, pelo Programa Nacional de Apoio aos Agricultores Familiares (PRONAF). Tal 

constata<;:ao permitiu a liberac;ao por esse programa, de uma verba a fundo perdida, permitindo 

ao municipio receber durante quatro anos a quantia de R$ 150.000,00 reais. 0 Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural priorizou para a verba recebida melhoria nos 2.600km de 

estradas rurais. Tal decisao baseou-se na tese de que a melhoria das estradas poderia melhorar o 

transporte tanto de insurnos, como da prodli(;ao fmal realizada nas propriedades rurais. Houve 

tambem a cornpra de maquinas, alguns equipamentos e caminhoes, cujo objetivo era buscar a 

produ9ao agricola das comunidades mais carentes. 

Alguns indicadores socioeconornicos, tais como o lndice Paulista de Responsabilidade 

Social (IPRS), lndice de Desenvolvimento Humano (IDH), dados demograficos e Produto 
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Intemo Bruto, fomecem elementos para identificar a qualidade de vida dos habitantes dos 

municipios. 

Os indicadores do lndice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) sintetizam a 

situa9ao de cada municipio no que diz respeito a riqueza, escolaridade e longevidade, e quando 

combinadas geram uma tipologia que classifica os 645 municipios do estado de Sao Paulo em 

cinco grupos, cada urn com caracteristicas especificas de riqueza municipal, longevidade e 

escolaridade. Essa tipologia permite a identifica9ao da situayao de cada urn dos municipios 

paulistas nas tres dimensoes consideradas (SEADE. 2005). 

0 IDH foi criado no inicio da decada de 1990 para o Programa das Nay5es Unidas 

(PNUD), na busca de medidas socioeconomicas nas quais possam ser incluidas outras 

dimensoes fundamentais da vida e da condiyao humana. 

Para tanto combinam tres componentes basicos: a logenvidade, por refletir, entre outros 

aspectos, as condi96es de saude da populayao, medida pela esperanya de vida ao nascer; a 

educa9ao, onde e feita a medida por uma combinayao da taxa de alfabetizayao de adultos e a 

taxa combinat6ria de matricula nos niveis de ensino fundamental e superior e fmalmente a 

renda, que e medida pelo poder de compra da popu1ayao (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONOMICA APLICADA- IPEA, 1998). 

0 calculo do IDH envolve estes tres componentes que variam entre zero (pior) e urn 

(melhor). 0 indice de Cunha neste indicador foi 0,733 enquanto o do estado de Sao Paulo de 

0,814. 

Em rela<;:ao aos dados demognificos, a Funda<;:ao Sistema Estadual de Analise de Dados 

(SEADE), relaciona os seguintes indicadores (tabela 1). 

Tabela 1. Dados demograficos, Cunha, estado de Sao Paulo, 2005. 

lndicadores Municipio Regiao de Estado 
Govemo 

PoEula<;:ao 23.449 327.790 39.949.487 
Tax a de urbaniza<;:ao (%) 49,38 91 ,31 93,65 
Taxa geometrica de crescimento 0,31 L25 1,72 
da poEula<;:ao (%) 
Area {em km22 1.333 3.270 249.600 

Fonte: SEADE. 2005. 
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Os dados demonstram urn pequeno mimero de habitantes tomando-se como referencia a 

Regia.o de Govemo e o estado de Sao Paulo, assim como a taxa de urbaniza9ao e de crescimento 

geometrico da popula9ao. 

Outro item pesquisado e o do Indice Paulista de Responsabilidade Fiscal - IPRS, 

elaborado pelo SEADE. Nos indicadores deste indice constam tres dimensoes: riqueza, 

longevidade e escolaridade (tabela 2). 

Tabela 2. Indice Paulista de Responsabilidade Social. Cunha, estado 

de Sao Paulo, 2005. 

Indicadores Ano Municipio Regiao de Estado 
Govemo 

Riqueza 2000 23 61 
2002 17 40 50 

Longevidade 2000 49 65 
2002 53 59 67 

Escolaridade 2000 21 44 
2002 26 52 52 

Fonte. SEADE. 2005. 

0 municipio de Cunha apresenta os itens de riqueza, longevidade e escolaridade muito 

baixas, havendo inclusive wna diminui9ao do indice de riqueza do anode 2000 para 2002, se 

forem comparados com o apresentado pela regiao de govemo e do estado de Sao Paulo. Ja o PIB 

(Produto Intemo Bruto) per capita, de acordo como IBGE, no anode 2002, era de R$ 2.991 ,00. 

0 setor de serviyos e a agropecuana sao os setores economicos que contribuem mais para o 

valor adicionado para o PIB no referido ano. 

2.4. A economia de Cunha 

A agricultura tern grande impmtancia para a economia do municipio. As atividades 

deste setor vern desde os tempos coloniais. Tradicionalmente o municipio produz arroz, feijao, 

milho e batata. No inicio do seculo XX foi introduzida na regiao a pecuana, principalmente a do 

tipo leiteira, sendo este urn dos fatores que contribuiu para desagregayao da economia rural do 

municipio. Apesar do setor de serviyos representarem o setor forte da econornia o setor 
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agropecuano tern forte participa~ao e poderia ter urn peso muito maior se fossem planejados 

investimentos, assistencia tecnica, capacita~ao de agricultores e comercializa~ao da produyao. 

Tabela 3. Setores da Economia Cunha, 
estado de Sao Paulo, 2000. 
Setores da Economia (R$ 1.000) 
Agropecuciria 12.332,3 
lndtistria 11.873.5 
Servic;os 35.725,9 

Fonte: IBGE, 2000. 

A extensa area territorial do municipio e o relevo abrigam micro climas que orientam 

diferentes vocas:oes agricolas. Nas partes mais baixas produzem-se especialmente frutas citricas. 

Forarn nessas areas mais quentes que se produziam os melhores vinhos de Cunha no seculo 

passado. Ja na regiao sudeste, partindo do bairro Rio Abaixo, onde ocorrem fortes geadas e 

aconselhavel o plantio de frutas de clima temperado: pessego, ameixa, pera, castanha e nozes. 

Apesar de condi~oes climaticas propicias, nem todas as especies sugeridas tern produ~ao 

significativa. Segundo dados obtidos no IBGE as frutas de maior produ~ao durante o ano de 

2000 forarn: pera, tangerina, caqw e limao (vide tabela 4). 

Tabela 4. Produs;ao de Frutas. Cunha, estado de 
Sao Paulo, 2000. 
Tipo 

Pera 
Tangerina 
Caqui 
Limao 

Fonte: IBGE, 2000. 

Produs;ao 
(em toneladas) 

120 
75 
20 
13 

T omando-se como ponto de partida a lavoura temporana, as maiores produc;oes no ano 

de 2000 forarn as de milho, feijao, tomate, batata inglesa e arroz (vide tabela 5). 
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Tabela 5. Lavoura temporiui.~ Cunha, estado de Sao 
Paulo, 2000. 
Especie 

Milho (em graos) 
Feijao (em graos) 
Tomate 
Batata inglesa 
Arroz (em casca) 

Fonte: fBGE. 2000 

Produ~ao 
(em toneladas) 

8.000 
840 
300 
200 
27 

Em relac;:ao a pecuaria, (IBGE, 2000) o maior nfunero de cabe~as e de gado bovina 

apesar da presenc;:a de outras especies tais como suinos (5.900 cabe~as); equinos (2.600 

cabec;:as); asininos e muares (330 e 480 cabe~as respectivamente); bubalinos e caprinos (70 e 40 

cabec;:as) e galinaceos (3.200 cabe~as). Os dados da produc;:ao deste setor se encontram na tabela 

6. A presenc;:a de manchas de areas florestadas e de areas de preserva~ao ambiental, onde a 

massa vegetal e grande, propicia ainda a produc;:ao do mel de abelha. 

Tabela 6. Principais produtos da Pecuan~ Cunh~ 
estado de Sao Paulo, 2000. 
Produto 
Leite (litros) 
Ovos de galinha (mil dilzias) 
Mel de abelha (kg) 

Fonte· fBGE, 2000 

Produ~ao 
17.000 
11.000 
5.000 

0 Ieite produzido no municipio e comercializado na Usina Cunha. 0 estabelecimento e 
filial da Cooperativa de Laticinios de Guaratinguetit. A usina tern tanques de resfriamentos ou 

nas propriedades ou em locais comunititrios (as vezes urn tanque e utilizado ate por seis 

agricultores). A produ~ao de leite e colocada diariamente nos tanques. Os funcionarios da 

Cooperativa passam a cada dois dias para recolber a produ~ao. 

Existe assim em Cunha, uma cadeia produtiva para o leite desde sua retirada pelo 

produtor, ate sua comercializa~ao. Se de um lado, tal fato contribui para que o produtor rural se 

acomode e nao busque altemativas para explora~ao de sua propriedade, por outro lado tern 

garantida a venda de seu produto. Urn dos grandes problemas enfrentados pelos agricultores e a 

comercializar;ao de sua produ~ao. No caso do Ieite, independente do pre~o recebido pelo 

agricultor, tern sua venda garantida a Usina localizada no municipio. 
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Urn exemplo, encontrado em Cunha, para diminuir gastos com comercializas:ao da 

produs:ao agricola e o da Associa<;ao de Produtores Rurais do Bairro do Sitio e ocorreu grac;:as ao 

estimulo dado pela Secretaria da Agricultura do municipio. 

Os agricultores da Associac;:ao do Sitio, do Bairro do Sitio, localizada na estrada de 

Paraibuna, com o caminhao comprado com o dinheiro do PRON.A.F pela Prefeitura Municipal, 

colocado para ser usado pelos moradores sem onus. Assim, eles ficaram livres de pagar o 

transporte de sua produs:ao ate o CEASA (o pagamento era de R$ 1,00 por caixa). Com o 

dinheiro economizado puderarn comprar uma perua Kombi para acompanhar o "caminhao do 

PRONAF", como ficou conbecido no local, ate Taubate para comercial izar sua produc;:ao. Alem 

disso, com a economia do transporte puderam comprar outros produtos como vidros para 

acondicionar a produc;:ao de doces e mel em grandes quantidades e por pres:os menores. 

Outro destaque importante no municipio de Cunha e a presenc;:a marcante dos 

agricultores familiares. Os dados (tabela 7) demonstram que a agricultura familiar, comparada a 
agricultura patronal, tern grande destaque no municipio, nao s6 em relas:ao ao nlimero de 

propriedades (1 078 estabelecimentos), como em re lac;:ao a porcentagem de area que ocupam 

(57%) e ao valor bruto da produc;:ao (63,25%). E objeto de observac;:ao tam bern o grande nfunero 

de estabelecimentos familiares quase sem renda ocupando uma area de 17,6% do total das 

propriedades do municipio. 

Tabela 7. Categorias Familiares por Tipo de Renda e Patronal. Nfunero de 
Estabelecimentos, Area e Valor Bruto da Produc;:ao do municipio de Cunha, estado de 
Sao Paulo. 

Estabelecimentos Area Total 
Valor Bruto da 

Categorias Produt;ao 
Numero OJo Hectares % 1000 Reais o/o 

TOTAL 1.330 100,0 78.043 100,0 10.098 100,0 
Total Familiar 1.078 81 ,1 44.459 57,0 6.379 63,2 
Maiores rendas 135 10,2 9.703 12,4 2 .601 25,8 
Renda media 310 23,3 14.038 18,0 2.180 21,6 
Renda baixa 221 16,6 6.960 8,9 779 7,7 
Quase sem renda 412 31,0 13.757 17,6 819 8,1 
Patronal 250 18,8 33.455 42,9 3.702 36,7 
Instituic;:oes Religiosas 2 0,2 129 0,2 17 0,2 
Entidades Publicas - - - - - -
Nao Identificado - - - - - -

Fonte: Censo Agropecuano 1995196, IBGE. 
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A produyaO de madeira em Cunha e possivel grayas a presenya de areas florestadas e 

areas de reflorestamento. Segundo dados do IBGE, no anode 2003 a produyao de madeira em 

tora foi de 4.980 metros cubicos, sendo parte desta destinada a produyaO de papel e celulose 

(4.500 metros cubicos) e para outras finalidades (480 metros cubicos). 

Outra atividade econornica de Cunha e a cenimica. A tradi9ao das paneleiras6 e a boa 

qualidade da argila atrairam muitos ceramistas para a cidade a partir da decada de 1970. Hoje 

estao instalados em Cunha, varios ceramistas que nos seus atelieres produzem e comercializam 

objetos de ceramica. Tais estabelecimentos situam-se tanto na zona urbana como na zona rural. 

Existe urn grande ntimero de turistas que sao atraidos a Cunha em fun9ao das obras artisticas 

produzidas pelos ceramistas. 

A comercializa9ao da produ9ao dos primeiros ceramistas era realizada em cidades 

maiores, principalmente em Sao Paulo. As dificuldades encontradas pelos artistas da argila. em 

levar suas obras para vender em outro local fizeram com que alguns construissem, em seus 

atelieres, urn espa9o para exposi9a0 das pe9as produzidas. 

2.5. Problemas enfrentados pelos agricultores 

0 agricultor de Cunha enfrenta vmos problemas destacando-se terrenos pouco 

profundos em fun9ao de wn relevo montanhoso, o que facilita rapida erosao se nao forem 

tornados medidas adequadas, falta de assistencia tecnica, falta de capacita9ao profissional, 

dificuldade de fixac;ao de jovens no campo e valoriza<;:ao de suas terras pela especula9ao 

imobiliaria e atividades de turismo rural. 

Grande parte do relevo de Cunha e constituida por areas montanhosas. Existem espa9os 

com urn relevo do tipo mamelonar (LEPSCH, 2002), conhecido tambem como "mares de 

morros". Nestas areas montanhosas, onde o declive e muito forte, a topografia favorece a 

erosao, caso o solo nao seja utilizado de modo correto. 

Nem sempre os agricultores que ocupam esses espacyos, ocupam o solo de maneira 

adequada, que seria com o uso de ara9ao com boi. Urn engenheiro agronomo entrevistado se 

posicionou diante desta pnitica: 

6 As panelwas fabricavam panelas e potes de barro na roya. Havia dezenas delas em Cunha hoje existe somente uma senhora com 92 anos que 
conunua na profissao. suas pe~tas podem ser c:ncontradas na Casa do Artesao 
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"Eu nao culpo o produtor niio, pois muitas vezes ele se ve numa situat;ao que 

mio tem muita alternativa. Ele que vive da propriedade, depende do milho e do 

feijtio, se ele ara com boi vai ficar mais caro, se ele arar com trator morro 

abaixo ele esta errado, realiza uma pratica condentivel, vai causar erosiio. As 

vezes ele fica meio sem opt;iio e a arat;tio de boi ja ntio tem mais, e uma coisa 

que esta acabando, seria o correto. S6 que na visiio do cara, se voce falar em 

arafiio com boi voce esta retrocedendo ". (Engenheiro Agronomo da Casa da 

Lavoura, 2005). 

Diante desta situa9ao se toma necessano o cultivo do solo por meio de tecnicas 

preservacionistas, da diversifica9ao de atividades na propriedade para garantir a renda do 

produtor rural e do reflorestamento em areas de maior declividade. 

Outro problema que ocorreu em algumas propriedades e o desrnatarnento em areas de 

nascente ou mesmo de mata nativa, para a introduyao de pastagens. Nas areas de solos pouco 

desenvolvidos, em areas de declive. e onde predornina a Mata Atlantica, deveria haver urn 

planejamento voltado a preserva9ao, o que infelizmente nao esta ocorrendo. 

0 municipio de Cwlha tern uma area territorial muito grande, dai a distancia enorme 

entre urn extreme e outro do municipio que chega a atingir aproximadamente 80 km. A reuniao 

com produtores rurais tern que ser marcada aproximadamente com 15 dias de antecedencia. 

Aliado a distancia, tambem existe dificuldade de comunicayao entre os extensionistas e os 

agricultores. A maioria dos produtores nao tern telefone e muito menos e-mail. Desta maneira, 

para reunir os fruticultores, por exernplo, que se encontram espalhados pelo municipio, o 

encontro tern que ser marcado bern antes, para que todos os convites possam ser entregues em 

maos. Alem disso, se o agricultor residir Ionge do local do evento, isso e um fator que onera sua 

participayao. Se OS assuntos tratados nao sao bern definidos, nao ha decisoes rapidas, pois 0 

processo de mudanya e Iento, com o gasto de ir e vir com distancias de 20, 30 ou mesmo 40 km 

(ida e volta), o produtor rural desanima e nao volta mais. 

Outro aspecto observado e a presenya de poucos jovens no campo. Ha wna 

predominancia de adultos. Tal fenomeno ocorre em fun9ao das escolas rurais s6 oferecerem as 

series iniciais do ensino fundamental. A partir da quinta serie o aluno tern que estudar na cidade. 

Assim, ele vai estudar na cidade a partir dos 11 ou 12 anos aproximadamente, e com isso se 
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distancia urn pouco das praticas rurais. 0 transporte dos educandos da zona rural para as escolas 

da cidade e feito por meio de onibus fretado pela Prefeitura Municipal. Como as distancias sao 

muito grandes, a maioria dos alunos tern que sair bern cedo de casa e voltar mwto tarde. Quando 

concluem o ensino medio, muitos jovens, por problemas financeiros nao conseguem ingressar 

no ensino superior, entao voltam para o campo, mas nao se identificam mais com ele. nao 

aprenderam a lida rural, dai quererem voltar e procurar emprego na cidade de Cunha ou em 

outras, quase sempre pr6ximas, no Vale do Paraiba. 

E evidente a necessidade de haver escolas rurais. que oferec;am tanto o ensmo 

fundamental , como o ensino medio e tambem cursos profissionalizantes na area da 

agropecuaria. Nas palavras de urn extensionista rural: "urna escola tecnica faz falta. tern muitos 

municipios que possuem esse tipo de capacitac;ao e nao dependem tanto do rural como a gente 

depende, aqui e exclusivamente rural , nao existe outra fonte de renda" (Engenheiro Agronomo 

da CATI, 2005). A instalacrao de escolas rurais propiciaria aos jovens perspectivas de continuar 

no campo dando continuidade ao trabalho de seus pais. 

Dos problemas enfrentados pelos agricultores de Cwlha se junta a falta de assistencia 

tecnica. Ao pequeno nfunero de extensionistas, alia-se a grande distancia das propriedades 

dentro do municipio, dificultando o acesso dos proprietaries familiares as orientavoes sobre 

problemas surgidos durante o processo produtivo, ou mesmo, para a comercializac;:ao da 

producrao, bern como informac;:oes sobre fmanciamentos, dentre outros. 

Mesmo assim, as terras de Cunha sao muito valorizadas. V arios fatores contribuem 

para isso: o clima, a localizac;:ao geognifica, o turismo rural e a propria especulac;:ao imobiliaria. 

Nessa situac;:ao, os agricultores que se mantem em suas terras "a duras penas", tendo boa oferta 

pela venda de sua propriedade acabam desfazendo-se delas. Mas, nem todos os agricultores 

procedem dessa maneira. Existem aqueles que mesrno enfrentando problemas, preferern 

continuar na zona rural, como declarou urn morador do Bairro do Sitio: 

"A luz que eu gasto aqui e quase metade, eu pelo me nos fui nascido e criado no 

sitio, nao troco por uma mansao na cidade, porque aqui a gente nao e rica, 

mas rem conforto, tern o clima born, tem verde, tern a natureza, tem cigua limpa, 

voce pode pegar essa agua e tamar sem problema nenhum e as vezes na cidade 

voce nao tem. Tem cidade que tern aquele mau cheiro do lixo, aqui nao tern 
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nada disso, entiio, pelo que eu acho a gente vive no paraiso. A gente vive 

tranquilo, niio so eu, mas eu acho que o povo dessa regiiio toda niio tem o que 

reclamar, niio e rico, milionario, mas e rico em outra coisa" (Presidente da 

Associas;ao do Bairro do Sitio, CUNHA, 2005). 

Se grande parte da populayao adulta prefere continuar no campo, o mesmo nao ocorre 

com os jovens. Dentro deste faixa euiria, e wna minoria que continua no espas;o rural. 

2.6. As areas de preservac;ao ambiental 

No municipio de Cunha estao localizados dois parques: o Parque Estadual da Serra do 

Mar (Nucleo Cunha-Indaia) e o Parque Nacional da Serra da Bocaina, ambos localizados na 

Mara Atlantica. 

A ideia de criac;ao de parques nacionais consta do primeiro C6digo Florestal Brasileiro, 

pelo Decreto n°. 23.793 de janeiro de 1934, que dentre outras providencias estabeleceu o 

conceito de Parques Nacionais, Florestas Nacionais e Florestas Protetoras (COST A, 2002). 

Restam atualmente poucos vestigios da exuberante Mata Atlantica, que na epoca do 

descobrimento abrangia 12% do territ6rio brasileiro, estendendo-se desde o Iitoral do Rio 

Grande do Norte ate o Rio Grande do Sui e adentrando muitas vezes no interior do continente 

ate centenas de quilometros. Ap6s seculos de explorac;ao, encontra-se reduzida em apenas 8% 

do que foi outrora. 0 mais grave e que muitas especies desapareceram, sem que ao menos 

fossem conhecidas e pudessem ser estudadas pela ciencia (figura 6). 
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Figura 6. Comparayao entre a vegeta9ao original e a atual, Municipio de Cunha, estado de Sao 

Paulo. 

Estradas Prindpais 

Ferrovias 
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Area Urbana 

Fonte: S.O.S. Mata Atlantica, 2005 
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A floresta da Mata Atll1ntica abriga grande biodiversidade. Entre as especies vegetais 

de grande porte destacam-se os cedros, perobas, ma9arandubas, canelas, ipes, grumixamas, 

guatambus e varias especies arbustivas. Entre seus estratos encontramos varios tipos de 

bromelias, orquideas, samambaias, liquens e lianas. E o habitat natural de capivaras, antas, 

pacas, quatis, jaguatiricas, sagUis, bugios, macucos, gavioes, papagaios, jacus, jacutingas, 

arapongas, entre outras especies (Ecossistemas Brasileiros, 2006). 

Os parques nacionais, estaduais ou municipais sao unidades de conservayao, que tern 

por objetivos preservar os ecossistemas naturais de relevancia ecol6gica e beleza cenica. 
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De acordo com a Lei n°. 9985, de 18 de julho de 2000, os parques sao de dominio 

publico. A presen9a nesses locais e permitida para pesquisa, educayao, recrea9ao, interpreta9ao 

ambiental e turismo ecol6gico. 

0 Parque Estadual da Serra do Mar (Nucleo Cunha-lndahi) preserva importantes 

remanescentes da Mata Atlantica. E aberto a visitayao publica diariamente das oito as dezessete 

horas. Existem no parque tres trilhas: Tri1ha do Rio Paraibuna com urn percurso de 1.700 me 

visita autoguiada, apresentando urn grau de dificu1dade baixo, nao necessita de agendamento; a 

Trilha das Cachoeiras que pode ser percorrida com o veiculo do visitante nos seus 6.800m, 

sendo os 7 .600m restantes destinados a serem percorridos a pe; ja a Trilha do Rio Bonito tern 

urn percurso de 7 .600m, apresentando como a anterior urn grau de dificu1dade media e am bas 

necessitam de autoriza9ao previa e sao acompanhadas por guardas do parque. 

Uma area de aproximadamente 4,5% do municipio de Cunha esta inserida no Parque 

Nacional da Serra da Bocaina, juntamente com de outros municipios paulistas, a saber: Ubatuba 

(12,7%), Areias (2,4%) e Sao Jose do Barreiro (18,3%). 

0 Parque foi criado pelo decreto n° 68.172, de 04 de mar9o de 1971, com area aproxirna 

de 134.000 hectares, sendo posteriormente modificado pelo Decreto Federal ntimero 70.694, de 0 

de junho de 1972, totalizando hoje uma area definitiva de 104.000 hectares, sendo q 

aproximadamente 60% destas estao localizadas em territ6rio do estado do Rio de Janeiro e 

restante no estado de Sao Paulo. 

Localiza-se no bioma da Mata Ath1ntica, a Floresta Ombr6fila Densa, Floresta Ombr6fil 

Mista, Floresta Ombr6fila Aberta, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual 

Mangues, Restingas, Campos de Altitude, Brejos Interioranos e Encraves Florestais do Nordeste 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 1992). 

Os acessos rodoviarios ao Parque Nacional da Serra da Bocaina sao realizados pelas 

rodovias Presidente Dutra (BR116) e Rio-Santos (BR 1 0 1) e pelos acessos locais das rodovias 

dos municipios que limitam o Parque. A araucaria e a arvore simbolo do Parque Nacional da 

Serra da Bocaina. 

0 municipio de Cunha abriga 4,5% da area territorial desta unidade de conserva9ao. 

Dentro do Parque existem infuneras paisagens que vao desde espayos ocupados onde os 

habitantes se desenvolvem cultivos e pastagens ate areas florestadas. No meio de tudo isso os 

visitantes deparam com rios, cachoeiras, corredeiras, lagos, picos de montanhas com vistas 
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belissimas e parte do ecossistema da Mata Atlantica em extin9ao. Parte da antiga Trilha do Ouro 

encontra-se dentro do Parque. Neste ambiente e realizado principalmente urn turismo de 

aventura, com caminhadas em trilhas ou com veiculos especiais, alem do camping selvagem. 

Alem das duas unidades de conserva9ao Cunha abriga infuneras nascentes que vao dar 

origem a cursos d'agua e cachoeiras. Percorre seu territ6rio tambem os rios Paraitinga e 

Paraibana, formadores da bacia hidrognifica do Rio Paraiba do Sul que banha o Vale do Parafba, 

alem de um clima excelente e wn espa9o rural que guarda muitas tradi9oes. 

Diante de tantos atrativos naturais e humanos, Cunha, apesar de estar na categoria de 

municipio pobre do estado de Sao Paulo, apresenta as condi~oes necessarias para o 

desenvolvimento do turismo, principalmente nas areas rurais, desde que haja urn envolvimento 

da popula9ao rural e por parte do poder publico, uma melhor orienta~o em rela~o ao 

planejamento do desenvolvimento da atividade do turismo, alem da conserva~ao das estradas, 

capacita~ao de mao-de-obra, orient89oes sobre financiamentos, para que esta atividade contribua 

para aumentar a renda e fixar a popula~o no campo dentro de pniticas sustentaveis. 

3. Santo Antonio do Pinhal 

Santo Antonio do Pinhallocaliza-se na microrregiao de Campos de Jordao. Dista 127,7 

km da capital paulista. 0 acesso rodoviario e permitido pelas rodovias Presidente Dutra, 

Carvalho Pinto e Floriano Rodrigues Pinheiro (figura 7). 

Figura 7. Rodovia de acesso a Santo Antonio do Pinhal, 
estado de Sao Paulo. 

C•r•oua'tat:laba 

Fonte: http://www.guiapinhaLcom.br/ 
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0 municipio limita-se com Campos do Jordao, Sao Bento do Sapucai, 

Pindamonhangaba, Monteiro Lobato e com o estado de Minas Gerais. Existe uma proximidade 

muito grande de Campos de Jordao, cerca de 17 km e a liga9ao entre os dois rnunicipios e 
realizada pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. 

Ao contnl.rio de Cunha, o municipio de Santo Antonio do Pinhallocaliza-se na Serra da 

Mantiqueira. Sua area e de 133 km2 (IBGE, 2005). A altura media da sede do municipio e de 

cerca de 1.080 metros. 0 relevo e montanhoso e era coberto pela Mata Atlantica. Esse tipo de 

vegeta9ao, devido a exteosa devasta9ao, se restringe, principalmente hoje, a regiao das serras do 

Mare da Mantiqueira. A figura 8 mostra o dominio do territ6rio de Santo Antonio do Pinhal 

quanto a floresta original e a situa9ao como se encontra hoje. 

Entre a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e as terras baixas adjacentes encontram-se 

o maior remanescente do ecossistema, a Floresta Ombr6fila Densa. 0 relevo forternente 

acidentado e cheio de declives contribuiu para que essas areas se mantivessem bern preservadas, 

embora a sua localiza9ao esteja entre duas metr6poles, Sao Paulo e Rio de Janeiro. Esta floresta 

apresenta a maior diversidade de rnam.fferos de pequeno porte e a maior concentra98:o de aves 

amea9adas e/ou endemicas do pais (S.O.S. Mata Atlantica, 2005). 

Figura 8. Compara9ao entre a veget~ao do passado e atual. Municipio de Santo Antonio do 
Pinhal, estado de Sao Paulo. 
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Fonte: S.O. S. Mata AtlAntica, 2006 
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0 ponto culminante do municipio de Santo Antonio do PinhaJ e denominado Pico 

Agudo, com cerca de 1700 metros de altura e nove quilometros de distancia da sede do 

municipio. Pela sua loca)izayao, este acidente geogratico proporciona aos visitantes uma visao 

de 360° que alcan9a desde a Pedra do Bau em Sao Bento do Sapucai ate algumas cidades do 

Vale do Paraiba. Em dias claros pode-se avistar desde Sao Jose dos Campos ate Aparecida. E 
tambem utilizado pelos praticantes de voo livre como platafonna para saltos. 

3 .1. Pequeno hist6rico da produ9ao s6cio-espacial do municipio de Santo Antonio do Pinhal 

A hist6ria de Santo Antonio do Pinhal comeya a partir da cria9ao da Capitania de Sao 

Paulo-Minas, em 1795. As capitanias hereditcirias foram instituidas pela Coroa portuguesa, que 

doou, entre 1534 e 1536, quatorze extensas faixas de terras que iam do litoraJ ao limite da linha 

de Tordesilhas. Consistia na divisao do territ6rio brasileiro em imensas areas de terra, doadas 

aos fidalgos portugueses, denominados capitaes donatcirios. Tais decisoes prendiam-se a 
necessidade de garantir a posse da colonia, bern como diminuir gastos com a coloniza9ao, em 

func;:ao de reduzir recursos para empreendimentos tao altos. 

0 donatario da capitania tinha a prerrogativa de doar sesmarias aos colonos, que se 

constituia em propriedades privadas que deveriam ser ocupadas e exploradas num prazo 

maximo de cinco anos, sob pena de perde-las. 0 donatario tinha direito a uma sesmaria dentro 

da sua capitania, entre I 0 e 16 leguas. 
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A pnitica de doavao de sesmarias, era ha muito tempo comum em Portugal e originav 

quase sempre miniffindios e "assumiria no Brasil a fun<;ao de fundar as bases de wna orde 

rural latifundiana, pois partiu da doayao de sesmarias de grande extensao coloniais' 

(VICENTINO e DORIGO, 1998:70). Ao contrario do que ocorreu na Metr6pole pela Lei das 

Sesmarias, de 1375, na qual o sistema de sesmarias funcionou de forma bern pr6xima a urn 

"reforma agrfuia", possibilitando a descontra<;ao fundiana, em terras brasileiras, muito pelo 

con.trano, serviram como base pra uma estrutura agrana elitizante e antidemocratica. 

A area territorial do municipio de Santo Antonio do Pinhal localiza-se na antiga 

sesmaria de lnacio Caetano, a qual os antigos moradores chamavam de "campos do Caetano". 

Hoje corresponde a estancia climatica de Campos de Jordao. Era uma sesmaria muito grande. A 

pedra do Bau era o marco para demarcar a grande propriedade, que segundo consta tinha umas 

tres Ieguas em todas as dire<;oes, correspondendo aproximadamente a vinte quilometros de todos 

os lados. 

Na regiao denominada do Alto do Sapucai-Mirim, teve inicio wn conflito que durou 

muitos anos. 0 motivo era a marca<;ao da divisa entre a capitania de Minas Gerais e a de Sao 

Paulo. Para os mineiros os limites estariam no alto da Serra da Mantiqueira, regiao denominada 

Sertao de Camanducaia. Os paulistas consideravam a divisa no Sertao do Alto da Serra. 

Ap6s varios incidentes entre paulistas e mineiros, foi instalado urn quartel no alto da 

Serra da Mantiqueira. Em 31 de agosto de 1814 a Camara de Pindamonhangaba obrigou os 

mineiros a retirarem o quartet, que foi abandonado e, ap6s algum tempo, queimado pelas 

autoridades da vila paulista. A denomina<;ao de "Quartel Queimado" e encontrada em 

documentos de 1847 e no mapa de Minas de 1855 (SILVA, 2005). 

Urn antigo morador, Antonio Joaquim de Oliveira, cujo nome pode nao ser esse, 

segundo o historiador local, doou metade dos quarenta alqueires para a constru<;ao da igreja. A 

duvida quanto a correta autoria do nome prende-se em parte ao fato de encontrar-se abreviado, 

assim o "J." levou a leitura de Joaquim e nao de Jose como constam em documentos de algwnas 

das vendas de terras. Parte do documento de doa<;ao das terras de Antonio Jose de Oliveira para 

a construvao da cape) a, cujo local darla origem a Santo Antonio do Pinhal encontra-se abaixo: 

"Saibam quantos este publico instrumento de escritura de doa~ao virem que 

sendo ao ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de Mil oitocentos e 
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cinquenta e seis, aos 11 de abril do dito mes, nesta cidade de 

Pindamonhangaba e sendo ai, comparecem presente Antonio Jose de Oliveira e 

sua mulher Germana Maria de Jesus que houveram herdado de seu sogro e 

sogra, conhecido de mim tabeliao, pelo proprio que dou fe e pelo outorgado 

doador me foi dito em presenr;a de duas testemunhas abaixo assignado que este 

instrumemo faz a doar;iio a Capella. ao santo de sua devor;iio. Santo Antonio 

deste termo da Freguezia de Sao Bento do Sapucai-Mirim para seu patrim6nio 

de uma sorte de terras no mesmo Iugar que existe a Cape/a, na extensiio 

calculada em 20 alqueires de planta de milho ··. (0 documento foi adaptado 

pelo historiador Zildo Aparecido da Silva de acordo com o Livro Tombo 

nfunero dois da Paroquia de Santo Antonio do Pinhal e e copia fiel do Cartorio 

de Notas de Pindamonhangaba). 

No entomo das terras da igreja foi surgindo urn povoado. Desta maneira se originou a 

Vila de Santo Antonio do Pinhal, pertencente a freguesia de Sao Bento do Sapucai (fundado em 

1828), e que por sua vez pertencia a Vila Real do Born Sucesso de Pindamonhangaba. Santo 

Antonio do Pinhal foi assim, bairro de Sao Bento do Sapucai e este, distrito de 

Pindamonhangaba. 

Em 13 de junho de 1860 sena o povoado oficialmente fundado, sendo elevado a 
freguesia em 1861 e a distrito de paz em 1880. Finalmente em 26 de janeiro de 1960 veio a 

emancipa9ao politica e em 1967 a Assembleia Legislativa instituia a Estancia Climatica de Santo 

Antonio do Pinhal (http://www.cidadeshistoricas.art.br). 

3.2. Pensando na qualidade de vida dos habitantes de Santo Antonio do Pinhal 

A area do municipio e 133 km2
. Segundo dados do Ultimo censo realizado pelo IBGE, a 

sua popula9ao e de 6.328 habitantes, sendo 47,90% desses moradores da zona urbana e 52,10% 

da zona rural. Estimativa do SEADE e de urna populacyao em tomo de 6.864 em 2005. A taxa de 

urbaniza9ao e bern pequena comparando-se com regiao de govemo e do estado de Sao Paulo. A 

taxa geometrica de crescimento da populacyao acompanha a tendencia da taxa de urbaniza9ao, e 
menor do que ada regiao de govemo e do estado (tabela 8). 
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Tabela 8. Dados demogrcificos, Santo Antonio do Pinhal, estado de Sao Paulo, 
2005. 
lndicadores Municipio Regiao de Estado 

Governo 
Popula9ao 6.864 537.178 39.949.487 
Taxa de urbanizas;ao (%) 52,39 90,93 93,65 
Taxa geometrica de crescimento 1,67 1,79 1,72 
da popula9ao (%) 
Area (em km2

) 141 4.385 248.600 
Fonte: SEADE, 2005 . 

No periodo de 1991-2000, a populas:ao de Santo Antonio do Pinhal apresentou uma taxa 

media de crescimento anual de 1.95% e a taxa de urbanizavao cresceu 6,2 1 no mesmo periodo 

(ATLAS DO DESENVOL VIMENTO HUMANO, 2006). 

Tabela 9. indice Paulista de Responsabilidade Social, Santo Antonio 
do Pinhal, estado de Sao Paulo, 2005. 

lndicadores Ano Municipio Regiao de Estado 
govemo 

Riqueza 2000 44 61 
2002 34 47 50 

Longevidade 2000 57 65 
2002 63 65 67 

Escolaridade 2000 32 44 
2002 46 51 52 

Fonte: SEADE. 2005. 

Santo Antonio do Pinhal encontra-se de acordo com os indices existentes no municipio 

no grupo cinco, tanto no ano de 2000, como em 2002. Para o SEADE, neste grupo encontrarn-se 

os municipios mais desfavorecidos, tanto em riqueza como nos indicadores sociais. 

0 indice de Desenvolvimento Humano (IDH) desta unidade territorial no ano de 2000 

foi de 0, 796, comparativarnente o do estado de Sao Paulo 0,814, colocando o municipio no 

ranking 195°, entre os municipios brasileiros. Comparando-se com a referida taxa do ano de 

1991 houve urn pequeno crescimento. A dimensao que mais contribuiu para este crescimento em 

ordem de grandeza foi a Educa9ao, Longevidade e renda. Se mantivesse a mesma taxa de 

crescimento do IDH-M levaria 9,7 anos para alcans:ar Sao Caetano do Sui, o municipio com o 

melhor IDH-M do Brasil (0,919). 
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Tabela 10. Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, Santo 
Antonio do Pinhal, estado de Sao Paulo, 2006. 
lndicadores 1991 
Renda per capita media (R$ 2000) 181 ,9 
Propor9ao de Pobres (%) 36,7 
indice de Gini7 0,55 

Fonte: ATLAS DO DESENVOL VJMENTO HUMANO DO BRASIL, 2006. 

2000 
281 ,6 
22.4 
0,57 

A renda per capita media do municipio cresceu e a pobreza (medida realizada levando-se 

em considera9ao a propon;ao de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, 

equivalente a metade do salario rninimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 38,90%, passando 

de 36,7 para 22,4% em 2000. A desigualdade cresceu como indica o fndice de Gini, que passou 

de 0,55 para 0,57. 

3.3. Economia em transis:ao 

Se ha algumas decadas o setor agricola era o mais importante no municipio no sentido de 

trazer maior volume de divisas, hoje ele encontra-se em desvantagem. 0 setor terciario ocupa o 

primeiro lugar, seguido das atividades industriais (tabela 11). 

Tabela 11. Setores da Economia, Santo 
Antonio do Pinhal, estado de Sao Paulo, 
2000. 
Setor da economia 
Agropecuaria 
lndU.Stria 
Servi9os 

Fonte: IBGE, 2000 

(R$ 1.000) 
2.502,17 
4.090,23 
14.015,20 

No setor de agropecuana, as principais fontes de divisa para o municipio provem de 

atividades rurais tradicionais como a agricultura, a pecuaria e ultimamente do turismo. Os 

produtos que se destacam na agricultura sao a banana, o caqui e o pessego, tratando-se da 

lavoura permanente (tabela 12). 

'0 indice de Gm1 medea dcsigualdade na distribui~llo da pobreza. Seu valor varia de zero (Ol quando nao ha desigualdade a urn (1), quando a 
des•gualdade e max1ma. 
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Tabela 12. Lavoura permanente, Santo Antonio 
do Pinhal, estado de Sao Paulo, 2005. 

Lavoura permanente 

Especie Toneladas 

Banana 

Caqui 

Pessego 

75 

108 

48 

Fonte: IBGE. Produ~o Agricola Municipal, 2003: Malha Municipal digital 
do Brasil: situ~llo em 2001. Rio de Janeiro: IBGE. 2005. 

Tomando-se em considera9ao a lavoura temporana do municipio, a mandioca e o 

tomate tern urn volume maior de produyao (tabela 13). 

Tabela 13. Lavoura temporana, Santo Antonio do 
Pinhal, estado de Sao Paulo, 2005. 

Lavoura Temponiria 

Especie 

Mandioca 

Tomate 

ToneJadas 

250 

900 

Fome: IBGE. Produyao Agricola Muntcipal, 2003: Malha Municipal digital 
do Brasil: situa~llo em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 

T ratando-se da pecwiria, a cria9.ao de bovines tern maior expressao, tanto em rela9-ao ao 

nillnero de cabe9as (tabela 14), quanto de p rodu9ao no caso o leite (tabela 15) 

Tabela 14. Produ9ao das atividades de Pecuaria, 
Santo Antonio do Pinhal, estado de Sao Paulo, 
2005. 

Especie 

Leite de vaca 

Ovos de galinha 

Mel de abelha 

282 millitros 

78 mil dt1zias 

9 mil quilos 

Fonte: fBGE. Producilo Agricola Municipal, 2003: Malha Municipal digital 
do Brasil: s iruacao em 2001 . Rio de Janetro: IBGE. 2005. 
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T abela 15. Pecwiria em Santo Antonio do Pinhal, 
estado de Sao Paulo, 2005. 
Especie 
Bovinos 
Suinos 
Equinos 
Asininos 
Muares 
Coelhos 
Galinhas 
Galos, frangas, frangos e 
pintos 

Nlimero de caber;:as 
48.000 

750 
800 
12 
12 
40 

6.000 
10.000 

Caprinos 211 
Fonte: !BGE, Produ~l!o Pecuaria Municipal, 2003; Malha Municipal digital do 
Brasil: situavl!o em 200 I. Rio de Janeiro: !BGE. 2005. 

Pelo fato das atividades do setor terciario e industrial representar o maior volume de 

divisas para o municipio, parte significativa dos habitantes do municipio dedica-se a essas 

atividades, mesmo residindo na zona rural. Dai a importancia deste espayo territorial, nao s6 do 

ponto de vista natural, mais tam bern cultural e antropo16gico. 

Apesar da vocayao agricola do municipio, os agricultores tiveram que se adaptar as leis 

ambientais. Tradicionalmente, as areas mais ferteis sao as margens dos rios. Neste espayo no 

passado distante e ate ha. pouco tempo atras, seus bisavos, seus avos e seus pais dedicavam-se a 

atividades agricolas. Hoje esta pratica nao e mais possivel em funyao do C6digo Florestal 

(1967). 0 agricultor sabe que a policia florestal aplica sanr;:oes quando isso ocorre e os crimes 

ambientais sao inafianvaveis. 

Ha tambem a proibir;:ao de plantio no cume dos morros. Nas demais partes desse tipo de 

relevo, a atividade agricola deve ser feita acompanhando as curvas de nivel. 

Em conseqtiencia disso, em Santo Antonio do Pinhal, as areas florestadas estao 

aumentando. Antigos pastos pinhalenses estao dando lugar a areas florestadas, num processo 

que vern ocorrendo ha aproximadamente tres decadas. 

Como observou CA V ACO (200 1) em rnunicipios que desenvolveram atividades 

essencialmente agricolas, cujas areas de antigos solos primaries vern sendo abandonados, ocorre 

a regeneracrao da Mata Athmtica e a popula9ao local busca altemativas em atividades direta ou 

indiretamente ligadas ao turismo. 

A agricultura de Santo Antonio do Pinhal foi beneficiada no inicio do seculo XX com a 

chegada dos japoneses. Esses imigrantes chegaram por volta de 1929 e hoje, em menor nfunero, 
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estao radicados no bairro denominado Rein6polis. Antes de sua chegada cultivava-se no 

municipio mandioca, feijao e milho, cuja produc;ao nem sempre era suficiente. Com eles foram 

introduzidos o cultivo de cenoura, tomate e outros legumes. As tecnicas trazidas contribuiram 

para incentivar a agricultura no municipio. Hoje seus descendentes estao diversificando a 

produc;ao agricola com a introduc;ao do plantio de flores. 

Em relac;ao ao tamanho, as propriedades rurais eram bern maiores tempos atras. A 

mesma situac;ao acontece em outros municipios brasileiros, como por exemplo, em Cunha. Tal 

fato e explicado como decorrente da divisao das propriedades entre as gera96es que se 

sucederam. (SHIRLEY, 1977) e hoje a maior parte das urudades rurais sao pequenas e nela 

trabalha a familia do produtor (tabela 16). 

Tabela 16. Categorias Familiares por Tipo de Renda e Patronal. NUm.ero de Estabelecimentos, 
Area e Valor Bruto da Produc;ao do municipio de Santo Antonio do Pinhal, estado de Sao Paulo. 

Categorias 

TOTAL 
Total Familiar 
Maiores rendas 
Renda media 
Renda baixa 
Quase sem renda 
Patronal 
lnstituic;oes Religiosas 
Entidades Publicas 
Nao Identificado 
Fonte. Censo Agropecuario 1995/96, IBGE. 

Estabelecimentos Area Total Valor Bruto da Produc;ao 
NUm.ero % Hectares % R$ 1.000,00 % 

381 100,0 7.950 100.0 2.143 
318 83,5 4.452 56,0 1.308 
21 5.5 547 6,9 337 
64 16,8 1.123 14,1 548 
57 15,0 667 8,4 167 
176 46,2 2.113 26,6 256 
62 16,3 3.496 44,0 834 
l 0,3 2 0,0 1 

100,0 
61,0 
15,7 
25,6 
7,8 
11,9 
38,9 
0,0 

Desta maneira, nas propriedades rurais do municipio de Santo Antonio do Pinhal ha 
predominancia de propriedades farniliares em relayao as patronais. Os estabelecimentos 

familiares nao s6 lideram em numero, mas em rela9ao a area que ocupam e tambem quanto ao 

valor bruto da prodw;:ao. Sao poucas as propriedades familiares classificadas como de alta renda 

(5,5%), o nt1mero daquelas situadas na categoria de media e baixa renda sao inferiores aos 

estabelecimentos quase sem renda (176) que representam 26,6% da area ocupada pelas 

propriedades rurais do municipio. 

0 turismo come9a a despertar interesse em Santo Antonio do Pinhal. Atrativos para 

isso nao faltam, assim, a topografia acidentada, as areas florestadas, a presen9a de fontes 
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medicinais, o clima de montanha sao tambem fatores atrativos para o turismo, tanto o de 

aventura, como o ecoturismo e o turismo rural. A cidade conta tambem com nfunero razoavel de 

hoteis, pousadas, restaurantes e pesque-pague onde sao criadas trutas, dentre outras especies de 

peixes. 

3.4. Area de Preservayao Ambiental 

0 municipio de Santo Antonio do Pinh.al encontra-se em uma area de preserva<;:ao 

ambiental (AP A) da Serra da Mantiqueira. Esta unidade abrange areas dos estados de Sao Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foi criada pelo decreto nfunero 91.304 de tres de junho de 1985 

e abrange uma area de 402.517 ha. 

As areas de proteyao ambiental podem ser encontradas tanto em area publica, como em 

propriedades particulares. Constituem-se uma nova maneira de defesa da natureza. As atividades 

economicas sao permitidas dentro de limites determin.ados pelo 6rgao responsavel pela sua 

gestao, exceto em su.as zonas de vida silvestre, as quais devem ser integralmente protegidas. 

A area de Prote<;:ao Ambiental da Serra da Mantiqueira representa a maior extensao ja 

declarada pelo govemo federal como de prote9ao e se estende desde a Pedra do Papagaio, ao 

norte do Parque Nacional do ltatiaia, no estado de Minas Gerais, ate a Pedra do Bau, ao sul do 

Parque Estadual de Campos de Jordao. Assim: 

"A AP A da Serra da Mantiqueira protege ecossistemas de encosta da Mat a 

Atlantica, que garantem sua estabilidade geologica e preservam os 

mananciais de agua de grande significado social, e abriga campos de altitude 

de importancia genetica. Nela tambem persistem formas de cultura 

tradicional de grande interesse e beleza caracterizada por caboclos, que 

vivem segundo antigas tradifoes indigenas e ibericas de enorme importancia 

cultural e antropol6gica" (COST A, 2005: 1 ). 

Atrativos nao faltam para o desenvolvimento do turismo rural em Santo Antonio do 

Pinh.al. Para tanto se acredita que a atividade seria altamente benefica para os agricultores 

familiares. Para que isso ocorra e necessaria grande sintonia entre os agricultores e o poder 

publico municipal. 
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4.Louveira 

4.1. Situa9ao Geognifica 

0 municipio de Louveira localiza-se na regiao metropolitana de Campinas. Fica 

proxima a outra metr6pole, a capital paulista da qual dista 60,6 km. Louveira e servida por uma 

malha rodoviaria muito densa. Alem da Rodovia An.hangi.iera e Bandeirantes, outras (vide figura 

9) pennitem facil acesso a rodovia D. Pedro I e aos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 0 

municipio dista somente 25 km do aeroporto Internacional de Viracopos, elo fundamental para o 

comercio do MERCOSUL. 

Figura 9. Cidades e rodovias de acesso a Louveira, estado de Sao Paulo. 

Fonte: Mapa Rodoviario, 2005. 

A area do municipio e de 54 quilometros quadrados segundo o lnstituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (ffiGE, 2006). 

Dos municipios pesquisados e o que tern uma mancha urbana maior e com menos areas 

verdes (figura 1 0). Das areas florestadas, somente restam algumas manchas onde outrora havia a 

cobertura pela Mata Atlantica. Em relayao a essa floresta, ha. uma diversidade de tipos de 

agrupamentos vegetais, que variam de acordo com a latitude, o compartimento de relevo, a 

orientayao das vertentes, a insolayao, os solos, etc. (ROSS, 1996). 

0 relevo e constituido de colinas suaves e a altitude media esta em tomo de 690 metros. 

0 municipio e banhado pelo rio Capivari, cuja nascente esta no municipio vizinho de Jundiai. 
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Figura 10. Compara~ao entre a vegeta~ao original e atual e a Mancha urbana, Louveira, estado 
de Sao Paulo. 

Estr adas Principals 

Ferrovias 

Drenagem Principal 

Mat a 

Domfnio da Mata Atlantica 

Area Urbana 

Fonte: S. O.S. Mata AtHintica, 2006. 

4.2. Uma pequena incursao hist6rica 

- Ferrovias 

Drenagem Principal 

- Limites Municipals 

• Flor. Ombr6fila Densa 

Flor. Estacional Semidecidual 

Campos de Altitude, encraves de cerrado, zonas de 
tensao ecol6gica, contatos. 

Area Urbana 

A hist6ria do municipio paulista de Louveira tern inicio em 1639. Seu fundador foi 

Gaspar de Oliveira, urn espanhol da cidade de Langrona. Sua mulher era descendente de Joao 

Ramalho e da india Bartyra. 

0 nome do municipio vern das arvores "Louveiras", que existiam no local da funda~ao. 

Trata-se de uma arvore brasileira, originalmente encontrada no vale do rio Mogi, estado de Sao 

Paulo. Apesar de ser uma especie em extin~ao, alguns exemplares estao protegidos no Parque 

Nacional de Itatiaia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Louveira). 

Gaspar de Oliveira e sua esposa instalaram-se no Pouso dos Oliveiras, local no qual 

possivelmente os bandeirantes paulistas descansavam, nas proximidades de Jundiai. 
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0 fundador do municipio foi quem plantou as primeiras videiras da regiao, trazidas d 

sua plantal):aO localizada nas proximidades de Sao Paulo. Dessa forma come9ou o cultivo da uv 

no local onde seria mais tarde o municipio de Louveira. 

Os imigrantes italianos chegaram a Louveira a partir de 1890, vindos da Cidade d 

Treviso, fazendo da agricultura a sua principal atividade. 0 cultivo da uva e a produ9ao dj 

vinhos foram, em principio, suas principais atividades. Trouxeram ao municipio marcas de sua 

tipicidades culturais, as quais podem ser encontradas ainda hoje, como se observa no bairro d 

Abadia (FUNDAC, 2002). 

A crise vivida na ltcilia de superpopula9ao no campo eo desemprego contribuiram par 

momentos de extrema miseria naquele pais. Tal situayao levou os italianos a abandonar sua terr 

natal procurando novas frentes de trabalho (MARTINS, 1990), inclusive migrando em massa 

para outros paises europeus por volta de 1860. Uma decada depois comeyaram a migrar para a 

America, principalmente para os Estados Unidos, Argentina e Brasil 

(www.estadao.eom.br/450/historia). Assim, desde meados do seculo XIX, ate a decada de 1930, 

do seculo XX, dez milhoes de italianos deixaram o pais. 

A musica cantada pelos imigrantes revela os motivos pelos quais os italianos migraram 

em busca de uma vida melhor: 

"Italia bela mostre-se gentil 

E os filhos seus nao a abandonarao, 

Senao, vao todos para o Brasil, 

E nao se lembrarao de retomar. 

Aqui mesmo ter-se-ia que trabalhar 

Sem ser preciso para a America emigrar. 

0 seculo presente ja nos deixa, 

0 mil e novecentos "se aproxima". 

"A fome esta estarnpada em nossa cara 

E para cura-la remedio nao ha. 

A todo o memento se ouve dizer: 

"Eu vou la, onde existe a colheita do cafe" (ALVIN, 1986: 17). 
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Em 1888, a imigrayao italiana para o Brasil foi oficializada Foi firmado urn convenio 

entre os dois paises para a vinda de irnigrantes. 0 destine dos irnigrantes, no periodo da 

imigrac;:ao subvencionada, foi as fazendas de cafe de Sao Paulo e OS nucleos de colonizayaO, 

principalmente os oficiais, localizados no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Parana e Espirito 

Santo (GOMES, 2000). 

No Brasil havia muito interesse em receber mao-de-obra. As lavouras de cafe se 

expandiarn e com a libertavao dos escravos, a grande preocupac;:ao era como substituir o trabalbo 

escravo. A imigrac;:ao de europeus, principalmente italianos, foi a soluc;:ao surgida para resolver o 

problema. 

A Vila de Louveira, assim como a Vila de Rocinha (hoje o municipio de Vinhedo). 

pertenciarn a Vila de Jundiai. Assim, por mais de trezentos anos Louveira pertenceu a Jundiai. 

No dia 31 de marc;:o de 1872 era inaugurada a Estac;:ao Ferroviana e a Linha Ferrea da 

Companhia Paulista de Estrada de Ferro, na qual a primeira diretoria foi eleita em 1868. Hoje. a 

velha estac;:ao e urn dos pontes turisticos do municipio. 

No ano de 1948, Rocinha transfonnou-se na cidade de Vinhedo e Louveira passou a 

pertencer ao novo municipio como bairro. Na primeira eleic;:ao para a Camara Municipal foram 

eleitos cinco vereadores, todos residentes no Bairro de Louveira, o subprefeito tarnbem era do 

mesmo bairro. 

Os vereadores residentes em Louveira, juntamente com outras pessoas, organizaram no 

dia 24 de agosto de 1952, no Cine Louveirense, urna reuniao preparat6ria para reivindicar a 

elevac;:ao do bairro em distrito o que ocorreu em janeiro de 1955. Por meio de urn plebiscite 

realizado em 1963, o povo de Louveira manifestou-se, em sua grande maioria, favoravel a 

elevac;:ao de Louveira a categoria de municipio. 0 municipio de Louveira fo i criado pela Lei n°. 

8092, de 28 de fevereiro de 1964 (SECRET ARIA DE DESENVOL VIMENTO DO TURISMO, 

INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA, 2005). 

Hoje, Louveira e urn municipio que recebe urn grande contingente de pessoas, 

especialmente das grandes cidades que, buscam melhor qualidade de vida residindo em chacaras 

encontradas em todo o municipio. 
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4.3. A qualidade de vida da populayao louveirense 

Louveira acompanha a tendencia., de grande parte dos municipios paulistas, de ter a 

maior parte de sua populayao habitando na area urbana. Distribuida pelo seu territ6rio existe uma 

populayao de 28.389 habitantes, sendo deste total, 2.044 habitantes na zona rural. Dados 

estimados calculavarn a populayao em 2005 em tomo de 28.389 pessoas. A taxa de urbanizayao 

teve urn crescimento, entre 1991 e 2000, de 4,55% (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO DO BRASIL, 2006). A densidade demognilica e de 525,72 hab!km2
, maior do que a 

da regiao de govemo (424,77hab!km2) e a do estado, que esta em tomo de 160,7 hablkrn2 

(SEADE, 2006). 

Tabela J 7. Dados demogra.ticos, Louveira, estado de Sao Paulo. 

Indicadores Municipio Regiao de Estado 
Govemo 

Populayao 28.389 745.452 39.949.487 
Taxa de urbanizayao (%) 93,62 91 ,27 93.65 
Taxa geometrica de crescimento 3,57 2,16 1,72 
da popula9ao (%) 
Area (em km2) 54 1.755 249.600 

Fonte: SEADE, 2005. 

A Taxa geometrica de crescimento da popula9ao expressa em termos percentuais o 

crescimento medio da popula<;ao, em urn determinado periodo de tempo. Geralmente, considera

se que a populayao experimenta urn crescimento exponencial tambem denominado como 

geometrico (SEADE; IBGE, 2006). Comparando-se essa taxa em rela<;ao a regiao de govemo e 

a do estado e bern elevada. 

Tabela 18. indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 
Louveira, estado de Sao Paulo. 
Indicadores 

Riqueza 

Longevidade 

Escolaridade 

Fonte. SEADE, 2005. 

Ano 
2000 
2002 
2000 
2002 
2000 
2002 

Municipio Regiao de govemo 
60 
53 50 
75 
74 
42 
48 
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70 

53 

Estado 
61 
50 
65 
67 
44 
52 



Os Indices obtidos pela SEADE no ano de 2000 situam o municipio de Louveira no 

grupo "nfunero urn" dos municipios, com niveis elevados de riqueza e born nivel em relayao aos 

indicadores sociais. A situacrao modifica-se urn pouco no ano de 2002, quando a unidade 

administrativa cai para o grupo dois, cuja definicrao aponta para niveis de riqueza elevados, nao 

exibem bons indicadores sociais. 

Em relacrao ao IDH8 o municipio recebeu em 2000 a pontuas;ao de 0,800, enquanto o 

mesmo indice no estado de Sao Paulo foi de 0,814. Segundo a classificas;ao do Programa das 

Na9oes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o municipio esta entre as regioes consideradas 

de alto desenvolvimento humano. Em relas;ao a outros municipios do estado ocupa a 16~ 

posis;ao. Isto significa que 168 municipios do estado estao em situa9ao melhor e 476 municipios 

estao em situas:ao igual ou pior. E importante ressaltar que houve urn aumento do IDH em 

relas:ao a 1991 (vide tabela 19). 

Tabela 19. IDH Municipal, Louveira, estado de Sao Paulo. 

Indice: 1991 2000 

Indice de desenvolvimento humano 0,750 0,800 
municipal 

Educas:ao 0,766 0,874 

Longevidade 0,769 0.780 

Renda 0,715 0,746 

Fonte: ATLAS 0 DESENVOL VI MENTO HUMANO DO BRASIL, 2006. 

A dimensao que mais contribuiu para o crescimento do IDH-M no periodo de 1991 a 

2000 foi a Educacrao com 72,0%, seguida pela Renda, com 20,7% e pela Longevidade, com 

7,3%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o municipio levaria 18,6 anos para 

alcans:ar o indice atual de Sao Caetano do Sul, (0,919) (ATLAS DO DESENVOL VIMENTO 

HUMANO DO BRASIL, 2006). 

' A metodologia do !DH tambem passou por modifica¢es o que pode alterar a classificayao do municipio e cnar urna falsa interpreta,.l\o de 
melhora ou piora da qualidade de vtda. 
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Tabela 20. Indicadores de Ren~ Pobreza e Desigualdade 1991 e 
2000, Louveira, estado de Sao Paulo, 2006. 

lndicadores 1991 2000 

Renda per capita Media (R$ 2.000) 283,1 341 ,3 

Propon;:ao de Pobres (%) 13,0 10,5 

Indice de Gini 0,46 0,47 

Fonte: Atlas de Desenvolvimemo Humano do Brasil. 2006. 

A renda per capita media do municipio cresceu 20.56%. em 2000, tomando-se como 

referencia a do an.o de 1991. A pobreza diminui passando de 13, % em 1991 para 10,5% no ano 

2000. A desigualdade tambem cresceu: o lndice de Girll passou de 0,46% em 1991 a 0,47% no 

ano 2000. 

4.4. A economia de Louveira 

A agricultura, apesar de nao ser mais o principal setor da economia (tabela 21 ), tern wn 

peso importante, pois emprega cerca 1.630 trabalhadores. Fatores fisicos favoraveis no 

municipio, tais como a boa topografia e as condi9oes de solo favorecem o seu desenvolvimento. 

Dos 5.400 ha, 3.335,4 ha sao considerados como area rural, totalizando 394 propriedades rurais, 

segundo a Casa da Agricultura de Louveira. 

T a bela 21. Economia de Louveira, estado de 
Sao Paulo, 2000. 

Setores da economia (R$1.000) 

Agropecmiria 7.182,47 

IndUstria 274.991 

Servi9os 173.087 

Fonte· IBGE, 2000. 
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E o setor industrial que gera mruores divisas e empregos, apesar de alguns deles 

beneficiarem indiretamente o setor agricola, como por exemplo, os frigorificos avicolas, que 

dependem da materia-prima que vern do campo. 

No setor terciario o turismo tern trazido divisas para o municipio com os parques 

tematicos na regiao (Wet'n Wild e Hopy Hary), alem dos condominios fechados e do 

agroturismo. Pelo seu clima, tranquilidade e proximidade com areas metropolitanas estao se 

instalando no espa9o rural condominios fechados de medio/alto padrao, atraindo moradores 

principalmente de Sao Paulo. 0 agroturismo tambem vern sendo incentivado pela Prefeitura e 

pelo SEBRAE. 

Os dados demonstram a predominancia dos agricultores familiares (64,5%) que, no 

entanto. ocupam menos da metade da area total cadastrada do municipio comparado aos 

agricultores patronais que, em menor nfunero (35,5%), ocupam 55,2% da area. Em termos de 

valor da produ9ao a agricultura familiar em Louveira segue os mesmos indices do pais, ou seja, 

e responsavel por quase 30% do valor total da produ9ao. 

Tabela 22 Categorias Familiares por Tipo de Renda e Patronal. Nfunero de 
Estabelecimentos, Area e Valor Bruto da Produyao do municipio de Louveira, estado 
de Sao Paulo 

Area Total 
Valor Bruto da 

Estabelecimentos 
Categorias Produ9ao 

Nfunero % Hectares % R$ 1000 % 

TOTAL 273 100,0 2.402 100,0 9.974 100,0 

Total Familiar 176 64,5 1.077 44,8 2.844 28,5 

Maiores rendas 37 13,6 343 14,3 1.682 16,9 

Renda media 69 25,3 250 10,4 810 8,1 

Renda baixa 28 10,3 125 5,2 208 2,1 

Quase sem renda 42 15,4 357 14.9 145 1,5 

Patronal 97 35,5 1.325 55,2 7.129 71,5 

Instituis:oes Religiosas - - - - - -

Entidades PUblicas - - - - - -
Nao Identificado - - - - - -

-Fonte Censo Agropecuarzo !99J/96. IBGE 
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Na produc;ao agricola predomina o cultivo de frutas, tais como, uva e caqui, ja na 

criayao animal a avicultura, a piscicultura e a suinocultura se destacam (tabela 23 e 24). Tal 

diversificac;ao pode ser explicada pela presenc;:a de urn grande mercado conswnidor no entomo 

do municipio, que estimula a diversificac;ao da produc;ao, e da necessidade dos agricultores 

familiares em diversificar a produc;ao em suas unidades de produc;ao buscando altemativas de 

renda. 

Tabela 23. Explorac;oes Vegetais, Louveira., estado de Sao Paulo. 
Fevereiro de 2006. 

Cultura Quantidade de Area (em 
propriedades hectare) 

Uva rustica 244 644,1 

Caqui 112 131,2 

Baquearia (pasto plantado) 83 420,7 

Eucalipto 83 231.4 

Milho 46 67,3 

Fonte Dados Projeto Lupa. 2006. 

Tabela 24. Explorac;:oes Animais, Louveira, estado de Sao 
Paulo, Fevereiro de 2006. 

Explorac;ao Animal Quanti dade Unidade 
A vicultura de corte 7225000 Cabec;:as/ano 

Psicultura 34000 M2 Tanques 

Suinicultura 4860 Cabec;as 

A vicultura para ovos 43005 Cabec;:as 

Bovinocultura leiteira 237,4 Cabec;as 

Fonte: Dados Projeto Lupa. 2006. 

4.5. A produc;ao socioespacial do territ6rio rural de Louveira 

Grande parte dos agricultores familiares de Louveira dedica-se a fruticultura. Cultiva-se 

uva, pessego, figo e goiaba. Porem, parte dos agricultores, principalmente os familiares, 

encontra-se, a cada ano, mais descapitalizados. Outro dado preocupante para o setor rural e o 

valor da terra esta cada vez mais alto diante da expansao imobiliana, o que levanta tambem 

questoes ligadas aos problemas ambientais. Ciente destes fatos, a Prefeitura Municipal passou a 
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procurar formas de agregar valor a produ9ao a fim de buscar melhorarias nas condiyoes 

economicas dos produtores rurais; com atividades ligadas a preserva9ao do meio ambiente. 

A pesquisa realizada na regiao das frutas no Municipio de Louveira abarcou tres bairros 

rurais: o da Abadia, o Luiz Gonzaga e o Monterrey. Sao bairros cujas hist6rias remetem a 
imigrayao do seculo XIX e inicio do seculo XX. A maior parte dos imigrantes e de origem 

italiana a exceyaO do bairro Luiz Gonzaga. 

No bairro da Abadia, sao cerca de quatro geray5es, chegando hoje a quase 150 familias: 

os Biazzi, os Louren9ao, os Franzin.4 os Bonetos, os Bragili e os Bovieiro. Sao familias que 

fizeram e fazem a hist6ria do bairro tipicamente rural, constituido de varios sitios e chacaras 

localizadas a margem direita da Rodovia Romildo Prado (SP-63), nas terras da antiga fazenda 

Feta, adquirida por imigrantes italianos ascendentes dos que hoje lase encontram. 

Inicialmente foi o cafe a principal atividade economica. Porem. todo cafe foi queimado 

pelos fiscais do govemo durante a crise do produto em 1929. 0 cultivo da uva sucedeu o cafe, 

apesar de sua predominancia, atualmente convive com plantayoes de pessego e caqui. 

As raizes italianas deixaram a fe religiosa e a cultura. Existe no bairro uma capela 

cat6lica inaugurada em junho de 1950. Nela encontra-se a imagem de Nossa Senhora da Abadia, 

padroeira do bairro e que, segundo os moradores, foi trazida de Portugal pelos primeiros 

habitantes de Louveira. Existe tambem no bairro uma escola de nivel fundamental. 0 ensino 

medio e cursado na cidade eo transporte dos escolares e realizado pela Prefeitura Municipal. 

As homenagens a Santa padroeira ocorrem no dia 15 de agosto. Ainda na segunda 

semana de agosto e comemorado o Dia da Comunidade Itatica Louveirense. Normalmente, as 

festividades sao iniciadas com urna procissao e Missa Solene rezada ern italiano. Em seguida 

ocorrem shows musicais a moda da "tarantela", apreciacrao de vinhos caseiros e de pratos 

tipicos. 

A preserva9ao de parte da mata nativa, as videiras bern tratadas, as casas limpas e com 

jardins bens cuidados. a topografia com colinas medias arredondadas e os amplos vales 

apresentam urna paisagem muito bonita ao visitante. 

0 bairro Luiz Gonzaga tern origem na grande fazenda do sesmerro Coronel Luiz 

Gonzaga Batista Martins. No passado. na propriedade plantava-se cafe, trabalho realizado pelos 

escravos, existindo nela ainda ruinas de uma senzala. Com a queda do cafe em 1929 o 

proprietano perdeu quase tudo, e de 360 alqueires restaram apenas 54. 
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Alem das planta96es de cafe, o coronel Luiz Gonzaga Batista Martins possuia um 

armazem que fornecia mercadorias para todos os sitiantes vizinhos. Por ser uma pessoa bastante 

influente no local durante sua vida, o bairro, que ele ajudou a formar, a escola e a esta9ao de 

ferro do bairro tern o seu nome. Com a morte do coronel, o sogro da. proprietaria, resolveu 

plantar uva niagara. A entrevistada nao considerou uma boa ideia em fun9ao de este produto 

agricola ser comum na maioria das propriedades. 

A sede da antiga fazenda tern 134 anos e e constituida de 13 comodos. Originalmente 

era bern menor, a medida que os filhos nasciam era acrescido urn quarto. Segundo a proprietaria, 

cujo marido e descendente do coronel Luiz Gonzaga, e uma casa que tern muita hist6ria e por 

isso tern que ser preservada. As janelas e as portas sao originais. Na cozinha junto ao fogao a 
lenha passam canes de agua que mantem a agua quente para toda a casa. Os atuais proprietaries 

fizeram poucas modifica96es no casarao. Colocararn nas paredes da cozinha l.Sm de azulejo 

para melhorar a higiene. Os m6veis da casa foram herdados da mae e dos avos dos proprietaries. 

Entre as pe<;as antigas existe uma geladeira Frigidaire, fabricada em 1925, o detalhe irnportante 

e que ela ainda esta em funcionarnento. Outro destaque no casarao e a presen<;a de urn cofre 

ingles de 200 anos. Nele estao guardados livros de caixa do antigo armazem, alem de certidoes 

de nascimento dos antigos proprietaries escritas a mao eo docurnento que registra a barganha de 

urn escravo por wna casa. 

Existe tambem preocupayao com a conserva<;ao das arvores que sao centemirias, e de 

toda vegeta~tao de maneira geral assim como da fauna constituida por macacos, vanos tipos de 

aves, inclusive de tucanos. Existe uma jaqueira muito grande, que segundo calculos do marido 

da proprietaria, deve ter aproximadamente 200 anos e que era bern maier, mas foi cortada por 

urn raio. Nas palavras da proprietaria aqui niio se corta nada, se preserva tudoJ inclusive existe 

uma area de mata virgem. que nunca foi cortada. 

E, fmalmente, o bairro Monterrey onde no passado havia a fazenda Santa Tereza e 

alguns sitios. Segundo urn de seus moradores, "afazendafoi loteada pe/o Maluf'J. Paulo Maluf 

foi governador do estado de Sao Paulo e prefeito da capital paulista, sua familia comprou a 

fazenda e foi responsavel pelo seu loteamento. 0 nome foi colocado para copiar os americanos. 

Ainda hoje. grande parte das famiUas residentes no bairro e tambem descendente dos antigos 

irnigrantes italianos. 
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A heranva cultural preservada pelos descendentes dos imigrantes italianos e as belas 

paisagens agricolas produzidas em suas propriedades, a fazenda centenana, que conserva ruinas 

de uma antiga senzala, o artesanato rural, doces, geh!ias, licores, vinho e aguardente, a 

oportunidade de realizar o "collie e pague" aliado ao resgate da natureza, sao atrativos que 

favorecem o agroturismo em Louveira. 
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5. A consolida~ao e as contradi~oes do turismo no espa~o rural 

1. Apresentayao 

0 ideano que o mundo rural representa nos tempos atuais para os habitantes urbanos, 

como urn local tranqililo, seguro, nao poluido leva alguns citadinos a investir no turismo no 

espacro rural. Sua realizayao se toma possivel grayas as indenizayoes trabalhistas, venda de 

propriedades ou mesmo pelo recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi<yo (FGTS), 

que podem ser resgatados na epoca da aposentadoria, para dar inicio ao seu sonho. Por outro 

lado, o turismo rural tern a sua face cruel, pois essa atividade valoriza as terras e desterritorializa 

o produtor rural mais vulnenivel. 

Este capitulo visa a identificacrao dos motives que levaram o desenvolvimento do 

turismo no espacro rural nos municipios pesquisados e tambem demonstrar quais os beneficios 

decorrentes de sua implantac;:ao e quem ganha e quem perde com essa nova atividade. 

2. 0 turismo em Cunha 

2.1. A contribuic;:ao dos cerarnistas de Cunha para o Turismo Rural 

0 municipio de Cunha foi decretado instancia climatica em 1948. Devido a sua altitude 

seu clima era favonivel ao tratamento da tuberculose. Tal fato, porem, nao foi importante para o 

desenvolvimento do turisrno, pois a descoberta de antibi6ticos propiciou o tratarnento de doencras 

pulmonares no local de moradia dos pacientes. 

0 turismo teve grande impulso em Cunha gracras aos ceramistas. A ceramica e uma 

tradicrao local, desde os tempos dos indios. 0 artesanato corn barro teve continuidade com 

dezenas de paneleiras9
, com a fabrica<;ao de potes, panelas, canecas e moringas. Esta arte 

ganhou forc;:a corn ceramistas japoneses e portugueses que comec;:aram chegar ao municipio na 

decada de 1970, introduzindo a ceramica de alta temperatura. 

Os ceramistas trouxeram a experiencia japonesa de queirnar objetos em fomos do tipo 

·'noborigama" composto de vanas camaras construidas em declive (foto 3). Hoje, possuern 

' Paneleirns silo ant igas moradoras da zona rural que se dedicam a produ9Ao de utensilios domesticos em barro com tecnicas herdadas dos 
indigenas que habitavam a regiao. 
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atelies em Cunha, uma ceramista japonesa, um ceramista portugues, que tambem e arquiteto, e 

ceramistas brasileiros que se iniciaram na atividade como aprendizes. 

Foto 3. Forno Noborigama, Cunha, estado de Sao Paulo. 

Fonte: Foto da Autora 

E interessante observar que cada ceramista tern seu estilo pr6prio, sua arte diferenciada, 

urn modo diferente de ver a cerfunica Isto propicia ao turista observar variedades de estilos, 

podendo optar pelas caracteristicas que mais lhe agradar e tambem pelo preyo. Os atelies tern o 

seu proprio fomo e a sua abertura cria grande expectativa, atraindo muitos turistas. Esse 

acontecimento e sempre surpreendente, pois dentro do fomo, cada objeto, devido a sua posiyao 

recebe temperaturas diferentes. Isso faz com que cada peya tenha colora9ao e textura Unicas, 

sendo dificil tambem prever o resultado de cada fornada 

A criatividade dos artistas varia em relayaO as peyaS. Sao produzidos bonecos, 

mascaras, esculturas, potes, objetos com temas folcl6ricos, ligados ao imagimlrio cotidiano 

cunhense, e utensilios domesticos (foto 4). 

A vinda dos ceramistas para Cunha esta ligada a tradiyao das paneleiras e ao excelente 

barro encontrado no municipio, materia-prima para a produ9ao. Tambem se relaciona a busca de 

uma vida mais tranqtiila, Ionge do agito urbano. 
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Foto 4. Peyas produzidas por uma ceramista de Cunha. estado de Sao Paulo, 2005. 

Eu vim para ca porque queria morar no sitio, queria ter essa vida de campo. 

Tenho vaca, tenho ovos, e assim a minha ideia era vir para ca e continuar 

fazendo cerdmica. Eu tenho uma vida de cerdmica, mais de trinta anos. Na 

realidade foi uma surpresa o movimento que tive aqui (com a procura que tern 

pelas peyas que produz). As vezes me policio a respeito disso. Niio vim para cti 

pra virar uma escrava da ceriimica, para ter um milhao de pet;as para vender, 

eu vim para ca para curtir meu res to de vida no sossego e fazer as coisas que 

eu gosto, uma delas e a ceriimica (Ceramista de Cunha, 2004). 

Trata-se de uma ceramista, que veio de Sao Paulo. Em principio, a compra do sitio onde 

mora era para lazer, aproveitar o sossego da zona rural, fugir do agito das grandes cidades. Fez 

por encomenda todas as peyas do cafe da manha para uma pousada onde ficava hospedada, 

enquanto reforrnava a casa do seu sitio. As pessoas que hi se hospedavam ficavam interessadas 

em saber de onde era a ceramista autora das pe9as. Ai ela foi descoberta. Resolveu fazer em sua 

propriedade rural urn show room para expor sua produ9ao artistica. Trouxe urn tomo, urn fomo a 

gas e assim nasceu o atelier. 

Com a chegada dos ceramistas, na epoca da abertura dos fomos, nao havia hoteis para 

abrigar os convidados, apenas urn hotel comercial no centro da cidade e urn hotel fazenda, 
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distante aproximadamente uns 30 quilometros. Por conta disto, truc1a-se no municipio urn 

crescimento das pousadas, principalmente no espayo rural. 

0 uso da expressao ·'turismo no espa9o rural" e mais arnplo que do de turismo rural, 

pois engloba todas as modalidades de turismo desenvolvidas em espayos rurais ou em areas 

rurais. Ja turismo rural e destinado as manifesta9oes que se identificam com a vida rural, seu 

habitat, sua economia e sua cultura (CALS et al, 1995). 

0 aumento da hospedagem no espayo rural no municipio em detrimento ao espac;o 

urbano tern como fator motivador o contato com a natureza e animais, o silencio e a 

tranqtiilidade do campo. 0 estresse da vida modema afeta a qualidade de vida das pessoas que 

tendo oportunidade de refugiar-se num local sossegado, nem que por poucos dias, possibilita que 

se reabastec;am de energia para poder seguir sua vida atribulada (SANTOS et al, 2006). 

Por volta do ano de 1992, o SEBRAE (Servic;o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas) confirmou que era o turismo a grande vocac;ao do municipio de Cunha por meio de 

urn projeto denominado "Conselho de Desenvolvimento do Municipio" que realizava projetos 

nas areas de Educac;ao, Saude, Turismo e Meio Ambiente. A partir dai foi criado o "Festival de 

Invemo ·· e elaborado o primeiro folheto para divulgac;ao do turismo em Cunha. 

Durante o mes de julho, nos finais de semana ocorre o "Festival de Invemo" em Cunha. 

Ate o ano de 2006, ja ocorreram 13 eventos. Consta da programac;ao do evento: exposic;oes de 

oleos sobre tela, apresenta9ao de orquestras sinfOnicas, bandas, corais, shows de mtisicas 

populares. com apresentac;ao de artistas da MPB, chorinho, seresta, alem de grupos que 

apresentam musicas folcl6ricas. Fazem parte da programac;ao tambem grupos de dan9as num 

resgate da cultura tradicional como a congada, mo9ambique e jongo e apresentac;oes de violao. 

viola, pec;as de teatro e urna novena ao Divino Espirito Santo. 

0 "Festival de lnvemo" de Cunha tern caracteristica bern diferenciada do que o de 

Campos de Jordao, que tern urn enfoque muito mais voltado a musica classica. A elaborac;ao da 

programayao em Cunha e direcionada para a mtisica popular, regional e sertaneja. Existe tambem 

urn cunho religioso na preserva9ao das tradic;oes cat6licas. 
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3. Santo Antonio do Pinhal: turismo rural ou turismo dormit6rio? 

A atividade agricola tradicional em Santo Antonio do Pinhal era a agricultura e a 

pecwiria. Pelo tipo de relevo montanhoso, a dificuldade de trabalhar a terra e muito grande. Sao 

poucas as areas onde podem ser usadas maquinas, por isso o uso da enxada e comum ainda hoje. 

As condic;oes favodtveis para a agricultura em cidades pr6ximas, localizadas no Vale do Parru.ba, 

ou mesmo, a importac;ao de outros paises, fez com que os produtos agricolas do municipio nao 

pudessem concorrer em prec;o, com aqueles produzidos em areas mais favoraveis. 

Nos anos de 1990, principalmente ap6s a criaryao do MERCOSUL, houve eliminac;ao 

das barreiras ao comercio de uma serie de mercadorias. Assirn. os produtos externos passaram a 

ter livre entrada no pais ou a pagar tarifas reduzidas. A reduc;ao das barreiras atendeu a uma 

medida govemamental cujo objetivo era de estabilizar os prec;os intemos, mantendo as taxas de 

inflac;ao em patamares mais baixos. 0 rompirnento do protecionismo a produc;ao intema causou 

impactos sobre a renda dos agricultores com o aumento da oferta de produtos importados, pois 

os prec;os cairam intemamente e ficaram condicionados as dos prec;os extemos (FILHO et al., 

2004). 

''A produ~ao rural foi caindo pela concorrencia. lsso desestimulou muito os 

produtores e nao tendo continuidade com a atividade, voce acaba desistindo " 

(Presidente da CONTUR, Santo Antonio do Pinhal, 2005). 

Outro fator que contribuiu para desestimular as atividades agricolas em Santo Antonio 

do Pinhal foi a construc;ao da nova estrada asfaltada para Campos de Jordao. Enquanto a estrada 

para Campos era de Sao Jose dos Campos, aqui ficou uma perola intoctivel (PV, Santo Antonio 

do Pinhal, 2005). 

Fazendo urn estudo sabre as mudanc;as que ocorreram no litoral norte paulista, 

LUCHIARJ. (1999), identifica o periodo entre as decadas de 1950 e 1970, como inicio da ruptura 

devido a valorizac;ao turistica das paisagens naturais. Ate entao, o turista nao dominava 

completamente as paisagens do litoral paulista. A paisagem local, que foi construida e 

preservada ao Iongo dos seculos, continha apenas uma casa ou outra de veraneio. Nao havia 

barreiras para o acesso ao mar ou ao sertao ( espac;o localizado entre as en costas da Serra do Mar 
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e a orla litoranea, onde os cais:aras desenvolviam suas lavouras), grupos de veranistas, cai9aras, 

imigrantes, campistas, podiam circular por todos os lugares. A autora considera a implantas:ao 

da rodovia Rio-Santos (BR-1 01) como a ruptura defmitiva, o acontecimento que anuncia o 

periodo contemporaneo. 

Tendo como referencia o Yale do Parru.ba (Taubate) o acesso a cidade Santo Antonio 

do Pinhal se faz por urna rodovia, que apesar de localizar-se em regiao serrana e bern projetada e 

ern excelente estado de conservas:ao. 

A inaugura9ao da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro trouxe turistas para Santo Antonio 

do Pinhal. A chegada desses visitantes deixou os agricultores rnuito entusiasmados. Havia a 

potencialidade do desenvolvimento do cornercio no municipio e a possibilidade de receber os 

turistas que nao encontravam hospedagem em Campos de Jordao. 

Santo Antonio do Pinhal comer;ou a desenvolver o turismo ha cerca de 20 anos 

arrits, s6 que apesar da qualidade do c/ima, da vegetar;ao, o turismo aqui se da 

mats no mes de junho/julho que e quando acontece o " Festival de lnverno " de 

Campos de Jordfio. Desta maneira, Santo Antonio sempre sobreviveu 

turisticamente com o que sobrava de Campos de Jordao (L. P ., Santo Antonio 

do Pinhal, 2005). 

0 turismo ern Campos de Jordao teve grande desenvolvimento nas Ultimas decadas. A 

programa9ao do "Festival Intemacional de Invemo" no municipio acontece anualrnente e tern 

como objetivo valorizar a milsica erudita. Sao turistas nacionais e internacionais que participam 

do evento. 0 Festival tern urn publico fiel de aproximadamente cern mil espectadores diretos 

(www.guiavaleonline.com.br, 2005). 

Como as pousadas ao redor estavam cheias eles ligavam e pediam para eu ceder 

o espa90 da casinha, era s6 uma casinha de madeira. E os h6spedes que vinham, 

tomavam cafe nas pousadas localizadas no entorno. Na proxima temporada 

queriam jicar aqui, nao queriam voltar para a pousada. Com isso jizemos essa 

sala, a cozinha) depois jizemos a cozinha no Iugar da garagem e nos fomos 

montando, fazendo a pousada (P.A., Santo Antonio do Pinhal, 2004). 
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A procura de hospedagem em Santo Antonio do Pinhal, por ser mais barato do que em 

Campos de Jordao, e possivel pela existencia de uma boa estrada que liga OS dois municipios. E 
importante assinalar que a rodovia, apesar de se localizar numa regiao serrana, e de excelente 

conserva9ao e muito bern sinalizada. 

Fui diversas vezes para Veneza. Para voce dormir em Veneza e muito caro, 

entiio voce fica em Mestre a 15 minutos de trem ou em Padova que e meia hora 

de trem. Passa o dia inteiro em Veneza e vai dormir nas cidades pr6ximas. Isto 

e secular e n6s aqui na realidade estamos na mesma raziio, o pessoal quer 

passar o dia em Campos, quer ir a noite lei aos cafes, bares, no oba, oba. Mas 

depois ele quer ir embora por duas razoes, uma porque para voce andar lti 12 

km, 14 km em busca de pouso. voce vai pegar estradas ruins. Aqui e uma 

estradona. o turista vem aqui (Santo Antonio do Pinhal) e paga a metade do 

prer;o (P.V., Santo Antonio do Pinhal. 2005). 

Outro atrativo do municipio e a tranqililidade, seguran9a e liberdade. 

·'Em Campos de Jordiio, aquela caracteristica peculiar de descanso acabou, 

se for a Capivari, (Bairro de Campos de Jordao, com estilo arquitetonico 

alemao e urn local muito procurado no invemo) em julho e uma loucura, 

aquila lei e um oba, oba. As pessoas que tinham casa la estiio fugindo, 

inclusive estiio investindo aqui, por que? Foi por causa da tranquilidade. La 

acabou a tranqiiilidade, entiio como aqui esta perro de Campos, e todo 

mundo gosta de Campos vem se hospedar aqui. E o que Santo Antonio do 

Pinhal tern? Tem mais seguranr;a. e liberdade (P.S.A. ,Santo Antonio do 

Pinhal, 2005). 

A construc;:ao da rodovia. que permitiu o desenvolvimento do turismo em Santo 

Antonio do PinhaJ contribui, a exemplo do litoral norte paulista, para desestruturar o espac;o 

rural no municipio, uma vez que valorizou as terras em algumas areas. Parte dos produtores 

rurais, diante desses aumentos, vendeu suas propriedades e foram para a cidade. 
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4. 0 agroturismo em Louveira 

No municipio de Louveira existe urn programa de desenvolvimento do Agroturismo 

Sustentavel, proposto pela administra9ao municipal. 0 interesse pelas atividades de turismo 

rural no municipio prendeu-se a necessidade de diversificar as atividades das propriedades 

familiares, que predominam no municipio, com novas alternativas de rend a. 

0 setor publico pode desempenhar uma fun9ao no desenvolvimento do turismo 

sustentavel, atuando de diversas maneiras: elaborayao de leis e sua regulamentayao; em tennos 

monet.arios por meio de financiamentos, incentivos e posterior controle fiscal; no planejamento e 

uso do solo com a finalidade da conseqtiente continuidade do desenvolvimento do turismo 

sustentavel; desenvolvimento e controle da construyao, inclusive o papel das avalia96es de 

impacto ambiental. 0 controle do desenvolvimento objetiva regulamentar questoes como o 

acesso e a existencia de infra-estrutura adequada para sustentar o desenvolvimento. Outro papel 

importante e de estabelecer os padroes para a sustentabilidade que permitam ao turista 

identificar os produtos mais propicios e sustentaveis do ponto de vista do meio ambiente; a 

designa9ao de areas particulares para a prote9ao ambiental e controle por parte do governo do 

nfunero de turistas (SWARBROOKE. 2001). 

Na zona rural de Louveira, grande parte dos residentes e descendente de imigrantes 

italianos e cultivam frutas em suas propriedades, destacando-se a presen9a da uva de mesa 

.. niagara". Para aumentar sua renda e agregar valor a produ9ao, fabricam doces, conservas, 

geleias, pao caseiro, vinho, cacha9a, etc. Para poder contribuir na comercializayao dessa 

produ9ao a Prefeitura Municipal elaborou visitas as propriedades rurais. Fez uma sele9ao de 

algumas propriedades que ofereciam condiy5es de receber o turista e a partir dai elaborou urn 

roteiro para que os agroturistas pudessem participar desse passeio rural. 

A preocupa9ao do poder municipal no planejamento das atividades turisticas foi 

fundamental para o impulso do Agroturismo no municipio. 

Assim aconteceu em Lages. em Santa Catarina, onde a constitui9ao e consolida9ao do 

turismo rural sao peculiares. Neste municipio, o turismo rural foi fruto da uniao de dois poderes 

representados pelos produtores rurais e pelo poder publico municipal. A decada de 1980 foi 

marcada por uma crise na agropecuaria do Planalto Serrano Catarinense. 0 produtor estava 

descontente com as condi96es do mercado para a produ9ao agropecuaria e havia o risco 
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constante de abandono das atividades produtivas tradicionais da regiao. Por outre lade, o poder 

publico tinha consciencia de que se deveria apostar nas potencialidades naturais do municipio. 

Diante desse quadro, houve a explorayao do que havia de espontaneo no Planalto Serrano: urn 

transite constante de pessoas, natureza privilegiada e patrimonio cultural. Os resultados 

alcans;ados a partir dessa iniciativa apontam o turismo rural como um reanimador economico e 

gerador de auto-sustentabilidade das fazendas que o implantaram (BLOS, 2000). 

A Festa da Uva, em Louveira e o ponte culminante do projeto de Agroturismo 

implantado pelo Govemo Municipal e, na programas;ao deste evento consta o "Passeio Rural" 

pelas propriedades, denominado de "Agroturismo". 0 sucesso desta atividade propiciou 

condis;oes para que a Secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal pleiteasse a continuidade 

dos passeios durante a safra de uva, do pessego e do caqui. Para tanto, foi sugerida a crias;ao de 

uma agencia de turismo para que novas passeios pudessem ser programados. 

A grande preocupayao da Secretaria do Turisrno e melhorar a infra-estrutura das 

propriedades para que possam oferecer o cafe da manba ou o almos;o, durante o "Colhe e 

Pague ... Desta maneira, alem da capacitas;ao de novas guias, os produtores tambem participam 

de curses que tern por objetivo toma-les aptos para melhor recep9ao aos turistas. 

4.1. A Festa da Uva e o "Colhe e Pague'' 

A Festa da Uva ja e uma tradi9ao em Louveira, desde sua cria9ao ocorrida em 1956. 

Foram poucos os anos em que ela nao aconteceu. E tradi9ao nas festas a presen9a da rainha e 

das princesas. Ate o anode 1978 a Festa era realizada no Bosque dos Eucaliptos, localizado no 

Clube Atletico Bandeirantes. Desde o ano de 1979 acontece em wna area desapropriada pela 

Prefeitura para essa finalidade denominada de "Area de Lazer do Trabalhador". No anode 2005 

e 2006 ocorreu em tres finais de semana durante o mes de janeiro. 

Neste evento constam varias atra96es tais como: feira do artesanato, pra9a de 

alimenta9ao, parque de diversoes, exposi9ao de frutas, venda e leilao de frutas, shows com 

artistas famosos e o agrorurismo. Esta atividade existe desde 2001. Na programayao das 

primeiras festas alem dos shows musicais com grandes nomes da MPB, havia anteriormente 

desfile de carros aleg6ricos das princesas e rainha da Festa pelas ruas centrais da cidade e no 
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inicio da festa acontecia urn grande baile de gala para coroayao das eleitas. A tradiyao de eleger 

a rainha da Festa acabou em 2005. 

Consta do projeto "Agroturismo Sustentavel" uma excursao a zona Rural. Durante a 

visita, os agroturistas (como sao denominados os turistas) realizam um passeio pelas 

propriedades rurais e, na epoca da colheita das frutas, participam da atividade "Colhe e Pague". 

Quando estes chegam a propriedade recebem uma cesta, e, durante o percurso colhem as frutas 

da epoca, pagando pelo peso correspondente. 0 passeio tern a durayao de mais ou menos duas 

horas. 0 projeto piloto do passeio pelas propriedades com a colheita das frutas foi desenvolvido 

pela primeira vez na Festa da Uva do anode 2002 no municipio vizinho de Vinhedo, onde 

houve a participayao aproximada de 2 700 pessoas. Em Louveira, o primeiro passeio ocorreu 

durante a Festa da Uva do ano seguinte, durante os meses de abril e maio, quando ocorre a 

segunda safra da uva. Neste municipio, a participayao dos agroturistas foi bern maior, em tomo 

de 5 000 pessoas. 0 ponto de partida do jpasseio rural foi a Sede da Secretaria de Turismo 

localizada nas proximidades do restaurante Frango Assado na Rodovia Anhanguera. La ficavam 

as peruas vans que levam os turistas para visitas as propriedades, visitas essas, sempre 

acompanhadas de guias que sao capacitados pela Prefeitura Municipal, por meio de parcerias 

com empresas especializadas. Atualmente a saida para o passeio do "agroturismo" e no proprio 

local onde acontece a Festa da Uva. 

A maior parte dos agricultores gosta muito de receber os "agroturistas". A opiniao de 

urn dos agricultores, cuja propriedade faz parte dessa visita: 

0 agroturismo foi 6timo. As vans chegam e os turistas co/hem e pagam. Esse 

ano Louveira nao participou da Festa da Uva de Vinhedo par isso niio vieram 

ainda os turistas. Em abril ocorre a festa da Uva de Louveira, esperam-se 

muitos turistas para colherem a uva. 0 pessoal que vem gosta de conversar e e 
muito educado, pergunta se pode mexer. Existe um ou outro probleminha, mas 

niio estragam nada, nos ultimos tres anos niio tivemos problemas. Chega a van 

e quem colhe um cacho colhe uma caixa, sempre querem levar para as pessoas 

dafamilia, quem entrou para colher nfio para mais (E.V., Louveira, 2004). 
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Na colheita e entregue uma cesta de bambu (que e leve), um chapeu de abas largas e 

uma tesoura. 0 visitante collie a uva coloca na cesta e depois a caixa e montada em urn 

quartinho pr6ximo. 0 pre9o cobrado pela uva e o mesmo pago ao caminhoneiro que vern a 
propriedade buscar o produto. 

Foto cedida pel a Prefeitura Municipal de Louveira 

0 agroturismo tern proporcionado uma maior venda, num determinado periodo. Mas 

mesmo assirn, os produtores se queixam de que falta estrutura. No inicio nenhwn produtor 

estava preparado para ela: 

Veio o prefeito eo pessoal do agroturismo da cidade, o pessoal veio na sexta

feira dizendo que viriam no sabado, foi de supetiio, ninguem estava preparado 

para esta visita. Tern que ter banheiro, tudo tern que estar muito limpo, precisa 

de agua para lavar a milo do pessoal de classe alta que vern, tivemos que 

improvisar (oferecer agua de garrafa), seniio perde o fregues (E. V., Louveira, 

2004). 
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As atividades de "Collie e Pague" se iniciaram mesmo sem muita in:fra-estrutura, pois 

segundo o tecnico da secretaria de turismo, a ideia e de mostrar a realidade, o menos artificial 

possivel. No entanto, isso cria constrangimentos para os produtores que querem mostrar o 

melhor. "0 pessoal chegava entre 11 e 5 boras da tarde. Quem vern uma vez volta na segunda. 

Alguns portugueses de Sao Jose dos Campos vieram na van e, na semana seguinte, trouxeram 

sua mae que plantava uva em Portugal", conta urn dos produtores. "lsto vern demonstrar que a 

ideia pode dar certo, completa o produtor" (E.V., Louveira, 2004). 

Outro lado positivo do "Colhe e Pague" e que alguns visitantes ap6s a utilizayao dos 

produtos adquiridos voltarn para comprar, pois aprenderam o carninho, tornando-se fregueses. 

Tern muita gente de S. Paulo, Piracicaba, Bauru, que aprendeu o caminho da propriedade com 

o agroiUrismo e continua vindo comprar o vinho (J.G., Louveira, 2005). Atualmente existe na 

propriedade urn local de venda que fica aberto todos os dias do ano inclusive no Natal e Ano 

Novo. Os compradores acabaram ficando amigos e vern passear na propriedade, podem fazer 

churrasco aos domingos, desde que respeitem o rio que leva agua para Louveira. 

Os produtores afirmarn, por outro lado, nao terem sentido nenhuma diferen9a com a 

instituiyao do Circuito das Frutas pelo Governo Estadual. Tudo veio de cima para baixo. 

No entanto, os agricultores tern consciencia de que o agroturismo e uma atividade 

demorada Precisam partir de baixo, para depois vir collier os frutos. Ap6s seis anos comeyam a 

sentir os resultados. 

E um trabalho de persistencia. Nao se pode querer ficar rico com o 

agroturismo, mas para 0 pequeno produtor e um dinheiro a mais, e uma 

complementa(fao e um aproveitamento para as frutas que iam ser enterradas 

(caso do figo). 0 pequeno agricultor aproveita muito pouco sua propriedade 

(V.D., Louveira, 2004). 

Uma produtora com quem conversamos disse que garante que para dar bons resultados 

o agricultor do agroturismo tern que ser ousado, alem de precisar ser tolerante e ter muita 

paciencia 
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A Festa sempre foi patrocinada pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria de Estado da 

Agricultura, cuja renda era revertida ora em prol da Igreja Matriz ou da constru~ao da Santa 

Casa. Arualmente a Prefeitura e a Unica responsavel pela sua ocorrencia. 

0 "Collie e Pague, e uma atividade bastante apreciada pelos agroturistas, haja vista o 

nfunero de adesoes na ultima Festa da Uva. Percebe-se tambem que OS produtores rurais gostam 

de receber os visitantes e mostrar sua propriedade. E urn fator positive para os produtores, pois 

podem vender a uva por urn prec;o melhor, alem de outros "produtos caseiros", produzidos por 

seus familiares. 

Para o agroturista e a oportunidade de conhecer as videiras e levar para casa urn 

produto "in natura" que ele mesmo colheu, alern de realizar o passeio rural. 0 ntimero de 

crianc;as que participarn da visita as propriedades e grande. Os pais acharn importante mostrar 

aos filhos a vida rural e a expectativa das crianc;as em participar do "Colhe e Pague" e muito 

grande. Durante o passeio rural os adultos interessam-se mais pela degustac;ao de vinhos, 

licores. doces, geleias. Aproveitam tambem para comprar os produtos artesanais e conhecer as 

diferentes propriedades rurais. 

Se de urn lado a visita e muito apreciada pelas crianc;as e adultos, adolescentes tern 

outra opiniao: achei o passeio muito comercial, s6 e para comprar, comprar, nlio da para ver 

como e uma propriedade, tudo e muito rapido (Participante de uma viagem de agroturismo. 

Louveira, 2004); o passeio e muito mon6tono, e s6 comprar, e sempre a mesma co is a 

(participante do passeio rural, 2004). 

Nem sempre as visitas ocorrem na mesma propriedade, pois nao sao todas as unidades 

produtivas que possuem uva na epoca da Festa, principalmente sea festa ocorrer ap6s o mes de 

fevereiro. Algumas, devido a poda tardia, possuem a fruta na epoca do evento. Em outras, 

mesmo possuindo a fruta, pode acontecer certa dificuldade para a colheita se a uva estiver muito 

longe da estrada ou em terrenos acidentados, principalmente para que a populac;ao da terceira 

idade participar do "Colhe e Pague". 

Como o estabelecimento do calendario da Festa e feito em conjunto com os municipios 

de Jundiai. Vinhedo, Valinhos e Louveira, nem sempre e possivel fazer a festa no mes de 

janeiro, quando ocorre o pico da safra. A maior demanda da fruta ocorre durante a Festa 

Natalina e a comemorac;ao do Ano Novo. Para poder oferecer seu produto ao mercado nesse 

periodo urn produtor de Jarinu (SP) realiza as podas no inicio de julho. urn pouco antes do 

166 



tradicional, mas alerta: "S6 nao pode antecipar muito porque se corre o risco de perder a 

produ9ao se houver geada na brotayao, em agosto" (J ornal Estado de Sao Paulo: 27 .12. 06). 

Diante dessa especificidade da uva, quando a festa nao acontece durante o mes de janeiro, s6 

algumas propriedade. que fizeram a poda em momentos diferentes, por urn motivo ou outro, 

podem participar do "Colhe e pague". 

0 roteiro das propriedades a serem visitadas durante o passeio rural e feito pela 

Prefeitura Municipal em conjunto com a agencia de turismo, empresa de natureza privada. 

Algumas unidades produtivas que participaram nao foram mais escolhidas, pois para garantir 

urna infra-estrutura de atendirnento aos "agroturistas" tinham que fazer investimentos e, para 

tanto, solicitavam por parte dos organizadores o pagamento de uma taxa por cada visitante. 

Tern que ter banheiro, toalha para enxugar as miios. se o pessoal quiser agua, 

tern que ter. Consegui agua barata na raiz da Serra, para poder ter agua na 

hora da visita. Chegou na hora de pagar (um valor mfnimo par cada visitante 

que chega a propriedade), o Prefeito falou: - como que vai cobrar do pessoal 

para fazer a visita? Fazer o passeio, ai nii.o e um passeio e uma visita, vai 

entrar na casa da senhora e vai gastar tudo que tern e vou sair batendo palma 

e eles (refere-se ao pessoal da Prefeitura) aqui enchendo o bolso deles, niio da 

(P.B.L.G., Louveira. 2005). 

Urn proprietario rural, que produz cachaya, considera que alguma coisa precisa ser 

mudada para aumentar a venda durante as visitas. 

Fazemos parte do agroturismo, recebemos pessoas durante a Festa da Uva. 

Niio ha muita venda. Tern alguma coisa que precisa ser modifzcada no sistema. 

As pessoas gastam para entrar na festa, pagam estacionamento, pagam a 

perua para visitar as propriedades e niio sabra muito para compras. Se for a 

tres ou quatro lugares nii.o viio gastar em todos (C.M., Louveira, 2004). 

Outros proprietarios tambem acham que deveriam receber uma taxa por visitante, pois 

nem sempre os visitantes compram seus produtos, principalmente nas Ultimas propriedades 
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integrantes do roteiro do passeio. Eles tern gasto, mas nao tern retorno. Para tanto, deveriam ter 

varios roteiros, para solucionar o problema. 0 investimento dos produtores e grande. Esperam 

os .. agroturistas" em locais bern arrumados, uns com mesas para degusta9ao. outros ja 

acostumados com prateleiras para exposi9ao de seus produtos. Quase todas as propriedades 

oferecem algum tipo de consumo aos visitantes. Tudo isso requer por parte dos proprietarios 

rurais planejamento da produ9ao, organiza9ao do espa9o para receber, alem de pessoas para 

vender, embalar e orientar as pessoas. 0 pagamento de uma taxa para eles seria mais do que 

justa. 

4.2. E depois da Festa da Uva? 

Os produtores rurais consideram muito born o passeio rural. A reclama9ao e que o 

agroturismo deveria ter continuidade durante o ano todo, na colheita de outras frutas. Desta 

forma poderiam aproveitar a infra-estrutura instalada, em outras epocas do ano, e nao s6 na 

epoca da Festa da Uva. Uma antiga fazenda consegue, grayas ao espirito empreendedor de sua 

proprietaria, dar continuidade as visitas durante o ano. Organiza passeios, principalmente para 

pessoas da terceira idade. 

0 publico da "melhor idade", nomenclatura usada na regiao para denominar os 

individuos da terceira idade, pessoas a partir dos 65 anos, sao, no entender de urn dos 

entrevistados. os melhores turistas. Trata-se de pessoas que ja criaram os filhos e netos e agora 

estao livres e desimpedidos para sair, passear e aproveitar o que lhes resta de vida, alem de 

serem aposentados e terem urn poder aquisitivo certo. 

No anode 2002, somente nesta fazenda registrou-se a presen9a de 4800 visitantes. Os 

visitantes chegam para o passeio rural em grupos, acompanhados de seus monitores. Quando 

chegam a fazenda e servido o cafe da manha, de cujo cardapio faz parte: 

0 Ieite tirado na hora, cafe torrado e mofdo produzido na propriedade, bolo de 

fuba, broa de fuba, massa ita/iana, piio feito em casa, bolo de mandioca, suco 

de frutas e todas as frutas da epoca, geleias, compostas e o queijo feito lei. Por 

tudo is so, cada visilante "paga R$1 0, 00 (V.D. , Louveira, 2004). 
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Depois do cafe, partem para o passeio na propriedade. Sao acompanhados por urn guia 

que os leva ao local do plantio de frutas, as ruinas de uma antiga senzala, ao alambique nos 

quais se encontram os toneis para armazenamento da cacha9a. Em seguida sao encaminhados 

para urn local onde esta exposta a produ9ao artesanal realizada na fazenda: vinhos. licores, 

doces, geleias e a cacha9a para venda. 0 passeio tern a dura9ao de 4 horas. 

Para poder realizar esse trabalho os proprietaries viajararn bastante. Visitaram, alem de 

outros paises, muitas propriedades que ja oferecem esse servi9o nos estados do sui do pais. A 

experiencia adquirida nas viagens, o aproveitamento da hist6ria da fazenda, a diversificayao da 

produ9ao eo planejamento contribuiram para o sucesso do empreendimento. 

Experiencias como essa tern sido registradas em diversas regioes do Brasil, em 

especial no su1 do pais. como em Porto Maua (RS), municipio localizado na fronteira Noroeste 

da Argentina, onde tres lideres municipais, uma extensionista filial e 23 familias de agricultores 

rurais elaboraram o Projeto de Turismo Rural Tres Bocas, em 2002. 0 projeto resgatou a auto

estima das familias, as pessoas da comunidade passaram a valorizar e gostar do local onde 

vivem; houve melhoria na renda das familias; o exodo rural parou; a comunidade passou a se 

preocupar com a preserva9ao ambiental; o entomo da comunidade foi embelezado como plantio 

de mudas de hortensias; ocorreu melhoria na produ9ao de subsistencia e foi colocada sinaliza9ao 

em todas as estradas municipais (NEUTSLING et a!. , 2006). 

Para que outros proprietaries de Louveira possam oferecer visitas ao Iongo do ano, se 

toma necessario urn planejamento conjunto com os produtores rurais, onde possa ser elaborado 

urn calendario anual, levantamento de custo, escolha das propriedades. Na concretiza9ao de tudo 

isso, a colabora9ao do poder publico municipal e de outras organiza~es privadas e fundamental. 

5. Hoteis, pousadas e restaurantes 

Tanto em Cunha, Santo Antonio do Pinhal, como em Louveira predominam atividades 

de lazer e de turismo no espa9o rural. Em Louveira nao ha hoteis ou pousadas nessa por9ao do 

territ6rio, fato que nao acontece nos outros dois municipios, onde este tipo de hospedagem 

predomina. 

Em Cunha. o nfunero de pousadas rurais e superior as urbanas. Elas sao cerca de vinte e 

duas no espa9o rural (73,30%) e oito (26,70%) no espa9o urbane (vide tabela 25). Tal nt1mero 
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pode ser explicado pelo fato do espa<;o rural ser mais proximo dos ecossistemas naturais, cuja 

revalorizayao e grande pelo homem p6s-modemo. A busca pela tranqtiilidade, privacidade e 

maier contato com a natureza criam novas nichos de mercado, urn deles e o turismo rural. 

MOLINA (2001) considera que o Agroturismo (cuja fmalidade e mostrar e explicar a 

organiza9ao e sistemas de produ9ao do campo e de propiciar experiencias relativas a vida rural 

camponesa) e uma oportunidade de o turista entrar em contato com a natureza, mesmo quando os 

espa<(os rurais foram submetidos a processes produtivos intensives. Considera significative 

conhecer uma atividade que depende da natureza e tambem o que se pode fazer nas propriedades. 

como, por exemplo, andar de bicicleta, fazer passeios a cavalo ou mesmo alimentar-se de 

produtos frescos e saudaveis, etc. 

Tabela 25. Hoteis e pousadas no eixo urbane e no eixo rural, Cunha, estado de Sao Paulo, 2005. 

Eixo urbana 

Pousada Recanto Uruguayo 

Pousada do T ropeiro 

Hospedaria Sossego 

Pousada Vista Verde 

Pousada Cheiro da Terra 

Pousada Vila Rica 

Pousada Recanto das Girafas 

Pouso Caminho das Artes 

Fonte: CUNHA TlJ!t 2005 

Eixo rural 

Fazenda Agua Fria Pousada da Oma 

Fazenda Hotel Alvorada Pousada dos Anjos 

Hotel Fazenda Sao Francisco 

Sitio Santa Rita de Cassia 

Pousada Seriema 

Pousada Fascinayao 

Pousada Cantiio 

Pousada Candeias 

Hotel Fazenda Santa 

Barbara 

Pousada Barra do Bie 

Pousada Sotaque Mineiro 

Pousada Entre Amigos Pousada Terra Viva 

Pousada dos Girass6is Fazenda Hotel Canto das 

Sitio Pinheirinho Aguas 

Pousada Vale das Cachoeiras Estalagem Shambala 

Pousada Dona Felicidade Pousada da Mata 

A mesma situa9ao ocorre em Santo Antonio do Pinhal. Sao trinta pousadas rurais 

(71,14%) para doze urbanas (28,56%) (vide tabela 26). 0 que ocorre nos ultirnos anos e urn 

aumento muito grande de pousadas no municipio. •'Mas, de cinco anos para ca houve urn 
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aurnento, quase que exponencial do nfunero de pousadas de 1 0 para quase 60" (L.P ., Santo 

Antonio do Pinhal, 2005). 

Ao fazer essa declara9ao o entrevistado levou em considera9ao as quatorzes pousadas 

clandestinas e outras em construyao ou embargadas. Alem dos hoteis e pousadas, muitas 

segundas residencias sao alugadas para os turistas, aumentando assim a oferta de Jeitos na alta 

temporada. 

Tabela 26. Hoteis e pousadas no eixo urbana e no eixo rural, Santo Antonio do Pinhal, estado de 

Sao Paulo, 2005. 

Eixo urbano 
Pousada Beira Rio 

Pousada da Fonte 

Pousada do Grilo 

Pousada II Villaggio 

Pousada Lieu 

Pousada Mirante 

Pousada Nippon 

Pousada Santo Antonio 

Pousada Santo Antonio 

Pousada Sao Benedito 

Pousada Xurupita 

Pousada Sao Pedro 

Fonte: Secretaria de Tunsmo: Cunha. 2005 

Eixo rural 
Hotel Fazenda Estrela da Serra Tennas Regional Campos 

Casa Cavenaghi 
de Jordao 

Hotel Fazenda Fonte das Pousada Hoca Rural 

Hortensias Pousada Jardim Suspenso da 

Hotel Fazenda Saint Claire Babilonia 

Pousada Alecrim Pousada La Villa Del Valle 

Pousada Alpes Santo Antonio Pousada Lua & Sol 

Pousada Brumas de Santo Pousada Oca do Curumim 

Antonio 

Pousada Casa de Barra 

Pousada Castelo 

Pousada Cesar 

Pousada Champany 

Pousada do Cedro 

Pousada Faisao da Montanha 

Pousada Highland 

Pousada Villa Campestre 

Pousada Quinta dos Pinhais 

Pousada Recanto das Aguas 

Pousada Recanto das 

Orquideas 

Pousada Riacho da Mata 

Pousada Vento Verde 

Pousada Villa 3 Lagos 

Pousada Villa Mantiqueira 

Pousada Villa Rhilstica 

Pousada Quatro Esta96es 

Em rela9ao aos restaurantes rurais sao poucos no municipio em Cunha, mas que sao 

bastante procurados na epoca de temporada_ Numa propriedade, perto do Parque Estadual da 
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Serra do Mar, numa cria9ao de carpas esta insta.lado urn restaurante improvisado A atra<;ao e que 

o proprio fregues pesca o peixe que vai ser consumido. Em Santo Antonio do Pinhal o niunero 

de restaurantes e maior e estao localizados principalmente nas pousadas. Na zona rural de 

Louveira, nos bairros estudados, nao existe restaurantes localizados no espa9o rural. 

6. A presenya de neorurais nos municipios de Cunha e Santo Antonio do Pinhal 

Os neorurrus que chegaram nesses municipios se dividem em duas categorias: o 

prirneiro grupo compra uma propriedade e, em principio, faz dela sua segunda residencia; ja o 

segundo grupo adquire a propriedade e muda-se para la. 

Nurn primeiro memento, a constru<;ao de pousadas no espayo rural foi impulsionada 

pelos componentes do primeiro grupo. Foi grayas a necessidade sentida pelos donos dos sitios, 

que gostavam de passar o fim de semana em suas propriedades, mas cujo custo de manuten<;ao 

era cada vez mais alto. Diante da demanda de leitos no municipio e para obter renda extra para 

amenizar os gastos, alguns proprietaries come<;aram a construir chales. As constru<;oes eram bern 

artesanais. No cafe da manha era servida geleia feita em casa, pao, coalhada etc. Com o lucro 

obtido vao investindo em mais apartamentos. 

0 sitio foi comprado em 1994, com o objetivo de lazer. Meu paise aposentou, 

Logo em seguida passou a ficar mais tempo aqui do que na casa de 

Pindamonhangaba. Montamos um cafe e percebemos que nosso tino nao era 

esse, de proprietario de bar a ai a genre abriu a pousada (P.H., Santo 

Antonio do Pinhal, 2004). 

Ter urn sitio entre a montanha e perto da praia era um velho sonho de um engenheiro. 

Por ocasiao de sua aposentadoria comprou um sitio em Cunha. 

Cunha era um projeto de meu pai. Em 1979 ele se aposentou na Ericson. 0 

sonho dele era ter um sitio proximo da praia. A gente sempre frequentou 

Ubatuba, no litoral norte de Siio Paulo, s6 que lei e carissimo. Aqui pela 

proximidade de Paraty, foi incenlivado a procurar uma propriedade para 
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comprar. Gostou da regiiio e comprou e devagarzinho fomos construindo. 

Construimos a casa, niio tinha nada, era tudo mato (T.V., Cunha, 2005). 

Muitos citadinos ainda tern interesse em comprar propriedades rurais pelos fortes lac;os 

afetivos. por seus pais serem da zona rural ou mesmo pel as recordac;oes da inf'ancia vi vida nesse 

espac;o (CA V ACO, 2006). 

Nasci em um sitio em Vi9osa. Fiquei muito tempo za. Fui para Avare, como 

filho do dono que eu tomava conta da casa dele: depois foi para Siio Paulo, 

montei uma loja, fiquei 10 anos com ela. Comprei o sitio hci 15 anos, a area e 
de aproximadamente 20 hectares. Daqui niio saio mais, rem urn clima muito 

saudcivel (D. F., Cunha, 2005). 

Embora o sossego do campo seja urn atrativo, os novos habitantes geralmente 

aposentados, encontram na constru<;:ao das pousadas uma forma de nao se sentirem sozinhos e 

isolados. 

Eu tinha essa propriedade, gosTO de gente. me sinto bem, entiio e uma 

distra9ii0, minha esposa e aposentada do estado, eu tambem sou. a genie fica 

aqui se diverte,faz amizade (P. V., Santo Antonio do Pinhal, 2005). 

0 que sao pousadas? As pousadas representam a versao contemponlnea daquelas 

hospedarias do passado na qual se pode conjugar, o aconchego de urn lar a isen<;:ao de tarefas 

domesticas proporcionadas pelos hoteis. Apesar de recentes ja estao presentes na maioria das 

cidades de pequeno e medio porte com voca9ao turlstica. E urn meio de hospedagem mais 

acessivel, sem que isso signifique ausencia de conforto ou charme (SEBRAE, 2006). 

Muitas vezes os proprietaries de pousada, alem da propriedade de segunda residencia, 

desenvolviam outras atividades produtivas, antes da construcyao das pousadas. 

Tenho a propriedade hci 24 anos. Vinha para cci com a esposa e as crian9as. Hci 

urn ano e meio construi a pousada. Antigamente plantava tomate, mas era 

terceirizado, era de meia e tambem plantava repolho. Todo mundo plantou e o 
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prefo caiu muico, ninguem mais agiientava comer repolho, entiio pegava a 

caminhonete e jogava fora. Criava tambem cachorro de ra9a pura, mas sem 

pedrigee, pois custa R$ 4. 000,00 reais, cheguei a fer quarenta cachorros e 8 

cadelas nas propriedade (P. A., Santo Antonio do Pinhal, 2004). 

Em outros casos, a queda na qualidade de vida das grandes cidades leva o habitante 

urbano ao campo, em busca da uniao de algwnas caracteristicas como seguran<;a, tranquilidade, 

melhor qualidade de vida e busca de uma atividade que lhe e prazerosa. 

Eu morava em Sao Paulo, sempre em Sao Paulo, fui nascido e criado la. Vivi 

aquele clima horrivel, que todos nos estamos sofrendo. aquela siluafao de 

inseguran9a. Eu tinha industria liz, a loja foi assaltada vcirias vezes. Tinha 

que tomar uma atitude, ou eu ampliava meu neg6cio, ia para um shopping ou 

eu tomava outra decisao (P.R., Cunha, 2005). 

E importante observar nos neorurais, que ap6s sua aposentadoria, procuram realizar 

ainda alguns sonbos, procurando urn trabalho mais agradavel. 

Era um sonho meu, sempre mexi com culinaria, sempre gostei como hobbie e 

eu queria aplicar esse hobbie depois dos 60 anos, na minha aposentadoria, 

para nao ficar sem trabalhar. Os meus jilhos gostam muito mais do campo do 

que do mar, entao passeando, procurando, olhando. Eu encontrei Cunha, 

enamorei-me por e/a, aqui deu certo. Comprei esta propriedade aqui, montei 

essa pousada, quem cuida daqui sou eu mesmo (P.H .. Cunha, 2005). 

Os proprietaries de pousadas rurais de Cunha e de Santo Antonio do Pinhal vieram das 

cidades grandes. Em Santo Antonio do Pinhal, s6 urn pousadeiro nasceu no municipio, mas 

apesar de ter nascido no sitio, morava na cidade. 0 deslocamento para cidades menores 

localizadas em areas montanhosas tern como intuito desfrutar de clima born, onde existe urn 

fluxo de turismo, e, com urn pequeno investimento, construir urna pousada, para complementar 

sua aposentadoria. 
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Esta pousada foi construida porque foi o que nos pensamos ser viirvel para 

duas senhoras com mais de 60 anos tocaram. Projeto de velhice projeta de 

aposentadoria. A verdade e que voce vai chegando perto dos sessenta, tern 

que pensar que vern uma nova etapa e que niio e como antigamente. as 

pessoas vivem mais. Precisa tentar viver com qualidade e tambem niio 

deixar completamente de trabalhar, principalmente numa atividade como 

essa aqui onde voce faz exercicios fisicos. lsso niio impede que tenha uma 

vida intelectual, porque voce continua lendo (A.P.M., Cunha, 2004). 

A escolha do espayo rural para a construc;:ao de pousadas esta na representac;:ao do 

significado da natureza para os neorurais. A natureza tomou-se uma necessidade para que as 

pessoas possam recarregar suas energias, consumidas no dia a dia urbano (RODRJGUES, 1998). 

Tam bern faz parte desse ideario desenvolver urn tipo de turismo que atraia pessoas mais 

ou menos com a rnesma formac;ao intelectual, para poderem criar novos grupos de amizade, ter 

com quem conversar trocar ideias: 

Est a pousada atrai gente parecida com a gent e. pois ela tern a cara da gente, 

e e muito agradavel voce ter todo final de semana pessoas interessantes para 

conversar. Por outro /ado, como empreendimento, segundo o olhar de um 

economista, e um desastre. Concordo, mas niio fzz um neg6cio, fiz um plano 

de vida (A.P.M., Cunha, 2005). 

Os proprietaries das pousadas procuram conservar a tradic;:ao de serern pequenas, 

quatro, cinco, seis, no maximo dez apartamentos ou chales. A maior pousada possui 16 chales. 

Urn nfunero pequeno de apartamentos ou chal,es permite urn contato direto do proprietario com 

seus h6spedes. 

Quando viajavamos ficavamos em hotel. A partir de certo tempo, comer;amos 

nos hospedar em pousadas e nos apaixonamos. Nelas hci um contato maior 

como proprietcirio, representa alguma coisa mais intima, mais gostosa (D.F. , 

2005). 
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Como as pousadas representam para grande parte de seus proprietarios uma 

complementayao de aposentadoria, nao ambicionam uma unidade produtiva com muitos 

apartamentos ou chales. 

A ideia foi pensada em dez cha/es, pois a atividade se torna economicamente 

viavel, com um pequeno retorno. Permite tirarferias uma vez por ano, ter um 

complemento razoavel de aposentadoria (A.P.M. Cunha, 2005). 

Assim como em Cunha, os neorurais que chegaram ao Arraial de Conceis:ao do 

Ibitipoca (MG), para dedicar-se ao turismo rural, vieram no inicio da decada de 1990. Vieram de 

cidades maiores como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Escolheram o 

local, pois sempre tiverarn vontade de morar num lugar tranqililo, proximo a natureza, com ar 

puro e como relas:oes sociais mais estreitas (RODRIGUES, 2000). 

Assim, os seus principais anseios estao relacionados com relas:oes mais diretas com a 

natureza, tranqililidade, ciclos produtivos e tempo de trabalho mais longos e menos rigidos, 

relas:oes sociais mais profundas. Desta forma procuram urn modo de vida diferente e rnais 

saudavel do que o das grandes metr6poles (GIULIANI, 1990). 

Comparando-se os "forasteiros" de lbitipoca com os neorurais de Nova Friburgo e 

Teres6polis estudados por GUILIANI (1990) existe uma pequena diferens:a, pois estes procuram 

mesclar atividades produtivas (produc;:ao sem a utilizas:ao de agrot6xicos), manter uma crias:ao 

diversificada de animais ou combinar a atividade agricola com o turismo, enquanto os primeiros 

s6 explorarn o turismo (RODRIGUES, 2000). 

7. Dando uma nova utili dade ao sitio 

Entre os neorurais que possuem pousadas em Cunha ou em Santo Antonio do Pinhal 

alguns ja possuiam a propriedade ha muito tempo, alguns ate ha anos. Essas unidades agricolas 

eram geralmente usadas como segunda residencia e nelas nao se desenvolvia nenhuma atividade 

agricola de destaque. Somente havia urna horta, algumas cabe9as de gado, plantas medicinais 

para consumo do proprietario. 
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Numa area aproximada de vinte hectares foram construidos quatro chales e tres suites 

(as suites encontram-se numa antiga casa que foi reformada). A construyao da pousada 

incentivou os proprietaries a morarem definitivamente na propriedade. Atualmente a propriedade 

possui seis vacas, urn boi, algwnas galinhas, gansos, pates, codomas. A produ9ao e toda usada 

para consume no estabelecimento e tambem gera a procura de novas atividades para serem 

desenvolvidas na propriedade. 

Tern um pequeno apiario, futuramente a gente esra pensando em exportar. Ja 

estamos vendo o incentivo da Caixa Economica, porque aqui produz bastante 

mel, mas e produr;ao caseira, para uso na propriedade. Com o Ieite produzido 

pelas vacas a genre faz coalhada, queijo, usa o Ieite na pousada. As frutas que 

consumimos e a maioria produzida aqui (L.P.D.F. Cunha, 2005). 

A opc;ao do neorural em estabelecer-se no espayo rural explorando pousadas pode leva

lo a desenvolver outra atividade concomitante, como foi observado na citac;ao acima. Em outra 

unidade agricola, onde a atividade principal sao quatro chales com dois apartamentos cada urn. 

apesar de achar a area de 45.000 metros quadrados pequena., existe plano para a cria9ao de 

shitake. Tal escolha e por ser uma produ9ao limpa, nao poluidora e se tiver caber;a. 

competencia e souber mane jar da certo (A.P .M. Cunha, 2005). E born destacar que esta 

comeyando uma criayao de shitake na regiao e parece que vai indo muito bern. 

Num espa90 bern menor, de urn hectare, numa antiga chacara de segunda residencia, 

foram construidos seis apartamentos e ja foram iniciadas as obras do setimo. Esta sendo tambem 

organizado urn espa90 para instala9ao de wn galinheiro, para animais ex6ticos e existe projeto 

para a construyao de wn campo de futebol, wna quadra de tenis e uma quadra poli esportiva. 

Tudo isso esta sendo conseguido grayas a "sobra de turistas" na temporada de Campos de 

Jordao. 

A ideia de ter animais ex6ticos na propriedade e para que OS h6spedes possam ter 

contato corn eles e muitas vezes possam ate conhece-los. 
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"Esses dias hospedou-se conosco pessoas que niio conheciam paviio, um 

garotinho de quatro anos nunca tinha pegado um pintinho na niio. A nossa 

ideia e tambem colocar varias vacas" (P. A., Santo Antonio do Pinhal, 2004). 

Em alguns casos a propriedade que tinha como objetivo ser a segunda residencia, hoje e 
a principal foote de renda da familia. 

Meu pai comprou a propriedade em 1977. 1978, niio me recorda bem, eu 

era muita men ina. Comprou para fazer um sitio para a familia passar final 

de semana. niio tinha nenhuma atividade econ6mica da area agricola. 

Agora tambem niio tern. A genie planta alguma coisa, mas siio para a gente 

mesmo, uma hortinha, umas ervas para cha. Hoje a gente vive do hotel 

(P.H., Santo Antonio do Pinhal, 2005). 

Nos municipios estudados o turismo no espac;o rural tern como causa tambem o 

recebimento da propriedade como heranc;a familiar. 

Meu pai faleceu num acidente quando estava vindo para ca. A vida da gente 

virou de caber;a para baixo, era dificil ter uma propriedade aqui e outra em 

Sao Paulo. Eu e minha miie resolvemos vir para ca e percebemos a necessidade 

de hospedagem. Construi os primeiros dois chafes em 1992, ai em 1994 e 1995 

os outros dois (P.T.V., Cunha, 2005). 

T er recebido a chacara como heranc;a foi a oportun.idade de urn engenheiro que ap6s 

trabalhar muitos anos em industrias, teve a chance de vir morar num lugar tranquilo no 

momento em que perdeu o emprego. 

Recebi a chacara (aqui do /ado) como heranr;a, depois por necessidade de 

uma atividade e tambem como um complemento de renda voltei ao mercado 

na area de engenharia. Trabalhei mats uns tres anos, a firma fechou e 

diante deste fechamento eu disse que niio ia mais trabalhar em firma 

nenhuma e iaficar aqui (L. P., Santo Antonio do Pinhal , 2004). 
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Recebeu uma area de 52 hectares do avo, por ocasiao de sua formatura em engenharia 

agronomica. Em principio criava o gado holandes. Urn dia ap6s fazer o custo, percebeu que 

estava no prejuizo. Resolveu comeyar a criar bufalos. Grayas a urn curso de tecnologia sobre a 

produyao de derivados de Ieite, comeyou a produzir diversos tipos de queijo com o leite de 

bUfala. Hoje sua propriedade esta inserida no roteiro de turismo organizado por urn grupo de 

hoteis, recebendo muitos turistas interessados na compra de seus produtos. 

0 turista que procura o meu sftio niio quer ver tudo arrumadinho, ele gosta 

do improviso, de coisa simples. Par exemplo, a minha cozinha onde e feito o 

queijo niio e nada de inox, mas esta todo dentro dos padroes de higiene. 

Possui camara fria, mas e tudo muito simples. 0 turista chega e e 
convidado a conhecer como sefaz o produto (F.F.P.S., Cunha, 2005). 

Outra preocupa9ao com os neorurais que constroem pousadas campestres e com a 

aparencia do espayo extemo. Podemos encontrar construy()es com material bastante rustico, mas 

sempre o entomo dos chales sao rodeados de belos jardins, muitas vezes com piscinas (foto 3). 0 

que nem sempre e apreciado pelo turista que quer entrar em contato com a simplicidade, com a 

cultura local. 

Os jardineiros terminam de cortar a grama e tem que comec;ar tudo de novo. 

Minha sogra gosta muito de jardim, ela cuida muito do jardim (L.D.F, Cunha, 

2004). 

Esta preocupayao com a estetica do entomo da pousada tern a ver com o conceito de 

natureza que possui o neorural, uma natureza romantica Uma visao semelhante a dos epicuristas 

que consideravam a natureza como urn lugar aprazivel e poetico, um jardim, local proprio para 

arnizades e para o prazer (RIBBECK, 1980). 

0 fato de o espayo rural ser o mais pr6ximo a natureza faz com que o neorural, tanto na 

forma de proprietarios rurais, como de turista, va ao campo em busca desse ideano de natureza, 

fugindo dos problemas ca6ticos dos grandes centros urbanos. 
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Nos ultimos decenios refort;am-se no espat;o rural pniticas ligadas ao novo imaginano 

rural por parte da populat;ao urbana. 0 territ6rio rural e idealizado com muitos valores 

ecol6gicos, simb6licos e culturais, a preservar e a conservar. Ele representa "o mito do natural, a 

busca de ambientes virgens, belos e puros; o culto das paisagens, a contemplar; a nostalgia de 

uma vida em simbiose com a natureza, regeneradora de saude e da moral" (CAVACO, 2006: 

71). Ha a busca por uma comunidade simples, acolhedora, ha tambem o entusiasmo pela 

reabilitactao do passado, pela tradictao e pela memoria, pelo autentico, pelo verdadeiro. 0 campo 

de hoje imaginado pelo habitante das cidades parece desligado das imagens negativas do campo 

no passado tais como a pobreza, o isolamento, o atraso. Existe uma relac;ao muito mais idilica do 

que de lembranyas do passado ou mesmo questionamentos atuais dos problemas do mundo rural. 

Foto 6. Chale de urna pousada, Cunha, estado de Sao Paulo, 2005. 

Fonte: F01o da autora 

8. Garantindo a Sustentabilidade Ambiental 

A questlio da sustentabilidade ambiental e vista muito mais pelas institui9oes dos 

municfpios onde o turismo rural e campestre constitui-se numa uma atividade econornica de 
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relativa importancia. Existe preocupac;ao em relac;ao a preservac;ao da natureza, ao nu.mero de 

visitantes e outras questoes que afetam o meio ambiente. 

Acho que e uma co is a que tern que ser vista, e que faz parte do CONTUR 

(Conselho de Turismo) junto a prefeitura. Tentar equilibrar essa demanda, de 

repente comefa fomentar demais (nu.mero de turistas), voce ve com 50 

pousadas uma cidade de 7 mil habitanres. ja e 0 negocio para pensar 

(Presidente da CONTUR, Santo Antonio do Pinhal, 2005). 

Nas pousadas localizadas no espac;o rural a paisagem e a cultura caipira sao valorizadas 

pelas suas tradic;oes, danc;as, festas, comidas tipicas. Os atributos naturais como as montanhas, 

os vales, as cachoeiras, matas, rios, lagos e minas de agua tambem fazem parte desse cemirio. 

Por isso, existe grande preocupac;ao com sua preservac;ao, pois representam lucros para os 

proprietaries. Ha grande interesse dos pousadeiros na preservac;ao de seu espac;o. Para tanto 

reciclam o lixo, preocupam-se com o esgoto e com o destine das aguas servidas. 

0 destino final do esgoto, a preocupac;ao dele nao chegar ao rio que passa na 

propriedade levou os proprietaries, a construc;ao de urna estac;ao de tratamento. 

Uma boa parte de nosso dinheiro esta no chao. Nos compramos uma estafi'io de 

tratamento de esgoto, ja calculada para ter dez chafes. Compramos estas 

estafoes que vendem e instalamos. Toda agua servida vai para ela. Depois que 

sai das estafoes pass a por varios estagios de filtragem e so volta para o rio Ia 

na outra ponta, apos estar completamente limpa (A.P .M Cunha, 2005). 

0 reflorestamento de areas, onde se localizavam antigos "olhos de agua" foi a atitude 

tomada por urn engenheiro agronomo, nas terras que herdou, uma propriedade que passou por 

quatro gera9oes. 

Eu conhecia o terreno des de moleque e onde secou a agua ( ele refere-se a 

anti gas minas de agua que secaram por causa do desmatamento). Uma das 

primeiras coisas que fiz nesse local foi rejloresrar. 0 caseiro que entrou comigo 
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na epoca, e esta comigo ate hoje fa lou: - voce esta louco, a gente corta aroeira 

do campo, a genie vai plantar aroeira aqui? Foi feito o trabalho e s6 para se 

ter uma ideia a agua desse local (as antigas minas de agua voltaram com o 

reflorestamento) e 0 ponto que abastece a queijaria, a agua que lava 0 curral. 

lava tudo enfim. Tem cliente que chega aqui, pede cigua para heber, a gente 

pega e como maior orgulho, direto da torneira, coisa mais linda. Ai ele diz: -

posso tomar? Eu digo: - essa agua fui eu quem fez. As minas que tenho na 

propriedade siio todas protegidas (F.F.P.S., Cunha, 2005). 

Nota-se grande preocupayaO na preservayaO das minas de agua, lagos e rios que 

existem nas pousadas. E tambem levada bern a serio pelos neorurais a questao do lixo. E feito a 

reciclagem do lixo e muitos tern que transportar parte dele aos depositos existentes na sede do 

municipio. 

0 lixo (latas, plcisticos, papeis) a genre recolhe e poe nos conraineres que 

estiio na cidade (P. H., Santo Antonio do Pinhal, 2005). 

Os proprietaries usam o lixo orgaruco para fazer compostagem, cujo produto e utilizado 

para adubar as hortas, pomares e jardins. 

Para adubar o jardim e usado tudo organico. Temos criar;tio de coelhos e o 

adubo deles e muito hom (L.D.F., Cunha, 2004). 

As propriedades que possuem fossas mantem urn sistema de limpeza continuo. 

Temos fossa, ntio tem sistema de esgoto. Quando elas enchem, o pessoal vem 

limpar. Voce podefechar a fossae abrir outra assim niio polui (P. H., Santo 

Antonio do Pinhal, 2004). 

Quando a propriedade pOSSui agua que e distribuida para OS sitios vizinhos tambem 

existe interesse em monitorar a qualidade do liquido realizando periodicamente exames 

laboratoriais. 
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A agua daqui vem da mina. A cigua da barragem e daqui, tem um /enrol que 

vem lei de cima e distribui para os sEtios vizinhos. A gente manda examinar a 

cigua, niio tern problema (P.H. , em Santo Antonio do Pinhal, 2004). 

Observa-se nos municipios onde se desenvolvem atividades de turismo no espa9o rural, 

como por exemplo, em Cunha e em Santo Antonio do Pinhal, atividades pomuais relacionadas 

ao manejo sustentavel dos recursos. a preservavao, a reciclagem, a reutilizavao, e ao combate ao 

desperdicio visando a conservavao dos recursos naturais. Enfim, ha indicios de urna etica 

ambiental (SACHS, 1990). 0 que nao e claro e urn planejamento do turismo voltado a 
sustentabilidade (HALL, 2000). Entendendo-se como aquele onde a comunidade e envolvida. E 
voltado para ela o foco de interesses. 0 que ocorre eo inverso, o turismo, valorizando as terras 

rurais expulsa desterritorializa o agricultor. 

8.1. Quando a reciclagem transforma-se em obras de arte 

No espa9o rural de Santo Antonio do Pinhal reside ha nove anos um artista que 

transforma sucata, galhos, madeiras usadas, pedras e outros descartes, em objetos de arte (foto 

6). Para chegar nesse estagio de produ9ao artistica foram longos anos de aprendizagem, inclusive 

sair da cultura urbana e assimilar a cultura do campo. 

Siio nove anos aqui e esses nove anos siio anos de aprendizado. 0 mais dificil 

e voce sair de um modelo de cidade e passar para um modelo de campo. 

Passamos tres anos sem fazer nada, entiio siio seis anos, ai eu comecei 

brincando e cheguei neste estagio atual. Nos ficamos tres anos num processo 

de assimilafiio, o que nos estamos fazendo aqui? Como as coisas acontecem? 

Entiio voce observa que rem um ciclo. Nestes ultimos seis anos eu comecei a 

dar forma a este projeto de vida. 0 homem se ferra porque ele quer impor a 

natureza o seu ciclo e o seu modo. 0 ideal seria aproveitar o que a natureza 

oferece, e is so. 0 leiio niio mara I 0 anima is num dia, ele mat a um porque niio 

pode comer mais. o homem com essa mania de acumular, de empilhar, de 

juntar (E. M., de Santo Antonio do Pinhal, 2004). 
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Pela observa~ao do dia a dia, foi desenvolvendo urn processo de produ9ao orgaruca de 

acordo com a 16gica da natureza. 

Cada semana, cada dez dias recolho o material arenoso, misturo com o 

orgdnico, e o que da condh;iio a planta, olho as micro raizes (mostrando um 

vasa), niio adianta voce ter material orgdnico, a planta precisa tambem de 

porosidade, voce calando um pouquinho de orgiinico, um pouquinho de areia, 

voce aproveita a a~iio da natureza, porque existe um processo de chuva, 

norma/mente a agua vem decompondo a materia orgdnica e trazendo para a 

area mais baixa, niio tem senti do voce plantar em cima, derrubando as arvores. 

Plant a em baixo deixa a agua jluir e assim aproveitam-se todos os nutrientes, 

voce vai fazendo um trabalho em conjunto com a natureza (E.M., Santo 

Antonio do Pinhal, 2004). 

Para o artesao na sua propriedade o lixo ou e recichivel ou e orgamco. 0 orgdnico vai 

para la (deposito ao lado de urn galpiio) e produz a terra preta. Utiliza muita madeira para 

produzir suas pe~as. Compra s6 1 0% da madeira que transforma, mas mesmo assim s6 trabalha 

com madeira que tern urn manejo controlado. Tern vanas maneiras de coletar madeira desde o 

resto de marcenaria, m6veis que nao deram certo ou mesmo coleta no mato (de galhos caidos). 

A sua produ~ao e comprada em grande parte por mercadores de arte intemacionais, 

como por exemplo, japoneses, que adquirem as pe~as em real e vendem em d61ar no mercador 

intemacional, por urn valor as vezes tres vezes maior do valor de compra. Para se ter uma ideia 

da aceita~ao de suas obras, o artista produz uma esteira de mesa com tipos de madeira brasileira, 

tern uma encomenda de cern unidades, desses utensilios para exportar para a Finlandia. 

184 



Foto 7. Produyao Artesanal. Santo Antonio do Pinhal, 

estado de Sao Paulo, 2005. 

Fonte: Foto da autora 

0 artesao recebe muitas visitas de estudantes, empresarios e turistas que querem 

conhecer o seu trabalho. 

9. Criando sociabilidades 

Os neorurais, por trazerem uma bagagem de experiencias anteriores, conseguem fazer 

uma leitura do local onde se fixam e procuram junto as comunidades soluyoes para seus 

problemas. 

A AMBRASP (Associayao dos Moradores e Produtores do Rodeio, Apariyao, Sitio e 

Paraibuna) e uma entidade, de aproximadamente trinta pessoas oriundas dos bairros rurais 

existentes na estrada de Paraibuna, que da acesso ao Parque Estadual da Serra do Mar- Nucleo 

Cunhallndaia, em Cunha. Nem todos sao produtores, algumas pessoas s6 tern sitio no local, mas 

residem fora do mtmicipio. 

A AMPRASP propicia aos associados compra de produtos em grande volume 

permitindo baratear o custo. Entre os principais produtos esta o adubo, vidro para colocar os 

doces, mel e outras compostas. 
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Outro beneficio e oferecer cursos, a maioria deles gratuito a seus associados, apesar d 

condiyoes de infra-estrutura fisica para atender aos interessados. Os cursos e as reunioes sa 

realizados na Escola Estaduais Bairro do Sftio, localizada ao lado da igreja. 

A maioria dos agricultores produz hortaliyas que vendem no Ceasa de Taubate 

MERCA TEL, uma vez por semana A mercadoria e transportada por urn caminhao recebido pel 

Prefeitura Municipal do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). 

Uma ceramista residente no Bairro do S.itio faz parte da Associayao e esta muito 

envolvida com ela Procura ouvir os problemas dos moradores, observa as necessidades da 

comunidade. 

A maneira deles se organizarem e um pouco diferente do que a gente esta 

acostumada de organiza~iio. Niio da para chegar Ia e impor, tem que ser 

assim, tem que ser assado (S.B. , Cunha, 2004). 

Seu papel e, em primeiro lugar, tomar ciencia dos problemas da Associayao, procurando 

depois discutir possfveis soluyoes, nunca impondo nada, transmitir algurna novidade, para eles 

poderem assimilar, transformar de acordo com a maneira deles, e daf colocar em pnitica ou nao. 

Grayas a seu incentivo, uma cozinheira realizou a abertura de urn restaurante rural e 

tambem as mulheres do Bairro do Sitio abriram uma barraquinha a beira da estrada que vai ate o 

Parque Estadual da Serra do Mar. Oentro da barraca tern urn fogao onde elas preparam doces da 

epoca, fazem pasteis, cochinha, quentao, pratos com pinhao, etc. Vendem tambem bordados e 

artesanato. 

As mulheres estiio empolgadissimas com a barraca, pois pela primeira vez 

tern alguma coisa delas, que elas estiio tocando, e ganhando urn dinheirinho 

(S.B., Cunha, 2005). 

A abertura do restaurante aconteceu grayas a sugesUio da ceramista.e a inaugurayao 

ocorreu ha quatro anos. 

186 



Foi ela quem (esta se referindo a ceramista) me convidou para montar o 

restaurante. Falei.·- mas vender a comida para quem?- Voce vai vender a 

comida para quem eu mandar aqui, voce abre o restaurante e eu garanto a 

freguesia. Ela ajudou em tudo (R.F.L., 2004). 

Trabalha hoje no restaurante a proprietaria e uma filha. Na epoca de temporada, ou no 

carnaval, precisa contratar wna pessoa para lavar lou~a. Para conseguir realizar todo servi~o 

nestes periodos tern que levantar cedo, preparar tudo antes, e tambem usar dois fogoes para 

cozinhar a comida. 

10. 0 aparato institucional 

Existem nos municipios, associ~es, comissoes e outros tipos de organiza96es tanto de 

iniciativa privada, como publica com objetivo de congregar pessoas da entidade civil, sem fins 

lucrativos interessadas na defesa de interesses comuns. 

Uma iniciativa estritamente particular e Associa9ao dos Proprietanos de Hoteis, 

Pousadas, Restaurantes, Bares e Similares e dos Artesaos de Cunha (CUNHA TUR). Apesar de 

existir oficialmente desde 1996, surgiu tres anos antes, quando estava terminando o projeto 

desenvolvido com o apoio do SEBRAE denominado "Conselho de Desenvolvimento do 

Municipio". Tres habitantes do municipio ligados ao setor do turismo resolveram criar a 

entidade, ja que o turismo estava sendo incrementado no municipio. 

0 objetivo da CUNHA TUR no momento de sua criac;ao foi de implementar o turismo 

no municipio, divulgar a cidade, preservar a cultura do povo, das tradic;oes, organizar festas e 

eventos. Atualmente ela agrega 40 associados, que contribuem com um taxa mensal de R$ 55,00 

(contribuiyao cobrada durante o anode 2005). Nao recebem ajuda de nenhwn 6rgao publico e a 

entidade nao tern fins lucrativos. 

No site da CUNHATUR aparece a rnissao da associac;ao como sendo de: 

.Participar do desenvolvimento turlstico da cidade de forma profissional e 

consciente buscando conhecer as necessidades dos nossos turistas. 

187 



. Unir esfon;os, agregando valores, talentos e competencia nos diversos 

setores relacionados ao turismo de forma transparente e coletiva . 

. Valorizar e respeitar o povo, a tradi~iio e a cultura de Cunha, preservando 

seus recursos naturais e promovendo o bem-estar da popula~iio locale 

jlutuante (v.-'\vw.cunhatur.com.br , consulta em 15.12.2006). 

No referido site encontra-se urn mapa do municipio locaJizando os empreendimentos 

de seus associados com nWneros, logo abaixo uma legenda com especificayoes das propriedades 

(endereyo, e-mail, site, caracteristicas da hospedagem). 

Figura 11. Localiza9ao das hospedagens em Cunha, estado de Sao Paulo, 2006. 

••••• •o ••• 

SJ_ 

, - ... 
Fonte: wvfw.cunhotur.com br 

A entidade esta instalada hoje em uma sala, bern no centro da cidade, ao lado da Igreja 

Matriz. Nela existe urn centro de informayoes de todos os seus associados aos turistas. 

Encontram-se folhetos de divulgayao de hoteis, restaurantes, atelier de ceramicas, etc. Segundo 

informayoes do responsavel pela instituiyao, num final de semana de temporada recebem visita 

cerca de 300 turistas (segundo registro de assinaturas de urn livro existente no local) em busca de 

informavoes. 

A CUNHA TUR trabalha com parceiros, como por exemplo, o SEBRAE, cuja parceria 

foi para realizayao de varios cursos de pequena durayao tais como garyom, camareira, guia de 

turismo. Este 6rgao tambem contribuiu para que o municipio participasse do "Revelando Sao 

Paulo". Trata-se de urn programa que ja existe ha nove anos e tern por objetivo mostrar a cultura 
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tradicional deS. Paulo. E coordenado pelo Departamento de Atividades Regionais da Cultura da 

Secretaria de Estado da Cultura. Retinem-se no Parque da Agua Branca em Sao Paulo, a partir da 

segunda semana de setembro, durante nove dias. Cada unidade administrativa instaJa-se num 

estande onde apresenta seu artesanato e culinana tradicional. Como programa permanente, o 

Revelando Sao Paulo tern atingido ainda os seguintes objetivos: intercfunbio entre os grupos 

rituais/ tradicionais do Estado; divulgac;ao do calendano de festas tradicionais de Sao Paulo e 

peculiaridades das culturas regionais revelando possibilidades turisticas; estimulo a pesquisa e a 
divulgac;ao de nossas manifestac;oes populares (v..rwv; .brazilsite.com.br/abacai/eventos/revelando, 

2006). 

A CUNHA TUR tam bern gesta projetos como, por exemplo, o "Festival de lnvemo" 

realizado no mes de julho de 2005. Administrou tambem o "Primeiro Festival de Cerfunica" 

(2005), que ocorreu no municipio. 

Nos dois municipios (Cunha e Santo Antonio do Pinhal) as respectivas Secretarias de 

Turismo promovem a divulga<;ao das atrac;oes turisticas por meio de cartazes. fotos e tambem 

distribuic;ao de folderes para divulgac;ao dos hoteis, pousadas, restaurantes, lojas de artesanato, 

etc. em 1ocais especificos. A prestac;ao de tal servic;o em Santo Antonio do Pinhal e em urn 

quiosque na entrada da cidade. Em Cunha se encontra no piso inferior da Secretaria do Turismo, 

localizada no Centro da cidade. ao lado da igreja matriz onde existe tambem exposic;ao 

permanente de pec;as criadas pelos ceramistas locais. 

As estancias turisticas recebem verbas para o desenvolvimento de sua infra-estrutu:ra do 

DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estancias), que e vinculado a 
Secretaria de Turismo. Este setor atua como elo entre os municipios eo Estado. Segundo. urn ex

secretano de turismo as verbas ja vern pre-destinadas para determinada constru<;ao. Muitas vezes 

nao e prioridade para o municipio. Seria importante se elas pudessem ser usadas para o que o 

municipio achasse mais importante no momento, por exemplo, deveria ser para o esgoto, se nao 

for investido nesse setor, o municipio pode perder o selo de instancia turistica. 

Nos municipios de Cunha e Santo Antonio do Pinhal foi constituido o Conselho de 

Turismo (CONTUR), e associac;oes de proprietaries de pousadas. Pelo fato de terem em seus 

territ6rios areas de protec;ao ambientaJ, sao constituidas tambem ONGs. 

0 Conselho Municipal de Turismo (CONTUR) foi criado em Santo Antonio do Pinhal 

pela Lei n°. 773, de 18 de dezembro de 1998 e alterada pela Lei n°. 773, de 18 de novembro de 
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1998, alterada pela Lei 841 , de 15 de agosto de 2001. Pela Lei n°. 948, de 10 de novembro de 

2005, passarn a ser identificado pela sigla- CONTUR. Seu objetivo e numa conjugayao entre o 

Poder Publico e a Sociedade Civil, assessorar nas questOes pertinentes ao desenvolvimento 

turistico no municipio. Tern urn carater consultive e deliberative. Sao doze membros titulares 

sendo 1/3 do Poder Publico e 2/3 da iniciativa privada. 

0 CONTUR na epoca de sua criar;ao era somente urn 6rgao consultive. Acabou se 

desfazendo porque nao tinha peso nenbum nas decis5es do municipio. Em principia era 

constituido por 10 pessoas, cinco membros da Prefeitura e cinco da iniciativa privada As 

instituirroes representantes de classe indicavam urn nome para representa-las. A partir dai, o 

Prefeito Municipal fazia o convite oficial para elas participarem. Ap6s a constituirrao do 

Conselho era feito entre os membros. Em 2001, houve uma alterarrao e a instituirrao passou a ser 

consultiva e deliberativa. Outra alterarrao que ocorreu e de que urn membra do legislative passou 

a fazer parte. Desta forma o conselho passou a ser constitufdo por representantes do poder 

Legislative, Executive e iniciativa privada. 

Uma das miss5es do CONTUR era estudar as necessidades turisticas do municipio para 

solicitar verba ao DADE. Ravia urn levantamento, junto com o Secretario do Turismo, para 

definir as prioridades para o desenvolvirnento do turismo. Com os dados, o Departamento de 

Engenharia da Prefeitura elaborava o projeto para ser encaminhado. Na Ultima gestao, o Prefeito 

recebeu a verba, direcionou para outro projeto, que nao tinha nada a ver com o que a CONTUR 

tinha sugerido. Muitos representantes do poder executive nao deixam que o Conselho sugira, 

fazem o que querem fazer com a verba. Assim, muitas vezes o Conselho se dissolve, pois seus 

componentes nao vern motivos para sua existencia. 

Em Cunha o Conselho de Turismo foi criado pela Lei 1102 de 22 de junho de 2006. 

Constam dele urn membra representando: a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento 

e Meio Arnbiente; a Coordenarrao Municipal da Juventude, Esporte e Lazer; o Conselho 

Municipal de Cultura; a Coordenadoria Municipal de Educarrao; o Distrito de Campos de Cunha; 

a CUNHA TUR; o Comercio; o Sindicato Rural; as Associarroes de Bairro; o Museu Municipal; a 

Associarrao de Artes e Artesanato de Cunha. Pela origem da representarrao percebe-se muito 

pouco a participa<yao de pessoas ligadas ao setor de turismo e bairros rurais. 

Analisando o Conselho de Turismo, em Conde. na Bahia, RODRIGUES (2006), indica 

que pela maneira como foi conduzido o processo de criarrao e pelos resultados obtidos, houve 
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manipulayao do processo desde a sua origem ate a escolha dos seus membros. Desta maneira, a 

proposta do Programa Nacional de Municipalizas:ao do Turismo (PNMT), ao menos nesta 

localidade, parece perder o caniter participative porque o movimento nao se deu de baixo para 

cima. Ao contnirio, a proposta parece ser autoritaria e patemalista, pois partiu dos agentes 

externos a sociedade local. Assim, o Conselho Municipal do Turismo de Conde nao deve ser 

considerado urn forum de gestao democratica para o desenvolvimento local. 0 Conselho 

Municipal de Turismo na cidade de Conde, em vez de contribuir para tomar urn forum de gestao 

participativa e democratica do turismo tendo em vista a construs:ao do desenvolvimento local, se 

tomou apenas uma medida burocratica do PNMT, "monopolizada e manipulada pelo poder 

politico local, onde as organizas:oes sociais, legitimas e ilegitimas, como no caso em questao, se 

tomaram refens das determinas:oes do Prefeito. Ou como dizem os conselheiros, so existe para 

constar'' (RODRJGUES, 2006: 13). 

11 . No novo rural a atividade agropecuitria nao e mais a principal fonte de renda 

Apesar de o turismo ser a atividade economica principal das pousadas, algumas 

propriedades tern uma pequena produ9ao agricola ou pecuaria, voltadas principalmente ao 

consumo intemo. 

As atividades nestas propriedades tern outros objetivos, o que antes eram sitios 

produtivos agricolas hoje a agricultura praticada e apenas complemento a atividade principal: o 

turismo. No caso da pousada Dona Felicidade o proprietario cria alguns bovinos, galinhas, 

gansos, patos e codomas. Toda produvao e consumida na propriedade entre os familiares e 

hospedes. Ha uma divisao de trabalho dentro da unidade: o proprietario e responsavel pela 

cria9ao dos anirnais e aves e sua mulher pela horta e jardins. 

Na Pousada da Mata ha tambem uma pequena horta para consumo proprio, existe uma 

proposta para se iniciar a crias;ao de shitake, cogumelo cuja cria9ao esta indo muito bern na 

regiao. A opyao pela produs:ao de shitake e em funvao do seu cultivo ser limpo e nao poluente. Ja 

tentaram a produyao de mel, mas para a apicultura depende de pessoas especializadas. 

Na pousada Terra Viva tern uma cria9ao de galinhas, com pouco mais de cern cabes:as, 

cuja produs:ao e usada para consumo na propriedade. Quando a produ9ao de ovos caipira e muito 
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grande ele e trocado por outros produtos no varejao. Alem da cria<;ao de galinhas existe tambern 

uma cria<;ao de patos. Ha tambem uma pequena horta para consumo da pousada. 

Ja na Pousada dos Girass6is estao plantados seiscentos pes de frutas, entre eles caqui, 

ponca, jabuticaba, laranja, castanha portuguesa, kiwi. 0 proprietario recebe orienta<;ao tanto para 

plantio, como para aduba<;ao e poda da Casa da Agricultura. A maior parte da produ<;ao e usada 

para consumo interno na pousada ou como materia-prima para a produ9ao de "doces caseiros", 

geleias, tempero, molho de pimenta, licores. A produ9ao de laranj a e quase toda consumida na 

pousada, mas a de ponca e de outras frutas que sobrarn sao cornercializadas tanto em Cunha 

como em Paraty. Ha tarnbem cria9ao de aves, com destaque para as galinhas, gansos, marrecos, 

patos, perus, cujo objetivo e mais para OS h6spedes conhecerem. 

12. As preocupa<;oes dos pousadeiros e a busca de solu<;oes. 

Urn dos problemas enfrentados pelos pousadeiros e a sazonal idade do turisrno na baixa 

temporada. Nela, o numero de turistas e muito pequeno e, em grande parte do periodo ha 

ausencia deles. 

No caso de Cunha, por ser uma regiao de rnontanha o pico do turismo ocorre no 

invemo, nos rneses de junho, julho, mes no qual acontece o "Festival de Invemo". Durante as 

ferias de verao a maior procura ocorre entre a passagem do ano e o camaval. Para tentar sanar tal 

situa<;ao urn grupo de proprietaries de cinco pousadas resolveu programar eventos peri6dicos. 

Durante o segundo semestre de 2005, gra9as a essa iniciativa aconteceram a Festa Junina no mes 

de junho. Em agosto outro evento foi programado para comemora<;ao domes do Folclore. Dentre 

as atividades previstas houve a apresenta<;ao de uma Congada, com mais de sessenta 

participantes. A prograrna9ao para o mes de setembro e a Festa da Primavera na Serra. Para 

participar dessas comemorayoes, os h6spedes entram na sexta a noite e permanecem ate domingo 

as 16 horas. Cada pousada oferece urn entretenimento bern variado, uma trilh~ urn banho de 

cachoeira ou urn passeio a cavalo, independente da programa<;ao coletiva. 

Faz parte da prograrna<;ao a visita a uma propriedade que fabrica produtos derivados de 

leite de bUfala que abre para visita<;ao e degusta<;ao de seus produtos. 0 h6spede tern dois dias 

corn muito entretenimento, que e culrninado com urn jantar no sabado a noite, com musica ao 

vivo. Geralmente estes eventos ocorrern uma vez por mes e tern dado urn resultado satisfat6rio. 
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Nao ha muita varia9ao no pr~o das diarias, que oscilam na baixa temporada entre R$ 

100,00 a R$ 130,00 reais para o casal. Na alta temporada de julho de 2005 as dianas nos finais 

de semana sao mais caras. 0 pacote consta de duas dimas tendo direito a urn jantar no sabado a 
noite. 0 turista chega na sexta-feira a noite e sai no domingo. Apesar disso, mesmo com o 

aurnento as dianas nao ultrapassam os R$ 150,00. 

E outra preocupa9ao dos pousadeiros o entretenirnento dos h6spedes. Por isso, a rnaior 

parte das pousadas tern piscina. Na pousada Terra Viva, alem da piscina, foi definida na area 

florestada da propriedade, uma trilha cujo percurso leva aproximadamente vinte minutos. 0 

caminho e todo sinalizado. Todo h6spede recebe urn mapa antes de iniciar sua caminhada. Alem 

da piscina, foi construido nessa pousada urn campinho de futebol, urn salao de jogos e urna sala 

para jogar cartas, na qual se pode alem de conversar tomar urn drinque. Na pousada da Mata 

alem da piscina ha no salao de refei9oes urna pequena biblioteca para os h6spedes. Localizada 

proxima a duas grandes cachoeiras a do Cedro e a Pimenta, a pousada dos Girass6is possui 

cavalos para passeio, piscina, quadra poli esportiva e esta em constru9ao urn lago para pesca. 0 

objetivo deste novo empreendimento e a pesca como lazer. Para as crianyas, o entretenimento 

sao os pedalinhos. Os proprietarios da pousada Dona Felicidade tern pianos para a constru9ao de 

urna piscina, mas ja existe na propriedade urn lago para pesca s6 para os turistas que se 

hospedam no sitio. Atentos a necessidade de a pousada oferecer entretenimento para os h6spedes 

existe pianos para a construvao de urn salao de jogos com lareira, urn canto para leitura e urn 

home theater para quem quiser ver filme a noite. 

A mesma preocupayao e dos proprietarios de Santo Antonio do Pinhal. Na pousada 

Highland, por exernplo, na area comurn para os h6spedes (foto 8) ha urna piscina com bar 

suporte, cornplexo de banheiros, ducha e sauna Umida, mesa de ping-pong. Fora isso tern urn 

lago para pesca esportiva e uma trilha na mata com durabilidade de mais ou menos 50 minutos. 
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Foto 8. Area de lazer, pousada em Santo Antonio do Pinhal, estado de 

Sao Paulo, 2006. 

Fonte: WW\\.pousadahi2hland com.br 

Foto 9. Area de lazer, pousada em Cunha, estado de Sao Paulo, 2005. 

Ponte: Foto da autora, 2005 

Outro problema enfrentado e em rela9ao as reservas para hospedagem. Para que o 

proprietario nao perca, caso a reserva nao seja concretizada, e solicitado urn deposito anterior. As 

reservas sao feitas geralmente na propriedade, ou por via e-mail, ou ainda por telefone. Para os 

proprietarios de pousadas mais antigas, antes da existencia da Internet, as reservas eram feitas 
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por correspondencia e segundo urn proprietario era muito mais dificil; em algumas pousadas as 

estadias podem ser agendadas em Sao Paulo. 

Para divulga9ao das pousadas, urn pousadeiro considera ainda melhor na imprensa 

escrita. Por exemplo, a revista "Quatro Rodas", apesar de existir outras especi:ficas de turismo. 

Ela e considerada a mais forte no rnercado. Os proprietaries acreditam que o h6spede e tarnbem 

urn grande divulgador. A Internet e apontada pela maioria dos proprietaries, como a melhor 

rnaneira de divulgar sua pousada atualmente. Dada a essa importancia, todas as pousadas 

visitadas possuem urn site na Internet. 

13. A questao da mao-de-obra no turismo rural 

0 turismo e apontado como uma atividade que demanda muita mao-de-obra. Na area 

pesquisada existe necessidade de empregados permanentes e de empregos temporarios na alta 

temporada. Na pousada Dona Felicidade, por exemplo, nao ha empregados fixos, mas na 

temporada as vezes sao necessaria quatro ou cinco funcionarios. Ja na Pousada da Mata foram 

contratados urn casal como empregados fixos e e necessaria o refor90 de urna funcionaria 

ternporaria, quando o movimento aurnenta. Urn estudante do curso tecnico em turisrno e urn 

caseiro sao os funciommos fixos na Pousada Terra Viva. Quando o trabalho aumenta sao 

contratados urn ou dois funcionanos cuja remunera9ao e de diarista. 0 proprietario da Pousada 

dos Girass6is possui tarnbern um caseiro e contrata rnao-de-obra ternporaria quando necessaria. 

Geralmente na alta temporada ha urn refor9o muito grande da familia no trabalho, dos 

funcionarios fixos contratados para a temporada em carater emergencial, recebendo proventos 

como diaristas. 
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Tabela 27. Emprego de mao-de-obra nas pousadas, Cunha e Santo Antonio do Pinhal, estado de 

Sao PauJo. 2004 e 2005. 

Nome da pousada N°. de chales/aptos. Municipio 

Dona Felicidade 04 chales e 2 suites Cunha 
DaMata 04 apartamentos Cunha 
Terra Viva 06 chales Cunha 
Girassol 06 chales Cunha 
Highland 07 chales Santo Antonio do 

PinhaJ 
Lieu 08 chales Santo Antonio do 

Pinhal 
Hortensias 16 chales Santo Antonio do 

Pinhal 
Oca Rural 07 chales Santo Antonio do 

Pinhal 
Vale do Piemonte 04 chales Santo Antonio do 

Pinhal 
• Depende das necess1dadcs; .,. Reforyo da famflia. 
Fonte: Dados da pesqu1sa 

N°de 
empregos 
permanentes 
Naotem 

02 
02 
02 
02 

02 

04 

N° de 
empregos 
temporada 
4 ou 5 * 
1 
lou 2* 
1 ou 2 
04 

Nenhum** 

Nenhum** 

01 

01 01 

Desta maneira, a procura por mao-de-obra extra nas pousadas e mawr durante a 

temporada, porem OS empregos sao temporcirios. Grande parte dela e realizada pelos familiares, 

que se revezam no trabalho excedente. 0 mesmo ocorre em Louveira, durante o "Colhe-Pague". 

A tradic;:ao existente nos descendentes de italianos contribui para isso. Porem, o nfunero de 

empregos fixos nessas pousadas e maior do que os contratados durante a temporada e nao e nada 

representativo comparado com outros setores de servi<;os. 

Nao existe nenhurna especializac;:ao dos proprietcirios das pousadas em turismo. A 

experiencia que tern em viagens e transferida para reserva de hospedagem, para recepc;:ao dos 

h6spedes, administra<;ao da propriedade, da cozinha, etc. 
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Considera~oes Finais 

As primeiras reflexoes que deram origem a este trabalho partiram da importancia do 

agroturismo em tennos de sua contribui<;ao ao aumento da renda, a gera<;ao de empregos e a 
fixa<;ao da popula<;ao no campo, em especial os agricultores familiares. Tambem fazia parte 

dessas reflexoes 0 desenvolvimento de pniticas voltadas a aprecia<;ao da paisagem e a 
preserva9ao ambiental, como resultantes das atividades do agroturismo. Foi a partir dai que se 

definirarn os objetivos deste trabalho e a escolha das areas de estudo que foram baseados em 

criterios tais como: possuir atividades turisticas no meio rural e ter a presen<;a marcante de 

agricultores familiares. Os municipios estudados foram o de Cunha, Santo Antonio do Pinhal e 

Louveira, todos localizados no estado de Sao Paulo. 

0 turismo e uma atividade que ganha cada vez mais espayo no meio rural, sendo 

indicado para areas carentes onde predorninam agricultores farniliares descapitalizados. Dentro 

desta perspectiva, os municipios de Cunha e de Santo Antonio do Pinhal sao apontados pela 

ancilise dos indicadores do Indice Paulista de Responsabilidade Social (riqueza, Iongevidade e 

escolaridade), elaborados pelo SEADE, como municipios que apresentam os indices mais baixos 

do estado de Sao Paulo. No municipio de Louveira, apesar dos indicadores apresentarem uma 

siruas;ao melhor, a valorizas;ao das terras, o avan<;o dos condominios de primeira ou de segunda 

residencia a descapitaliza<;ao dos agricultores requer medidas que visem a complementar a 

renda dos agricultores familiares, que predominam no municipio, para que possam permanecer 

no espayo rural. 

Nos municipios de Cunha e de Santo Antonio do Pinhal, a presens;a de reservas 

narurais, belas paisagens, aliadas as tradiyaes rurais, constituem-se em atrativos para o 

desenvolvimento do turismo no espas;o rural. As dan<;as, o fo lclore, as tradis;oes rurais presentes 

em Cunha em fun<;ao de o municipio permanecer muito tempo isolado, a tradi<;ao da cerfunica, 

sao motivos de busca por aqueles que procuram sair do estresse das grandes cidades. Em Santo 

Antonio do Pinhal, gra<;as "as sobras" do turismo de Campos de Jordao, existe hoje uma 

tentativa de firmar o turismo no espa<;o rural. A imigrayao italiana em Louveira deixou marcas 

na cultura do municipio. como a gastronomia a produs;ao de vinhos, geleias, doces artesanais. a 

alegria, o sotaque diferente, que sao caracteristicas responsaveis pelo incremento do turismo 

rural no municipio. 
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Tanto em Cunha, como em Santo Antonio do Pinhal, ha predominancia de pousadas 

rurais no espac;o rural em relac;ao as existentes no espac;o urbana. A participac;ao dos agricultores 

familiares nessa atividade e praticamente nula nos dois municipios. Os proprietaries das 

pousadas sao neo-rurais, citadinos que buscam os municipios, atraidos pelo seu potencial 

turistico, onde as terras sao relativarnente baratas ( comparadas com a de outros lugares onde 

existem atividades turisticas), e com urn pequeno capital adquirido na aposentadoria, venda de 

propriedade, heranc;a, indenizac;oes trabalhistas ou adquiridos antes, para segunda residencia dao 

inicio ao sonho de possuir uma pousada no espac;o rural. Alguns pousadeiros ja tinham a 

propriedade ha muitos anos, a qual era tarnbem utilizada como segunda residencia. Desta forma, 

tentam garantir renda ou complementac;ao de renda no momenta da aposentadoria, para viver 

com tranqililidade~ cercados de urn clima born, sem poluic;ao, com pouca violencia e dedicando

se a urn trabalho considerado prazeroso. 

Os neo-rurais enfrentam dificuldades para perrnanecerem na atividade. Em primeiro 

lugar, o pico da temporada sao os meses de invemo; nos outros meses a procura e pequena. Na 

temporada de verao, o indice de chuvas e muito alto e prejudica as estradas rurais, dificultando 

sua manutenc;ao em urn relevo montanhoso. No caso de Cunha. a cidade nao oferece atrac;6es 

notumas. Em func;ao disso, as pousadas tern que oferecer atrativos para seus h6spedes, o que 

envolve o investimento de mais capital. nem sempre dando o retorno esperado. 

Alem disso, falta divulgac;ao, falta de urna programac;ao turistica, por parte do poder 

publico municipal. como e o caso de Santo Antonio do Pinhal. 

Nem em Cunha, nem em Santo Antonio do Pinhal, o turismo que se desenvolveu foi 

fruto de soluc;oes para complementac;ao de renda dos agricultores familiares. Muito pelo 

contrcirio; nesses municipios, com a intensificac;ao da atividade turistica, houve valorizac;ao das 

terras e isso contribuiu para que o agricultor descontente tivesse oportunidade de vender sua 

terra, "ganhar urn born dinheiro" e mudar-se para a cidade ou, em muitos cases, voltar a ser urn 

trabalhador assalariado para o novo proprietcirio. Nesse sentido o turismo rural de nada ajudou 

essa classe de trabalhadores, mas sim contribuiu para aumentar o exodo rural. Tarnbem a criac;ao 

de novas empregos e estritamente limitada sendo contratados urn ou dois trabalhadores fixes. 

Apenas na epoca da temporada, ha urna pequena alterac;ao na media de empregos. Como na 

propriedade o turismo nao ocorre ao Jado de outras atividades tradicionais da agropecuciria, nao 
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deve ser considerado tambem como agroturismo, mas sun uma modalidade de turismo 

campestre. 

No municipio de Louveira, ha urn projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal 

denominado "Agroturismo Sustentavel". Surge como proposta para agregar valor aos 

fruticultores, cada ano mais descapitalizados para que possarn permanecer no campo diante da 

expansao imobiliaria e conseqtiente valorizac;:ao das terras agricolas. 

0 agroturismo e visto pelos ~oricultores familiares de Louveira como complementac;:ao 

de renda. A experiencia dos tres anos de sua existencia demonstrou que isso pode ocorrer. A 

grande critica a esta atividade, por parte dos agricultores, e a sua descontinuidade, ela s6 ocorre 

na epoca da Festa da Uva. Assim, fica dificil fazer investimentos para melhorar a infra-estrutura 

das propriedades, apesar da maioria achar que ela e necessaria. Propoem-se tambem sua 

continuidade ao longo do ano corn a realizac;:ao do "Collie e Pague" na epoca de outras frutas 

juntamente com a venda de vinho, cachac;:a e outros "produtos caseiros". 

Para que a atividade do agroturismo seja constante, acreditarn ser fundamental a 

participac;:ao do poder publico. Percebe-se grande sensibilizac;:ao dos 6rgaos govemamentais, 

tanto em nivel estadual como municipal em propor altemativas aos agricultores, visando a 

melhorar sua renda. Porem, ha pouco envolvimento dos agricultores nas propostas o que leva ao 

pouco interesse, ou seja, as propostas vern de cima para baixo. sem uma discussao mais apurada 

com os atores sociais envolvidos. 

Alem do incremento da renda a atividade, leva a criac;:ao de alguns empregos 

principalmente por tempo determinado. Quando as visitas dos compradores sao constantes, 

como no caso da propriedade que fabrica a cachac;:a. os funcionanos sao contratados em carater 

permanente. Conhecedores de sua sazonalidade grande parte dos agricultores procuram usar 

todo seu potencial familiar para ajudar nos dias da Festa. 

A participac;:ao nestas novas atividades vern permitindo o resgate e a discussao de 

lembranc;:as de urna heranc;:a cultural de grande parte de seus habitantes, grac;:as a valorizac;:ao 

dada a ela pelos turistas. Apesar de o passeio rural estar restrito ao periodo das festas, a 

construc;:ao de pousadas para alojamento em algumas propriedades podera levar Louveira a se 

constituir num polo pioneiro para o desenvolvimento do agroturismo dentre os municipios 

componentes do "Circuito das Frutas", dada as condic;:oes humanas, economicas, ecol6gicas 

presentes e, principalmente. devido a determinac;:ao do Poder Publico Municipal. 
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0 Projeto "Agroturismo Sustentavel" desenvolvido pela prefeitura municipal de 

Louveira, apesar de voltado para agricultores farniliares, com objetivos especificos, da maneira 

como vern sendo realizado, somente com passeios rurais de curta dura9ao, nao e agroturismo, se 

levarmos em considera9ao determina96es da OMT de que para ser considerada uma atividade de 

turismo, tern que haver pelo menos urn pemoite. 

Ao se analisar os conceitos sobre turismo rural e agroturismo, entre os vanos estudiosos 

do tema, encontrou-se uma quantidade imensa desses conceitos, cada qual com suas explica96es, 

mas com elementos bastante contradit6rios. Neste trabalho, fez-se urn esfor9o de sistematiza9ao 

das diferentes correntes conceituais do turismo no espa9o rural. Dividiu-se em duas categorias: o 

turismo rural e o turismo campestre. No turismo rural encontrarn-se unidades que convivem com 

atividades agropecuirias nas propriedades como o agroturisrno, o ecoturismo, o turismo de 

aventura eo turismo cultural. Na categoria turismo campestre estariam os condominios rurais, a 

segunda residencia, as chacaras de recreio, fazenda-hoteis, resorts, campings etc. Trata-se de 

unidades turisticas no rneio rural, mas que nao desenvolvern com destaque atividades 

agropecuarias. 

Para que o turismo seja planejado de modo sustentilvel e contribua com o 

desenvolvimento local, o projeto deve ser elaborado com a participac;ao efetiva da comunidade 

de agricultores familiares interessados, juntamente com o poder publico municipal, e assim 

curnprir seu papel de gerar empregos, complementar a renda e fixar a popula9ao no campo. 

N a verdade, a busca neste trabalho pel a condi9ao e valoriza9ao do turismo no espac;o rural 

enquanto urn fator de fixa9ao do homem no campo, por meio do aumento de renda e emprego, 

nao se concretizou, a exceyao do que se pode analisar em Louveira. 

Ao inves disso, o que se detectou foi o fato de agricultores tradicionais dando lugar a 

atividades turisticas com o estabelecimento de pousadas no espa9o rural por uma popula9ao 

originana de outros centros urbanos que buscam atividades alternativas eo sossego do campo. 

Trata-se de uma nova categoria denorninada de neo-rurais, a exemplo do que vern ocorrendo em 

paises da Europa Ocidental. 
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