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INTRODUÇÃO. 
 

Ao valorizar o meio natural, o turismo torna-o um elemento de valor econômico, 
que passa a servir às necessidades humanas. Desse modo, os recursos naturais são 
incorporados, de vez, ao mercado de consumo, tornando-se um fenômeno da sociedade 
humana, experimentando, na atualidade, uma crescente demanda; porém, nem sempre 
disponível a todos os membros da sociedade. 

No percurso dessa valorização, o turismo assume variadas formas ou facetas, tal 
como, por exemplo, o turismo rural, que apenas recentemente assumiu características de 
atividade produtiva, devido principalmente à importância que o elemento natural 
adquiriu nas últimas décadas, e também devido às transformações sofridas pelo mundo 
rural, criando uma nova territorialização do campo brasileiro.   

Para Souza (2003), essa transformação da natureza em mercadoria, pelo turismo, 
na perspectiva de um lucro maior, tem sido feita com voracidade, comprometendo a 
própria mercadoria principal, os recursos naturais, e, futuramente, inviabilizando a 
própria atividade turística.  

Conceitualmente, o TER é qualquer tipo de atividade turística inserida, 
geograficamente, nos espaços rurais, sem necessariamente envolver-se com a dinâmica 
da propriedade rural e de seu cotidiano produtivo, podendo apresentar, em alguns casos, 
formatos tipicamente urbanos. (ROQUE, 2001). 

Geograficamente localizada no sudeste do estado de Minas Gerais (Brasil), a 
Mesorregião denominada Zona da Mata (Figura 1) é famosa pelas suas paisagens 
serranas e pelo cultivo do café, tendo na agricultura o seu grande desempenho 
econômico, caracterizado, também, pela pequena e média propriedade rural. 

No entanto, a região citada vem sofrendo, ao longo de décadas, com uma 
política agrícola que não possibilitou, aos proprietários, o desenvolvimento agrícola que 
eles esperavam; gerando uma situação de crise local que se reflete, diretamente, em suas 
propriedades e, também, nas pequenas cidades da região, que têm na cafeicultura sua 
base de sustentação. 

Numa tentativa de amenizar essa crise econômica, vários proprietários vêm, aos 
poucos, abrindo suas propriedades para o turismo, visando garantir uma sobre-renda ao 
cultivo do café e o desenvolvimento para as suas propriedades, incluindo, ainda que 
inconscientemente, uma tendência do mercado nacional e mundial, que é o turismo no 
espaço rural.  
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Consequentemente, o turismo trouxe, para a região, alguns empreendedores 
turísticos que adquiriram terras para a construção de hotéis ou pousadas rurais, 
usufruindo a beleza cênica da região, possibilitando a valorização do hectare local e, 
também, um novo estímulo aos proprietários de antigas fazendas cafeeiras, do início do 
século passado. 

 

Figura 1. 
 

 
 

 Os novos empreendimentos turísticos possibilitam, não só o turismo rural, mas 
toda uma tipologia turística, que acabou por proporcionar um novo rearranjo na 
configuração produtiva das fazendas e também nas suas imediações, já que são 
necessárias novas infra-estruturas e mão-de-obra, até então inexistentes. 
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Essas novas modificações, porém, não geraram o desenvolvimento esperado; o 
aparecimento de novas pessoas ou empreendedores, dispostos a investir no turismo, não 
garantiu o resultado previsto, por uma série de fatores, levando vários proprietários 
rurais a buscarem alternativas comuns de desenvolvimento, agregando-se ao 
denominado Circuito Turístico da Serras de Minas (CTSM). 

 Reconhecemos que o espaço rural da Microrregião da Zona da Mata de Viçosa 
tem, tradicionalmente, na produção agrícola, sua principal atividade econômica; 
contudo, entre as atividades produtivas desenvolvidas no local, o turismo e o lazer vêm 
despontando como uma nova realidade que, embora ainda incipiente, começa a chamar 
a atenção de proprietários e autoridades. 
 Os padrões de desenvolvimento local das propriedades envolvidas com o 
turismo vêm ocorrendo de forma lenta e gradual; no entanto, não constatamos que 
venha ocorrendo, de maneira significativa, uma melhoria desses padrões de 
desenvolvimento local das propriedades envolvidas.  
 Não podemos afirmar que o turismo é a principal fonte de renda das 
propriedades, pois muitas dessas propriedades ainda estão ligadas ao fator produtivo 
agrícola, sendo a produção cafeeira a grande responsável pelos lucros gerados no local. 
No entanto, acreditamos que a crise vivida pela cafeicultura, nos anos de 1990, pode ter 
acelerado a abertura das propriedades, para o turismo. 

Partindo desse pressuposto, nosso artigo está inserido em compreender as 
formas, os conteúdos, as estratégias e desafios do turismo, no espaço rural da 
Microrregião da Zona da Mata de Viçosa, estado de Minas Gerais – Brasil. . 

Vivenciamos, no espaço rural da região de estudo, uma contínua transformação, 
provocada, principalmente, pelas crises da cafeicultura. Essas crises parecem ter 
suscitado várias possibilidades de alguns proprietários rurais diversificarem e 
aumentarem a renda de suas propriedades. A ampliação dessa renda, pelo turismo, no 
espaço rural, tem possibilitado uma transformação do campo e das pessoas envolvidas 
com suas práticas, resultando no desenvolvimento capitalista das propriedades rurais 
envolvidas com o turismo.   
 Analisando o turismo e, em especial, o turismo no espaço rural, indagamos: 
como se caracterizam os novos usos da região a ser estudada? Os aspectos naturais e 
culturais influenciam o tipo de turismo local? Como ocorrem as relações sociais e 
econômicas de quem vive do turismo? Quem são os envolvidos? Que relações sociais 
de trabalho sustentam essa atividade? Como ficam as relações sociais de produção 
familiar, com o turismo? 

  O presente trabalho tem, como objetivo geral, analisar as manifestações do 
turismo, no espaço rural, as suas relações com uma nova configuração regional, tendo 
como objeto de estudo as propriedades rurais envolvidas com o turismo, na 
Microrregião da Zona da Mata de Viçosa – MG. 

Quanto à natureza do estudo, a presente pesquisa tem um caráter qualitativo e 
apresenta uma natureza exploratória, devido à escassez de dados e à necessidade de se 
conhecerem as manifestações do turismo na Microrregião de Viçosa. A pesquisa 
caracteriza-se como estudo de caso, na medida em que busca analisar as transformações 
sócio-econômicas relacionadas ao espaço turístico, nas propriedades rurais da referida 
Microrregião. 

 Em decorrência desta opção metodológica, o levantamento de campo constou 
da técnica da observação in loco. Completando o levantamento de campo, foram 
também adotados, como instrumentos de pesquisa, a entrevista não estruturada, a 
aplicação de questionário e o registro da paisagem, por meio da fotografia, objetivando 
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identificar o significado das ações do turismo no espaço rural, tendo como público alvo 
oito proprietários rurais. 

 Esta pesquisa envolve, como sujeitos participantes, exclusivamente, os 
proprietários rurais que estão diretamente ligados às atividades turísticas e que estão 
inseridos dentro do Circuito Turístico Serra de Minas, ou que possuam atividades 
turísticas no espaço rural onde são proprietários.  

 
TURISMO, PLURIATIVIDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL NAS 
PROPRIEDAES RURAIS. 

 
Discutir  turismo no espaço rural é uma tarefa complexa e instigante; sua 

realidade é o resultado de uma combinação histórica de tempos, de diferentes realidades 
culturais, sociais, políticas, econômicas e territoriais.  
 Várias mudanças ocorreram na sociedade, ao longo da história, novos valores 
surgiram, principalmente após a revolução industrial, e o processo de urbanização se 
tornou cada vez mais intenso e distinto da realidade rural que desenvolvia, somente ou 
quase que exclusivamente, atividades agropecuárias. Essa realidade se modificou ao 
longo do tempo e, hoje (2009), é difícil mencionar a totalidade do rural separado do 
urbano. A economia passou por várias modificações: avanços industriais, inclusive da 
agricultura; reestruturações produtivas; aumento da produção e da riqueza; entre outros.  

A expansão capitalista surtiu efeitos nos dois espaços, possibilitando trocas 
intensas entre eles, não somente econômicas, mas sociais e culturais. As diferenciações 
do rural e do urbano e a classificação do que é um e outro envolvem várias implicações, 
já que existem diferentes lugares, diferentes identidades e diferentes realidades sócio-
culturais. O rural sofreu modificações nas suas próprias estruturas internas e foi 
influenciado por elementos urbanos provenientes dos constantes fluxos entre esses dois 
espaços, intensificados com a globalização, na diminuição das distâncias, no 
crescimento dos mecanismos de informação, na banalização do automóvel e em outros 
fatores.  

O crescimento econômico, de certa forma, favorece as regiões mais dinâmicas, 
mais centrais, mais acessíveis e equipadas, deixando à margem regiões “periféricas”, 
menos dotadas de fatores de produção, acentuando as disparidades regionais, 
contribuindo para o abandono dos recursos locais e para o êxodo, podendo gerar 
desertificação humana e diversos problemas de preservação de recursos, sejam eles 
materiais ou imateriais. Essas regiões, carentes de investimentos, na falta de 
perspectivas necessitam de desenvolvimento que ultrapasse a esfera política e a livre 
circulação capitalista; são necessárias estratégias de desenvolvimento local.  

Muitos espaços rurais envolvidos com o turismo se inserem nessa lógica. 
Regiões não-centrais, de pouco desenvolvimento, cujas causas podem estar na própria 
estrutura física do local, solos pouco férteis, clima desfavorável, relevo muito 
acidentado, entre outras; as causas podem estar, também, na má acessibilidade ao lugar 
que dificulta as iniciativas e investimentos econômicos. As provocações ao não 
desenvolvimento, podem ser inúmeras, originadas da própria propriedade – como, por 
exemplo, na forma de administrar os rendimentos - como também pode partir da própria 
conjuntura econômica local, regional, nacional ou mundial, como crises econômicas 
relativas à produção agrícola, etc. 

Nesse contexto, o desenvolvimento do espaço rural, passou a ser pensado além 
da esfera agrícola, com contribuição das novas políticas, mais atentas aos efeitos 
ambientais causados pela nova agricultura, com a difusão das culturas ecologistas, tudo 
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isso, resultado das mudanças de contexto, da agressividade do capitalismo, induzindo o 
reconhecimento da multifuncionalidade desse espaço, combinando desenvolvimento 
econômico a conservação da paisagem humana e natural. 

Em muitos espaços rurais, no Brasil, o turismo vem-se desenvolvendo e 
seduzindo produtores rurais como prestadores de serviços, que abrem suas propriedades 
e reorganizam as unidades de produção agrícola. Assim, o rural passa a ser um atrativo 
para os moradores das áreas urbanas, cada vez mais interessadas em consumir esse 
espaço como espaço de lazer, como um refúgio para o combate ao estresse, como forma 
de descanso e contato com a natureza, fazendo com que um considerável contingente de 
pessoas se desloque para o campo. Com isso, as oportunidades de desenvolvimento do 
turismo rural, em propriedades familiares, têm suscitado novas expectativas para a 
geração de renda, mesmo sendo elas de caráter suplementar. 

Considerando que certas áreas rurais necessitam desenvolver-se 
economicamente e que o turismo pode ser uma alternativa interessante de atividade não-
agrícola de geração de renda e emprego, é preciso considerar que cada localidade tem 
seus valores sócio-culturais, seus ritmos, relações sociais e de produção historicamente 
fixados. O turismo resulta em fluxo de pessoas e serviços, significa encontro e 
desencontro; a cultura do lugar entra em contato com outras culturas, de lugares 
distintos.  É preciso pensar o turismo com o cuidado de não fazer do espaço uma 
simples mercadoria, sem conteúdos imateriais. Os moradores dessas áreas traçaram suas 
identidades, seus modos de vida, seus hábitos e costumes, que devem ser considerados 
dentro do desenvolvimento local; é imprescindível preservar esses elementos e pensar 
na qualidade de vida das populações locais e sua reprodução, a partir das características 
sócio-culturais e ambientais. 
  A chegada do turismo, nessas propriedades rurais, nem sempre vem trazendo, 
em seu interior, o verdadeiro significado de desenvolvimento, e este, quando aparece, 
tem apenas um cunho econômico, ignorando as funções naturais, sociais e culturais 
pelos quais os envolvidos passam, resultando num sobre-trabalho da produção familiar. 

Entendemos que, aos poucos, essas propriedades rurais vão inserindo 
pluriatividades que mobilizam seus membros familiares, onde todos se desdobram para 
atender as necessidades produtivas da fazenda e, ao mesmo tempo, se preparar para 
receber o turista ou mesmo o excursionista em finais de semana ou feriados. 

Acreditamos que a pluriatividade parece ser,  ao mesmo tempo, uma causa e 
uma conseqüência  da agricultura de tempo parcial. Tempo este que foi apropriado pelas 
necessidades de alavancar a economia local. 

Nesse tópico, comungamos as idéias conceituais de Schneider (2004), que 
afirma ser a pluriatividade um processo  de diversificação que ocorre dentro e fora da 
propriedade rural, apontando um conjunto de novas atividades que tomam lugar no 
meio rural, permitindo conceituar  a propriedade como uma unidade de produção e 
reprodução, não mais baseada, exclusivamente, em atividades não-agrícolas. 
 Procurando compreender esse avanço da pluriatividade, nas pequenas  
propriedades rurais,  Elesbão e Almeida (2001) argumentam que, além dos parcos 
recursos do crédito rural, que foram discriminadamente distribuídos, beneficiando 
médios e grandes produtores, o descaso com a produção doméstica fez com que um 
expressivo número de pequenos produtores abandonasse o campo em direção às 
cidades, em busca de novas alternativas de emprego e renda. 

Segundo esses mesmos autores, 
 

[...] esse modelo de desenvolvimento da agropecuária brasileira, 
altamente excludente e que privilegiou a agricultura patronal, fez 
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com que ocorresse uma grande exclusão de pequenos produtores. 
Como a agropecuária não possibilitava uma renda que permitisse 
a reprodução social dos agricultores, estes tinham duas 
alternativas, ou migravam para os centros urbanos, ou 
complementavam a renda fora da propriedade. A busca de uma 
remuneração complementar fez com que surgisse e crescesse no 
meio rural as atividades não agrícolas. Dados disponíveis na 
literatura demonstram o crescimento das pessoas ocupadas em 
atividades não agrícolas no meio rural e a redução das pessoas 
ocupadas na agropecuária. (ELESBÃO; ALMEIDA, 2001, p.04). 
  

 De acordo com Schneider (2004), a tendência é que se amplie cada vez mais o 
número de propriedades rurais brasileiras com algum membro familiar envolvido em 
atividade não tipicamente agrícola ou dedicando uma parte do tempo a atividades não 
agrícolas, como o turismo, o artesanato, a prestação de serviços. 

 Levando-se em consideração que a maioria das atividades agrícolas, 
principalmente as de cultivo extensivo, são sazonais, isto possibilitaria a alguns 
integrantes das famílias envolvidas com a produção ficarem liberados integralmente ou 
parcialmente, para exercer atividades fora da propriedade, gerando uma nova forma de 
trabalho extra-propriedade. 

 
 [...] Essa nova forma de trabalho criam nessas propriedades 
rurais novos espaços sociais e produtivos, influenciados e 
condicionados pela estrutura organizacional das relações sociais e 
econômicas, alterando o ambiente rural através do aparecimento 
de novas relações de trabalho principalmente no seio familiar. 
(SCHNEIDER, 2004, p.172) 
 

Mais do que nunca vislumbramos, hoje (2009), que o termo pluriatividade 
representa um processo de mudanças no meio rural brasileiro, refletindo no crescente 
aumento das denominadas atividades não-agrícolas, nesse setor, e também uma nova 
divisão  nas relações de trabalho da família rural. 
  Dessa forma, a noção de pluriatividade vem sendo utilizada para descrever o 
processo de diversificação que ocorre dentro e fora da propriedade, bem como para 
apontar a emergência de um conjunto de novas atividades que tomam lugar no meio 
rural.  (MARAFON, 2006). 
 Diante do exposto, a pluriatividade se faz presente na maioria das propriedades 
rurais envolvidas com o turismo. Essa atividade não ocorre de forma diferenciada em 
relação às demais áreas rurais envolvidas com o turismo e espalhadas por esse país a 
fora, entretanto, a pluriatividade ainda não significa sinônimo de desenvolvimento local, 
mas essa diversificação de serviços, dentro da fazenda, ainda é uma das poucas 
maneiras que os proprietários têm de aumentar a renda de suas propriedades. 

Com o surgimento das atividades turísticas nessas propriedades rurais, muitas 
áreas se tornaram mais valorizadas. Dessa forma, algumas pessoas construíram ali  suas 
segundas residências, ou foram construíndo: restaurantes, chalés, clubes, hotéis fazenda, 
entre outros. 

 A visitação dessas áreas tornou-se mais intensa, assim como as práticas de lazer, 
e muitosde seus moradores aproveitaram a valorização do lugar e as suas 
potencialidades turísticas para aumentar seus rendimentos. Assim, construíram 
alojamentos para pernoite, em locais de belas paisagens (a contemplação das paisagens 
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propiciadas pela criação dos lagos e o ambiente rural é algo muito valorizado por essas 
pessoas que visitam o campo); os restaurantes associam a bela vista com a gastronomia 
típica e peculiar do lugar. As festas religiosas, o artesanato, os modos de vida das 
populações locais, as construções que conservam técnicas antigas de produção também 
seduzem os turistas.  

Essas atividades secundárias vão contribuindo para o desenvolvimento local, ao 
mesmo tempo em que geram algumas contradições. Muitos produtores rurais, ao 
implementarem atividades extras, não estão preparados para as conseqüências que o 
desenvolvimento pode lhes causar, até mesmo pela falta de planejamento turístico, 
como a degradação dos seus patrimônios, a poluição da água e do ar, o lixo em locais 
indevidos, o excesso de pessoas, a perda de privacidade, a perturbação aos vizinhos, 
dentre outros.    

Para o desenvolvimento local, no sentido do turismo rural, são necessários, entre 
outras coisas, reforço dos meios e recursos para o desenvolvimento, capital humano, 
difusão de informação, estímulo para a atração de investimentos, criação de serviços de 
apoio à população, coesão social, exploração de atividades novas como, por exemplo, as 
artes de ofício artesanais, infra-estruturas e proteção do patrimônio natural e 
humanizado. No nível do turismo rural, para Carminda Cavaco : 

 

[...] O desenvolvimento local assenta na revitalização e 
diversificação da economia, capaz de fixar e atrair população, 
de ocupar a população potencialmente ativa, com êxito 
econômico, profissional e social, de valorizar produções, de 
renovar habitações e aldeias, de assegurar melhores condições 
de vida (...) Combinam-se freqüentemente propostas de 
valorização de produtos agrícolas  - como produções de 
qualidade intrínseca, natural ou pelas condições de fabrico e 
transformações: biológicos, caseiros, tradicionais, específicos, 
regionais e locais – com planos de desenvolvimento do 
artesanato e de atividades ligadas ao turismo à cultura – feiras e 
festas centradas em temas regionais e locais: produtos, 
trabalhos, tradições, jogos e cantares, comeres, sabores e 
cheiros. (CAVACO, 1999, p. 98) 
 

Na Microrregião da Zona da Mata de Viçosa, existem várias potencialidades 
para que o lazer e o turismo se desenvolvam e promovam um reaproveitamento das 
paisagens culturais e naturais, assim como, também, em relação ao envolvimento dos 
grupos sociais residentes nas áreas onde foram se formando as comunidades.  

As pessoas do lugar foram fixando suas culturas, aproveitando aquilo que os 
lugares tinham a oferecer, criando e recriando técnicas de produção, suas relações 
familiares, os encontros comunitários, as festas, a religiosidade, a gastronomia e o lazer. 
As famílias de produtores rurais foram-se estabelecendo nesses lugares, entendendo que 
os recursos naturais os favoreciam e, por meio do trabalho, foram satisfazendo suas 
necessidades familiares e da produção agropecuária, resultando nos seus saberes, nos 
seus modos de vida, nas suas habilidades, dentre outros. As comunidades rurais dessa 
região não produziram, apenas, produtos agrícolas, mas também suas humanidades; os 
lugares contam com uma vasta riqueza cultural. Nessa cultura estão as festas, os 
simbolismos, os hábitos, os costumes e as tradições. 
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São várias as riquezas materiais e imateriais das comunidades rurais, mas é 
preciso considerar, como descoberta importante para o desenvolvimento dos lugares, a 
consciência patrimonial que as pessoas podem ter ou adquirir dos lugares, seus 
pertencimentos. Para esse desenvolvimento local com o turismo, os moradores devem 
defender os seus lugares de possíveis explorações econômicas, principalmente aquelas 
que possam vir a ameaçar os bens patrimoniais. 

O desenvolvimento local, para a região da Zona da Mata de Viçosa, necessitará 
conciliar desenvolvimento e conservação espacial, um turismo alternativo de base local, 
de forma a atender as peculiaridades econômicas da região e geração de emprego e 
renda, mantendo as identidades culturais dos lugares, valorizando os elementos 
ambientais e culturais, de forma a causar o menor impacto possível e, também, 
contribuindo para a afirmação do lugar. Para Cavaco (1999), o desenvolvimento 
alternativo nessas áreas “está em causa mobilizar recursos disponíveis e não utilizados, 
saberes-fazer e capacidade organizativa e de iniciativa (agentes econômicos; atores de 
desenvolvimento)” para criar riqueza e emprego. Para tal, seria necessário aproveitar 
atividades tradicionais e atividades novas e reorganizar processos produtivos. 
 Como mencionado, a região citada apresenta uma cultura bastante rica. Nas 
propriedades rurais, as pessoas praticam suas religiões, promovem encontros por 
intermédio das festas, muitas em devoção aos santos padroeiros, desenvolvem técnicas 
da própria produção agrícola e de atividades secundárias, como a produção de queijos, 
doces, quitandas, por exemplo, e manifestam seus simbolismos, entre tantos outros 
costumes. Nessa região encontram-se, também, belas paisagens naturais, formadas por 
uma região serrana,  com vegetação de matas densas, rios, cachoeiras, fauna e flora, sem 
contar que existem muitas edificações exóticas, de construção antiga. Esse espaço é uma 
combinação de vários elementos de sedução turística, que seduz o turista não somente 
para a contemplação da paisagem e para o lazer, mas para uma rotina diferente da 
habitual, participando das festas, das produções agrícolas, enfim, atribuindo diversos 
usos a essas áreas. 
 Vários questionamentos são postos, em se tratando de desenvolvimento de base 
local relacionado ao turismo rural, mesmo sendo ele alternativo. Nesses lugares existem 
conteúdos culturais que foram-se desenvolvendo há décadas. Existe, ali, um espaço 
vivido, um cotidiano, e a intensificação do turismo resultará em fluxos de pessoas que 
poderão resultar em perdas indesejáveis. Levantam-se então, problemas diversos: o 
produtor, ao abrir sua propriedade para o turismo, irá se submeter a uma série de 
transformações; o encontro de culturas poderá resultar em perda de identidades, esse 
espaço passará por metamorfoses, pois não permanecerão intactas a rotina e a 
privacidade de outrora, e os desgastes ambientais sempre irão existir.  

Não é simples para o produtor rural, que antes se dedicava somente à produção 
agrícola e outras atividades relacionadas à rotina do campo, de repente tornar-se 
também, um empreendedor turístico ou estar, indiretamente, diante dessa possibilidade. 
Esses produtores e suas famílias terão de administrar novos rendimentos, se dedicarem-
se a outras atividades e conviverem com hábitos bastante diferentes aos seus. O choque 
entre culturas talvez seja um dos grandes problemas dessa realidade, como também a 
degradação de seus patrimônios materiais e imateriais. 

O desenvolvimento local pode significar, também, problemas, e poderá destruir 
seu próprio produto. A pressão sobre certos recursos frágeis (cultura, recursos naturais, 
por exemplo) pode ser devastadora, pois esses são atrativos diretamente alvos do 
turismo; pensando desta forma, o turismo alternativo pode ser mais desgastante que o 
próprio turismo de massa. Por isso, deve-se ter cuidado com as especificidades dos 
lugares, as diferentes situações, o perfil dos moradores e observar se o turismo 
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alternativo surtirá mesmo o desenvolvimento desejado ou se não é mera tentativa de 
atenuar os problemas do turismo convencional. 
 O turismo rural alternativo, apesar de certas cautelas, pode ser uma forma 
interessante de desenvolvimento local para essas regiões, já que apresenta uma 
pluriatividade. Para tal, é necessário utilizar recursos endógenos, centrá-los nas 
necessidades próprias da comunidade, capacitar agentes, tal como os produtores rurais, 
criar estratégias de desenvolvimento, constituir parcerias, como com o setor público, por 
exemplo, implantar infra-estrutura, procurando sempre pensar na preservação dos bens 
patrimoniais. 
  Para o desenvolvimento local em favor do turismo, não basta apenas pensar nas 
potencialidades do local e nas perspectivas futuras. O planejamento e o 
desenvolvimento de estratégias são fundamentais, além de pensar nos efeitos negativos 
que poderão surgir.  
 
A PROPRIEDADE FAMILIAR COMO OPÇÃO TURÍSTICA. 
 

Buscando compreender que tipo de turismo ocorre nas propriedades rurais da 
área de estudo, constatamos que existem, na Região da Zona da Mata de Viçosa, sete 
propriedades rurais envolvidas; porém, optamos por incluir mais uma propriedade rural, 
localizada no Município de Guaraciaba, que faz parte do Circuito Turístico Serras de 
Minas, devido a sua localização geográfica estratégica, a pequena distância da Sede do 
Circuito Turístico Serras de Minas e, também, por ser área de influência de Viçosa, 
mesmo se encontrando em outra Microrregião. Portanto, como objeto de estudo deste 
artigo, consideramos oito propriedades rurais, conforme o Quadro. 

 

Quadro 1. PROPRIEDADES RURAIS ENVOLVIDAS COM O TURISMO NA 
MICRORREGIÃO DE VIÇOSA 

 

PROPRIEDADE MUNICIPIO INICIO DAS 
ATIVIDADES 

TIPOS DE TURISMO 

Camping Remanso  Araponga 1995 Rural, camping 

Espaço de Vivência 
Ambiental - EVA 

Viçosa  2005 Esportivo, aventura 

Fazenda Braúna Araponga 2000 Científico, eventos, 
agroturismo, rural 

Fazenda Indaiá  Viçosa 2003 Rural, gastronômico 

Hotel Fazenda Adega 
Morro Velho 

Paula 
Cândido 

2006 Gastronômico, rural 

Pousada Chalé do 
Turvo 

Guaraciaba 2007 Eventos, ecoturismo 

Pousada Serra 
D’Água 

Araponga 1999 Ecoturismo, esportivo 

Pousada Vale das 
Luas. 

Araponga 1995 Ecoturismo, camping 

Fonte: Circuito Turístico Serras de Minas, 2007.  
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 Ao abordamos o turismo no espaço rural, pensamos muitas vezes, também, nas 
propriedades rurais, mas não levamos em consideração o meio rural onde elas estão 
inseridas e produzem; esse meio pode ser aqui entendido como um apoio ou suporte de 
relações sociais específicas que se constroem, se reproduzem ou se redefinem sobre um 
mesmo espaço, onde a prática social se manifesta e o configura como espaço singular de 
vida. 

O espaço ora em questão - as propriedades rurais  localizadas na Zona da Mata 
de Viçosa, também denominada de Microrregião de Viçosa - foi e é construído pelos 
seus habitantes em função das relações que são fundadas nos laços de parentesco e de 
vizinhança, compreendidos através de uma dinâmica social interna que resulta da maior 
ou menor complexidade que a vida lhes impõe. 

Essa complexidade que a vida lhes impõe também é estruturada e inserida numa 
dimensão social externa à vida cotidiana, cercada pelos acontecimentos que determinam 
os ciclos de vida familiar como, por exemplo, os nascimentos, os casamentos e a morte, 
ou mesmo por manifestações de outras ordens, impregnadas de caráter social ou 
cultural. 
 Desse modo, esses acontecimentos tornam-se então, o que compreendemos por 
lugar e, no nosso caso, ele assume o papel de lugar da família, centrado em torno de um 
patrimônio familiar, elemento de referência e de convergência, mesmo quando a família 
é pluriativa e dividida entre os diferentes espaços onde vivem os seus membros. Muitas 
vezes, esses lugares são áreas de coletividades rurais, e são também os depositários de 
uma cultura cuja reprodução é necessária para a dinamização técnico-econômica, 
ambiental econômica e social do meio-rural pois, ainda que fragmentada, carrega um 
sentimento de pertencimento a esse espaço de vida. É o que averiguamos nas 
propriedades do estudo. 
 Como afirma Wanderley: 
 

“as coletividades locais assim constituídas não são isoladas, 
mas estão integradas aos espaços sociais mais amplos, 
sobretudo através das complexas relações associadas ao 
mercado e à vida urbana. Na verdade, esta dinâmica é 
considerada (externa) em razão de sua origem, mas, em várias 
circunstâncias ela age no interior do próprio meio 
rural.(WANDERLEY, 2000, p,30)”. 
 

 Nesse sentido, concordarmos com a autora, pois entendemos que o modo de vida 
local decorre do emaranhado complexo de relações sociais que se fazem presentes no 
espaço rural, atribuindo-lhe definição, formas e conteúdos, integrando-o, também, às 
redes de relações que se estendem por espaços sociais mais amplos e que, na maioria 
das vezes, ultrapassam as fronteiras da Microrregião do estudo. 
 Analisando o modo de vida dos envolvidos com as atividades turísticas, 
observamos que esse espaço social mais amplo também se dá com as relações de 
parentesco e de vizinhança, sendo, em algumas propriedades rurais é o fator primordial 
para a contratação de mão-de-obra, e é também a base da vida social local, cujo 
conteúdo é dado pelas necessidades do trabalho, da produção, do lazer e da vida 
religiosa. 
 As relações de parentesco e de amizade, que se estendem por um espaço mais 
amplo, para além do espaço local, e que freqüentemente têm origem nos processos de 
migração, muito comum nesse espaço rural quase estagnado, vêm provocando o 
esvaziamento do meio rural e também de sua vida social. Na contramão desse processo, 



 11

o turismo no espaço rural traz um novo significado, agora, carregado de expectativas e 
esperanças, pois promete, ainda que não declarado oficialmente, assegurar a 
permanência do homem nesse espaço rural, possibilitando a sua permanência no seu 
espaço de origem. 
 Observamos que esse processo sofre influência externa e que esta penetra no 
interior dos próprios espaços rurais e o modifica profundamente, tanto no que se refere 
aos aspectos físicos da paisagem, normalmente adaptados ao gosto do turista, quanto 
nas relações sociais locais, mas não provoca, essencialmente, o seu esvaziamento, se as 
condições que garantam sua circulação forem preservadas. 
 O meio rural vem assumindo, mais recentemente, na sociedade brasileira, um 
novo contorno, agora carregado de uma possibilidade de desenvolvimento local. 
Entretanto, sempre foi marcado por um processo de letargia, principalmente em áreas 
fora do contexto capitalista de produção e historicamente, marcadas por uma 
dissociação entre a apropriação de terra e a função residencial. Neste sentido, a grande 
propriedade contribui, significativamente, para essa situação, representando, assim, uma 
forma urbana de apropriação do meio rural, onde os interesses dos grandes proprietários 
de terra e produtores agrícolas, pautados numa ideologia “latifundiarista”, não lhes 
permitem uma visão da vida rural, da qual não participam, ou, se o fazem, é apenas à 
distância. 
 Tendo ou não um caráter produtivo, a propriedade da terra está associada a 
objetivos econômicos, que incluem desde os investimentos produtivos até a mera 
especulação fundiária, mas não se traduz, necessariamente, pelo envolvimento do 
proprietário e de sua família na vida social local, pois raramente ele habita no meio 
rural. Esse fato também é observado em nossa área de estudo, pois a chegada do 
turismo, na região, é marcada, inicialmente pelo interesse em aproveitar a beleza cênica 
do local em um investimento econômico, ainda que alguns proprietários rurais possuam 
parentescos no lugar. 
 No outro lado da linha, temos os trabalhadores agrícolas e os pequenos 
agricultores que, influenciados pelas formas precárias e insuficientes de acesso à terra, 
tendem a afetar o vínculo de laços com o lugar de moradia e a dinamização da vida 
social local; quando isso ocorre, eles acabam por assumir, nas propriedades envolvidas 
com o turismo, o papel de mão-de-obra barata para o turismo local, geralmente sem 
nenhuma qualificação para o posto. 

Avançando um pouco mais nessa análise, consideramos  que esses trabalhadores 
do campo, mesmo que vivendo nas pequenas ou grandes propriedades da região, ainda 
que de forma rústica e praticamente sem garantia de morada, conseguem animar o seu 
lugar e sua vida social, inserindo-se no espaço ampliado dos contatos diversos e 
freqüentes com pequenos agricultores da vizinhança, seja no retorno da lida diária, ou 
nas festividades religiosas ou culturais que ocorrem nos pequenos centros urbanos, onde 
as propriedades rurais envolvidas com o turismo se agregam. 

Retornando à questão do rural, podemos afirmar que a população rural é, em seu 
conjunto, constituída, em sua maioria, por pessoas que se relacionam em função da 
referência familiar, vinculadas às unidades familiares agrícolas e aos laços de 
vizinhança. Essa população acaba por incorporar, também, uma população que vem 
deixando as cidades para se instalarem no meio rural especialmente as pessoas que têm 
origem efetivamente urbana, reintegrando-se ao meio rural através de suas redes de 
relações familiares, fato também observado nas propriedades rurais visitadas, o que 
permite dizer que a população rural local tem um perfil social distinto. 

Compreendemos que os usuários do turismo, no espaço rural, não fazem parte 
dessa população, mas cabe aqui uma ressalva, pois as presenças desses turistas nas 
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propriedades rurais visitadas são marcantes na vida rural local, pois modificam 
profundamente não só a paisagem como também a natureza da vida social local, 
provocando o surgimento de novas ocupações, recrutando moradores locais e afetando 
,também, o ritmo de vida local, agora determinado pelo fluxo de pessoas externas ao 
lugar nos finais de semana, feriados prolongados e férias, criando um fluxo gerador e 
multiplicador de novas atividades econômicas e de vida social que repercutem sobre o 
conjunto do município onde ocorrem as atividades turísticas, e não apenas sobre a área 
rural diretamente beneficiada por essa atividade. 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

De acordo com os nossos postulados, cremos que as transformações pelas quais 
o meio rural brasileiro tem passado, nas últimas décadas, contribuíram para torná-lo 
uma mescla de atividades agrícolas e urbanas, atividades estas que podem ser 
desenvolvidas também no meio rural de forma a complementar as atividades agrícolas; 
é nesse contexto que o turismo nasce e se fortalece. 

Faz-se necessária a efetiva implantação de uma política pública que favoreça as 
famílias envolvidas com a pluriatividade em suas propriedades, ao mesmo tempo que 
facilite e estimule o turismo na região, garantindo a permanência  de todos em  suas 
áreas de origem. 

Outro aspecto a ser considerado é a criação de mecanismos que garantam uma 
produção e distribuição dos produtos elaborados nas propriedades, tais como: café, 
doces, vinhos, cachaça, ovos, leite e outros, fazendo com que esses produtos cheguem à 
mesa do consumidor, mantendo um padrão mínimo de consumo desses produtos e, 
conseqüentemente, garantindo a sobrevivência dessas propriedades rurais.  

Observamos que a região de estudo possui uma série de recursos naturais, 
religiosos e culturais que garantem o desenvolvimento de um turismo de base local. O 
que falta a esses proprietários, que agora abrem as porteiras de suas propriedades aos 
turistas, é uma política de fomentação a esse turismo local e, também, parcerias que 
possibilitem uma maior capacitação dos envolvidos em atender o turista, com cursos, 
linhas de créditos e outros fomentos, visando, com isso, possibilitar à região alcançar o 
desenvolvimento local. 
 As propriedades rurais que ora apresentamos se inserem nas atividades turísticas 
de forma aleatória e individual, estimuladas principalmente pela possibilidade de 
ampliação em suas divisas ou recursos econômicos, mas de olho na possibilidade do 
desenvolvimento local. Para isso, a única maneira possível, a priori, é disponibilizar o 
único produto turístico que possuem de forma abundante, que é o espaço natural das 
“Serras de Minas”.  

O grande desafio para o turismo local é promover a região que é carente em 
vários aspectos sócio-econômicos. Acreditamos que uma das possibilidades para esse 
desenvolvimento local encontra-se na qualificação e certificação das propriedades, que 
poderá ser executada pelo próprio Circuito Turístico Serras de Minas, podendo 
futuramente estabelecer uma Central Única de Reservas e Consultas, dinamizando a 
comercialização de reservas e a regularização dos pagamentos às propriedades 
associadas, garantindo também uma maior qualidade nos serviços oferecidos. 

Vivenciamos,  hoje (2009), uma crescente diversificação de atividades agrícolas 
e não-agrícolas no meio rural brasileiro e também nas pequenas e médias propriedades 
da Zona da Mata de Viçosa (MG) que pode ser denominada pluriatividade. Entretanto, 
vale destacar que vem ocorrendo uma retração do nível de ocupação e de renda no 
âmbito de atividades tradicionais da fazenda, ao mesmo tempo em que atividades não-
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agrícolas vêm possibilitando, para alguns envolvidos nessas atividades, uma maior 
oferta de ocupações e postos de trabalho e conseqüentemente uma renda mais elevada 
quando comparadas com as obtidas nas atividades rurais tradicionais. 

Entendemos que a pluriatividade é um acontecimento que vem sendo ocorrente 
na região de estudo e que sua intensificação é fruto da queda da renda agrícola, 
tornando-se uma das poucas alternativas a serem trilhadas pelas famílias locais, 
principalmente em propriedades rurais localizadas em áreas próximas aos pequenos e 
médios centros urbanos da região de estudo. Nesse aspecto, essas atividades, aqui 
compreendidas como turísticas, tendem a ser complementares às rendas familiares.  
 Pensar o desenvolvimento local, na região do estudo, baseado na atividade 
turística, requer uma ação de várias dimensões: ambiental, cultural, científico-
tecnológica, econômica, político-institucional e social. Demanda buscar os diferentes 
aspectos de inter-relacionamento dos diversos atores da sociedade envolvidos na 
questão.  

Nesse sentido, faz-se necessária, uma profunda e significativa transformação das 
relações sociais, visando assegurar melhores condições materiais e de sustentabilidade 
do território, segundo as condições e vocações dos vários atores envolvidos, que implica 
esforços articulados entre esses atores e a sociedade como um todo, objetivando 
promover as potencialidades locais. 
 Cada propriedade possui suas características peculiares, o que as tornam, 
especiais sob o ponto de vista da análise geográfica e também turística; e é essa 
diversidade que lhes permitiram se associar ao denominado “Circuito Turístico Serra de 
Minas” cuja sede se encontra na cidade de Viçosa. 
 As atividades turísticas que estão presentes nas propriedades rurais da área de 
estudo da Zona da Mata de Viçosa manifestam-se de forma mais isolada e contraditória, 
tornando-se particularizadas em cada propriedade, onde seus usos ocorrem de formas 
divergentes entre sim, alguns mais caracterizados pelo envolvimento familiar na 
atividade, outros, pela visão do empreendedorismo, surgindo ainda um terceiro fator, 
relacionado à necessidade de retorno ao convívio familiar que havia sido perdido, 
criando metamorfoses em seus modos de vida. Entretanto, todos os envolvidos se 
apropriaram de uma paisagem natural, marcada pela beleza cênica do lugar, para 
expandirem suas atividades produtivas por meio do turismo. 

É interessante ressaltar que algumas alterações no dia-a-dia do campo são 
observáveis, pois a visitação provocou e provoca uma reestruturação na dinâmica 
funcional das propriedades; sendo as propriedades com maior fluxo de visitantes as que 
apresentam as alterações mais significativas. 

 Outro aspecto, que merece também preocupação, refere-se às interferências 
paisagísticas ocorridas ou ainda pretendidas pelos proprietários. Essas interferências 
visam, principalmente, o embelezamento do local e a otimização das atividades, porém, 
acabam por resultar em graves alterações paisagísticas e funcionais, podendo gerar uma 
descaracterização do ambiente original, carregando-o de forte conteúdo artificial, 
distanciando-o do habitat rural desejado pela maioria dos visitantes. 

 Por último, mas não menos importante, observamos que determinados 
proprietários aproveitaram-se da nova “tendência do mercado” para agregar 
rendimentos às suas propriedades, aderindo principalmente ao modismo do turismo no 
espaço rural, pois a atividade vem sendo praticada aleatoriamente por qualquer 
proprietário interessado em aumentar os lucros.  

 De maneira geral, podemos afirmar que em todas as propriedades privilegiam-se 
os elementos do espaço natural como o atrativo mais importante. Porém, falta a elas, 
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uma melhor ordenação de seus afazeres e um planejamento mais eficaz das tarefas ali 
realizadas. 

O turismo no espaço rural, quando devidamente planejado e orientado, propicia 
diversos benefícios, como por exemplo: diversificação de renda; geração de empregos; 
preservação do patrimônio natural e cultural; melhoria na qualidade de vida local e 
outros. Atingir esses benefícios de uma maneira otimizada, sem colocar em risco a 
própria existência desse processo, não é uma tarefa fácil; é preciso buscar informações 
que possam tornar a propriedade mais produtiva, mas utilizando–a de uma maneira mais 
racional.  

 Por fim, o turismo, no espaço rural, deve ser concebido como uma atividade de 
pequena escala, artesanal, que deve propiciar um incremento na qualidade de vida dos 
moradores locais, tendo uma função muito importante no âmbito do desenvolvimento 
local. Sua presença tem de emergir inserida num conjunto mais amplo, não apenas o 
simples fenômeno turístico, mas, sim, pensá-lo a partir da diversidade.  
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