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A complexidade de fatores que tem demarcado o ritmo das áreas rurais no Brasil tem colocado 
em análise o papel a ser desempenhado pelas pequenas propriedades e uma das formas de 
identificá-lo é através do conhecimento da multifuncionalidade destas unidades. Nosso objetivo é 
levantar o potencial das pequenas propriedades familiares para a multifuncionalidade no 
município de Rio Claro-SP, área de urbanização avançada e com adoção da cultura canavieira 
como matriz produtiva. Buscamos definir os pressupostos da multifuncionalidade da paisagem e 
da agricultura familiar no município de Rio Claro – SP. Caracterizada como uma região 
urbano/industrial, sob a influência da monocultora canavieira, as pequenas propriedades 
familiares vêem sua capacidade de trabalho e desenvolvimento limitada, mas nem por isso, 
grupos de pequenos produtores deixaram de buscar alternativas de permanência que geram 
ocupação para a mão-de-obra da família e contribuem com a geração de renda. Na primeira 
etapa de desenvolvimento do projeto pretende-se realizou-se pesquisa documental que utilizou 
as fontes de informação secundária disponíveis e permitiu traçar um perfil do setor agropecuário 
do município. A segunda etapa compreendeu elaboração, teste e aplicação de formulários junto 
aos produtores rurais tendo como parâmetro os elementos internos e externos da agricultura. A 
terceira e última etapa objetiva completar o diagnóstico proposto através da construção de um 
banco de dados que reunirá as informações levantadas sobre o sistema agropecuário de Rio 
Claro em unidades de produção familiar. Os objetivos da pesquisa são caracterizar as 
propriedades agrícolas considerando tamanho, atividade principal, nível de renda e 
investimentos, equipamentos existentes nas propriedades que permitam uma diversificação das 
atividades. Almejando compreender os aspectos que definem a tomada de decisão do pequeno 
agricultor pretende-se caracterizar suas famílias no contexto demográfico identificando a partir 
daí o potencial econômico, cultural, empresarial e educacional do grupo. No que se refere aos 
aspectos da multifuncionalidade da paisagem e da pluriatividade levantou-se informações sobre 
os recursos turísticos, paisagísticos, hídricos, culturais e agrícolas existentes nas propriedades 
rurais, que possibilitem avaliar as diversidades e especificidades ecológicas, demográfico-
culturais e rurais da área. Avançar teoricamente, na perspectiva geográfica, verificando se a 
noção interdisciplinar da multifuncionalidade pode contribuir nas análises do espaço rural, tendo 
em vista a gestão do território é também um de nossos propósitos. O levantamento de 
informações atingiu um total de 300 propriedades, o que nos permite traçar aspectos 
preliminarmente. Detectou-se a presença de duas situações muito tradicionais em espaços rurais 
de urbanização avançada, as figuras do proprietário absenteísta e do caseiro. A falta de 
produção nas propriedades também é um aspecto que vem chamando a atenção, apesar de 
existir no município programas como o PAA e PNAE implantados. Algumas regiões rurais do 
município apresentam características particulares interessantes ao turismo Ao final desta 
pesquisa pretendemos, além de construir um banco de dados que auxilie o poder público local 
em suas políticas que objetiva aproximar os elementos internos e externos de análise da 
agricultura. 
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Introdução 

A paisagem aparece então não apenas como uma ferramenta nova e preciosa para o 
diagnóstico do estado de um território, mas também como um dado essencial de um 
projeto de desenvolvimento para o qual ela constitui um potente fator identitário. 
(BERTRAND; BERTRAND, 2009, p.295) 

 
O objetivo da gestão de um determinado espaço está relacionado com as estratégias de 

desenvolvimento do mesmo. Em nosso caso este desenvolvimento busca proporcionar aos 

pequenos produtores rurais a possibilidade de um melhor acesso físico e econômico (condições 

materiais de vida) aos bens, serviços e equipamentos que possibilitem a satisfação das 

necessidades básicas, a habitação, o emprego, a educação, o lazer, a saúde, além da 

perspectiva de participação ativa na construção da coesão social.  

Sendo assim, o estudo realizado1 teve a finalidade de fomentar instrumentos teórico-empíricos 

para a implantação de programas que: promovam uma fonte alternativa de renda e melhoria das 

condições de vida das famílias rurais; integrem as propriedades rurais e resgatem os valores 

culturais trazidos pelos seus antepassados;  agreguem o homem do campo e o visitante, no 

contato deste com as suas origens rurais e a natureza; resgatem o Patrimônio histórico e cultutal 

do município. 

Reconhecer o potencial multifuncional da paisagem das propriedades rurais familiares é o 

primeiro passo para planejar e implementar o desenvolvimento municipal, quer pela ação 

individual ou comunitária, quer como objeto de políticas públicas. É com este objetivo que 

propomos o desenvolvimento da presente pesquisa, tendo como área de aplicação o município 

de Rio Claro (São Paulo/Brasil), mais particularmente sua área rural, composta majoritariamente 

por pequenas propriedades. 

Conforme apontam Bertrand; Bertrand (2009) deve-se considerar a paisagem como um 

polissistema socioecológico – “feixe de interações [complexo] funcionando de modo mais ou 

menos autônomo (sistema natural e sistema social, sistema de produção econômica e sistema 

de representação cultural, etc.)” (BERTRAND; BERTRAND, 2009, p.222) – que apresenta 

contradições (estado ecológico e interpretação social, modelo de produção dominante e 

realidade vivida, necessidades econômicas e modelos culturais impostos) que definem uma 

problemática ecológica e social. 

                                                           
1
 Projeto financiado CNPq – Processo nº 400541/2010-6 Vigência: 08/2010 a 08/2012. 



Ainda segundo os autores “a paisagem não tem existência fora do sistema no qual ela funciona. 

Elaborar uma „representação‟ da paisagem consiste em limitar-se a um sistema de referência 

socioecológico” (BERTRAND; BERTRAND, 2009, p.223), cuja lógica interna se estrutura em três 

unidades: ação ou de produção, tempo e lugar. 

Estas estratégias de desenvolvimento procuram valorizar, além da agricultura, aspectos 

culturais, naturais e econômicos, oriundos de uma paisagem que representa o modo de vida 

rural. Conforme salienta Correia (2007), na Convenção Européia da Paisagem realizada em 

2000, a paisagem foi proclamada como um elemento conceitual que pode refletir a diversidade 

da herança cultural, ecológica e socioeconômica de dado conjunto populacional, tornando-se um 

dos fundamentos da identidade local e regional. 

A paisagem é o resultado, observado pelo Homem, de um sistema complexo e 
dinâmico de muitos factores naturais e culturais (rocha-mãe, solos, água, relevo, 
clima, vegetação, uso do solo, estrutura fundiária, povoamento, caminhos e infra-
estruturas, etc.) que se influenciam mutuamente e se modificam ao longo do tempo. 
(CORREIA, 2007, p. 3) 
 

Portanto, no escopo das estratégias para o desenvolvimento e do consumo de um determinado 

espaço, o conceito de paisagem torna-se central, balizador para normas e indicações em planos 

de atividades para a área referida. Com relação ao seu caráter empírico, dentro do objetivo 

proposto, as paisagens devem manter suas autenticidades e ao mesmo tempo as suas 

diversidades. Deste modo, temos que entender a paisagem “[...] como simultaneamente uma 

realidade física e biológica e uma construção social ou cultural, [...]” (CORREIA, 2007, p. 3). 

Portanto, temos que a multifuncionalidade da paisagem consiste na integração de várias 

funções, numa determinada unidade e escala espacial. Afirmam Guiomar; Fernandes; Neves 

(2007, p. 3) “todas as paisagens são multifuncionais, mas o grau de multifuncionalidade pode ser 

muito variável, uma vez que nem todas as unidades espaciais têm capacidade ou vocação para 

assegurar todas as funções”. 

Por conseguinte, para que o espaço rural desempenhe seu papel multifuncional é necessário 

que se trate de forma equilibrada os três domínios – Bioecológico, Socioeconômico e 

Socioecológico. Para isto, os autores apontam alguns elementos fundamentais para se alcançar 

esta multifuncionalidade da paisagem. São necessárias: 

- preservação dos recursos naturais e da paisagem no âmbito das atividades rurais, 
tornando o espaço produtivo mais estável e resistente; 
- capacitação técnica dos agentes envolvidos; 
- adaptação das „funções associadas aos diferentes usos do solo, às condições 
ecológicas do território local‟; 

- integração e hierarquização das diferentes funções num mesmo espaço. 

(GUIOMAR; FERNANDES; NEVES, 2007, p. 3) 



Considerando-se estes elementos teóricos iremos caracterizar o município de Rio Claro/SP/BR 

(Figura 1) urbano-industrial sob a influência da monocultora canavieira, no qual as unidades 

familiares de produção veem sua capacidade de trabalho e desenvolvimento limitada, sem 

deixarem de buscar alternativas de permanência (produção de cachaça, mel, doces, etc.), de 

ocupação para a mão de obra da família e de renda.  

 
Figura 1- Município de Rio Claro – SP – Brasil 

 
 

 

A lógica interna da multifuncionalidade da paisagem: produção, tempo e lugar. 

 

Para o estudo de um fenômeno complexo como a agricultura e sua situação multifuncional no 

contexto da paisagem, foi necessário adotar um esquema que permitiu sua ordenação. Sendo 

assim, tomamos como parâmetro teórico-conceitual Diniz (1984) que propõe a análise da 

agricultura como um sistema constituído por elementos internos e externos, cuja análise permitiu 

a definição do quadro agrário e da paisagem rural de parte do município de Rio Claro-SP.  Como 

elementos internos levantamos e analisamos dados sociais (proprietários/produtores e unidades 

produtivas), funcionais (sistemas produtivos) e de produção (produtos, produtividade, mercado, 

agroindústrias) relativos às famílias produtoras. No contexto externo levantamos e tratamos das 

características econômicas, ecológicas, demográfico-culturais e políticas dos produtores 

familiares rioclarenses (FERREIRA, et all, 2012). 



O instrumento de coleta utilizado foi um formulário constituído por um conjunto de questões 

divididas em cinco grandes temas, conforme modelo a seguir. A elaboração do formulário foi 

efetuada em consonância com os pressupostos teórico-conceituais já citados, mas também 

buscou atender as demandas das Secretárias Municipais envolvidas com o projeto, incorporando 

questões sobre turismo rural e pluriatividade, existência de patrimônio arquitetônico e cultural, de 

recursos naturais, de festividades e a dinâmica atual das propriedades rurais. 

Diante dos 347 formulários aplicados e das informações levantadas é possível descrever o perfil 

das pequenas propriedades rurais em Rio Claro-SP, como segue. Deve-se já salientar que a 

presença do caseiro aliada à ausência do proprietário é uma das principais características 

identificadas (FERREIRA; ROMANATTO; MAIA; FERREIRA, 2012)   

No momento do levantamento encontramos homens e mulheres nas propriedades, 

predominando os primeiros em quase 50% (Tabela 1). Sobre o entrevistado temos sua situação 

em relação à propriedade, prevalecendo a de proprietário, mas o caseiro é a segunda situação 

encontrada (Tabela 2). 

Tabela 1 - Número de entrevistados por sexo 

Sexo Total  

Feminino 121  

Masculino 226  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

Tabela 2 - Situação do entrevistado em relação à propriedade 

Situação do entrevistado Total  

Administrador 4  

Amigo 3  

Arrendatário 11  

Caseiro 77  

Empregado 9  

Inquilino 7  

Membro da família 47  

Morador 2  

Outras 2  

Proprietário 184  

Sócio 1  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

A forma como obteve a mesma está relacionada ao tempo de propriedade, ou seja, obtiveram 

por compra ou herança e muitos estão nas terras há mais de 20 anos (Tabela 3). Proprietário, 

http://lattes.cnpq.br/2425508008787194
http://lattes.cnpq.br/6291638988242512
http://lattes.cnpq.br/3292524832235350


família e caseiros são os tipos de residentes mais encontrados e a relação destes com a 

vizinhança é predominantemente de amizade, seguida de parentesco (Tabela 4).  

 

Tabela 3- Formas de obtenção da propriedade 

Propriedade obtida por Total 

Aluguel 5 
Arrendamento 7 
Assentamento 4 
Compra 191 
Compra/herança 7 
Doação 5 
Herança 110 
Outros 3 
Troca 1 
Usucapião* 1 
Não informado 13 

* Direito à posse de um imóvel em decorrência do uso deste por um determinado tempo. 

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

Tabela 4 – Tipos de relações sociais mantidas pelos proprietários 

Relação com a vizinhança Total  

Amizade 225  

Amizade/compadrio/parentesco 2  

Amizade/parentesco 39  

Compadrio 1  

Conhecidos/clientes 1  

Parentesco 51  

Parentesco/compadrio 1  

Sem relação 27  

        Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

Os tipos de exploração e as atividades desenvolvidas e por quem, bem como o caráter da força 

de trabalho utilizada nas propriedades evidenciam espaços nos quais prevalece a família como 

proprietária, produtora e administradora, mas há situações de extensão destas funções ao 

caseiro e outras em que o arrendamento da cana deixa a produção e a administração para 

terceiros.  

Verificamos então que compra e herança são as formas mais comuns de obtenção da terra entre 

os pesquisados. Encontramos propriedades cujos proprietários e famílias estão na terra há mais 

de 200 anos, indicando a chegada ao município mesmo antes de sua existência2. Há edificações 

que demonstram isso (Figuras 2 e 3). 

                                                           
2
 O municipio de Rio Claro completou 185 anos em junho de 2012. 



 

Figura 2 - Antiga estação ferroviária – início do séc. XX 

 

Foto: FERREIRA, D.A.O., 2011. 

 

Figura 3 - Casarão do período do café – Barão de Grão Mogol - séc. XIX 

 

Foto: FERREIRA, D.A.O., 2011. 

 

As imagens apresentadas ilustram elementos da paisagem rural de Rio Claro que demarcam 

períodos da agricultura cafeeira, constituindo um complexo rural baseado na economia natural. A 

grande produção cafeeira se organizava no formato de grandes fazendas: 

No interior das fazendas produziam-se não só as mercadorias agrícolas para 
exportação, mas também manufaturas, equipamentos simples para produção, 
transportes e habitação. [...] A dinâmica do complexo rural era muito simples. Havia 
geralmente um produto de valor comercial em todo circuito produtivo: era o produto 
destinado ao mercado externo. (SILVA, 1998, p. 5 e 7) 

 



É variável o tempo de pertencimento da propriedade à família, a Tabela 5 demonstra esses 

tempos. Há variações de alguns meses a mais de dois séculos, indicando que se encontra na 

área rural de Rio Claro famílias tradicionais e recém-chegadas ao campo. O tempo de posse da 

propriedade pela família no grupo pesquisado referenda a ideia de existir entre elas um potencial 

no que se refere à transmissão do patrimônio cultural. Se a produção agrícola já não é a principal 

atividade desenvolvida pela família, como veremos mais adiante, a história do lugar e a 

religiosidade (Figura 4) são preservados ao longo das gerações que mantêm a propriedade. 

Tabela 5 - Tempo de posse da propriedade 

Nº de anos Total 

Menos de 1 ano 13 
1 a 19 anos 133 
20 a 49 anos 86 
50 a 99 anos 60 
100 a 150 anos 25 
Mais de 150 anos 1 
Não informado 29 

   Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011 

 

Figura 4 - Reverência aos Santos Padroeiros 
 

 
Foto: MELO, T.S.M., 2011. 

 

As características da propriedade estão vinculadas ao seu tamanho e localização: são parcelas 

em que predominam o extrato de 1,0 a 5,0 hectares (Tabela 6), localizadas em sua maioria há 

20 minutos do centro da cidade de automóvel. Isso reflete o fato de encontrarmos muitos 

membros das famílias proprietárias desenvolvendo atividades urbanas, mas as condições das 

estradas dificultam a circulação já que 233 delas encontram-se às margens de estradas não 

pavimentadas. 

 

 



Tabela 6 – Tamanho da propriedade (em hectares)* 

Tamanho da propriedade (hectares) Total  

Branco 13  

0,01 a 1,0 26  

1,01 a 5,0 77  

5,01 a 10,0 62  

10,01 a 15,0 44  

15,01 a 20,0 25  

20,01 a 25,0 26  

25,01 a 30,0 17  

30,01 a 35,0 18  

35,01 a 40,0 11  

40,01 a 45,0 9  

45,01 a 50,0 11  

50,01 a 55,0 3  

55,01 a 60,0 2  

60,01 a 65,0 1  

+ de 150,0 2  

* Os entrevistados fizeram referência à área em alqueires que foram transformados em hectares. 

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

A prática de atividades não agrícolas está presente entre nossos entrevistados e é característica 

nas famílias pesquisadas. Em apenas 50 do total de 347 não encontramos membros realizando 

atividades não agrícolas, em sua maioria, fora da propriedade. Esse aspecto é importante 

quando consideramos que o município de Rio Claro é urbano- industrial, com economia voltada 

para os setores industrial e serviços. Esta característica faz da zona rural uma área de pouca 

ocupação agrícola, bastante vazia e quando olhamos para a renda obtida com tais atividades, 

constatamos que ela é destinada ao consumo familiar (33%), ou seja, a complementação de 

renda é necessária e são chefes de família e filhos que as realizam.  

Do total pesquisado em aproximadamente 50% das propriedades o proprietário e sua família 

estão presentes, depois disso o morador mais frequente é o caseiro com sua família (Tabela 7). 

Temos então uma situação na qual não há dúvida de que a proximidade e o acesso fácil à 

cidade fazem do meio rural em Rio Claro/SP/BR um local no qual a produção agrícola está 

restrita.  

Seguindo os padrões de multifuncionalidade detectados em outras partes do Brasil e do mundo é 

possível dizer que ela está presente no município, principalmente no que se refere à função do 

espaço rural como local de moradia e de lazer.  

 



 

Tabela 7 – Tipos de residente na propriedade 

Residente Total 

Administrador         1 
Amigo do proprietário          2 
Arrendatário          6 
Arrendatário e família          5 
Casa para lazer          2 
Caseiro        67 
Caseiro e família        27 
Caseiro e inquilino         1 
Caseiro/empregados         1 
Empregados        11 
Inquilino        12 
Internos e funcionários (instituição)         1 
Membros familiares        13 
Morador          2 
Proprietário        37 
Proprietário e família      117 
Proprietário e família/caseiro         1 
Proprietário e família/empregados          1 
Proprietário/caseiro          3 
Sem morador (empresa)         1 
Sem morador (propriedade vazia)        22 
Não informado        14 

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

A dispersão da população pelo campo aliada à ausência de moradores em muitos locais faz a 

sociabilidade nos distintos bairros rurais de Rio Claro ser quase inexistente. Isso fica 

comprovado pelos tipos de relações sociais mantidas com a vizinhança apontadas pelos 

entrevistados (Tabela 8). As relações de amizade e parentesco são as mais frequentes e 

refletem o campo vazio de Rio Claro. Relações de compadrio, frequentes em outros momentos 

históricos, se diluíram com o passar do tempo pelo fato de não haver um contato direto e 

frequente que era dado pela presença da produção agrícola, principalmente em momentos de 

colheita quando a troca de dias de trabalho e de produtos se constituía em práticas típicas das 

famílias rurais. A amizade existe independentemente de se estar residindo no campo ou na 

cidade, por isso ela persiste como a relação mais frequente. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8 - Relação com a vizinhança 

Relação com a vizinhança Total 
 

Amizade      225  

Amizade/compadrio/parentesco         2  

Amizade/parentesco       39  

Compadrio         1  

Conhecidos/clientes         1  

Parentesco       51  

Parentesco/compadrio         1  

Sem informação         4  

Sem relação       23  

     Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

Outro reflexo destas relações é o fato de não haver nenhum tipo de exploração na propriedade. 

Das 347 propriedades pesquisadas, aproximadamente a metade delas usam toda sua 

disponibilidade de terras em cultivos e criações, em contrapartida aos 37% que utilizam apenas 

¼ da propriedade. Isto reflete o que encontramos no campo, propriedades vazias ou semi 

utilizadas para atividades agrícolas. Deste fato advém a necessidade de se caracterizar a 

paisagem rural do município de Rio Claro/SP/BR tendo em vista a necessidade de sua 

manutenção, já que ao longo da história está área foi fomentadora da economia local. 

Os recursos hídricos, energéticos, de comunicação, sem exceção, estão disponíveis nas 

propriedades. Da mesma forma a existência de equipamentos e o uso insumos faz parte da 

rotina dos produtores. Um aspecto bastante comentado, cuja não avaliação é a resposta mais 

presente, diz respeito à assistência técnica e a atuação de órgãos junto aos produtores rurais – 

os agricultores se sentem abandonados, assim como. O acesso e tomada de financiamentos é 

pouco frequente. 

Para diagnosticar e caracterizar a paisagem rural e as pequenas propriedades e os proprietários 

de Rio Claro/SP/BR buscou-se evidenciar o potencial de multifuncionalidade neles incluído. As 

informações levantadas permitiram identificar como as pequenas propriedades se organizaram 

para além da agricultura, principalmente no que se refere à manutenção cultural e ambiental e 

com o isso está refletido na paisagem. 

Detectamos ao longo da pesquisa a presença de propriedades com cachoeiras, matas nativas, 

que poderiam ser utilizadas no verão em atividades turísticas. Considerando-se possíveis 

atrativos para o turismo é a paisagem rural ou natural o atrativo que mais foi citado. A presença 

de atrativos naturais ou paisagísticos nas propriedades é destacada pelos próprios 

entrevistados, bem como, em menor número o artesanato tradicional (10 casos encontrados), a 

culinária (26 casos), a arquitetura antiga ou religiosa (38 casos) e algumas práticas esportivas, 



principalmente, o futebol acontece em 28 propriedades. Apesar de duas experiências de roteiro 

de turismo rural realizadas no município de Rio Claro, ainda não há políticas específicas neste 

sentido e evidenciou-se que as propriedades em sua maioria, 77% e 92%, respectivamente, não 

tem lugares que sejam próprios ao recebimento e não têm a prática de receber visitantes (Tabela 9).  

As festas realizadas na área rural são as típicas juninas e ocorrem em um número restrito de 

propriedades (16) ao longo do mês de junho. Elas são festas familiares, ligadas à religiosidade, 

pois são realizadas em devoção a diferentes santos e não geram renda para as famílias (Tabela 10).  

 
Tabela 9 – Frequência de propriedades com lugares para visitantes, turistas passeio, esporte 

Lugares para visitantes/ turistas passeio/esporte Total  

Branco 4  

Não 269  

Sim 74  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

Tabela 10 – Tipos de festas realizadas nas propriedades 

Quais festas? Total  

Branco 310  

Culto 3  

Encontro brasileiro de frutas raras 1  

Festa do peão 7  

Festa junina 16  

Festa junina/grupo de oração 1  

Leilão de gado 1  

Missa 6  

Quermesse 1  

Retiro 1  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

“O facto da identidade das regiões [...] estar ameaçada pela mecanização e pela globalização, 

torna importante efectuar um diagnóstico às suas paisagens e à sua gestão. Acredita-se que a 

identificação de valores territoriais simbólicos (marcas) possa contribuir para consolidar e/ou criar 

uma imagem para cada região[...]”(LAVRADOR, 2008, p. 01). Não observamos em nossa área 

de estudo evidências culturais (Tabelas 11, 12, 13 e 14) que demarquem valores ou símbolos, 

entretanto, entendemos que tal aspecto merece maior aprofundamento. 

 

 

 

 



Tabela 11 – Existência de artesanato tradicional nas propriedades 

Atrativo de artesanato tradicional Total  

Branco 5  

Não 330  

Sim 10  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

Tabela 12 – Tipos de atrativo de artesanato existentes nas propriedades 

Qual Atrativo de Artesanato? Total  

Branco 17  

Artesanato com bambu 1  

Artesanato material natural 1  

Bordado 1  

Cachaça 1  

Crochê 2  

Escultura de crochê 1  

Fuxico 1  

Não há artesanato 322  

Pintura; tricô 1  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

Tabela 13 – Existência de culinária tradicional nas propriedades 

Atrativo de culinária tradicional Total  

Branco 7  

Não 314  

Sim 26  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

Tabela 14 – Tipos de atrativo culinário existentes nas propriedades 

Qual atrativo culinário? Total  

Branco 15  

Bolacha de nata 1  

Bolo de fubá 1  

Comida caseira 1  

Comida italiana 1  

Compotas 2  

Costela na panela 1  

Doces caipiras 1  

Frango caipira 1  

Galinhada 1  

Não há culinária 307  

Pão caseiro/galinhada 1  

Porção de peixe 2  

Pratos feitos 1  

Queijo 10  

Queijo/doces 1  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 



Referendando BERTRAND; BERTRAND (2009) encontramos na área rural estudada elementos 

ecológicos paisagísticos que possibilitam tratar este lugar a partir de sua realidade natural. “A 

paisagem embora transformada em um produto social finalizado, não deixa de constituir uma 

realidade ecológica. Seu conteúdo socioecológico e seu envelope ecoespacial podem ser 

delimitados” BERTRAND; BERTRAND (2009, p. 224). Assim, temos em Rio Claro uma natureza 

presente (Tabela 15 e 16) e um conteúdo cultural imerso em exemplares arquitetônicos (Tabela 

17 e 18) que desvendam os mistérios do tempo. 

Tabela 15 – Existência de atrativo natural ou paisagístico nas propriedades 

Atrativo natural ou paisagístico Total  

Branco 7  

Não 280  

Sim 60  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

Tabela 16– Tipos de atrativos naturais existentes nas propriedades 

(continua) 

Qual atrativo natural? Total  

Branco 15  

Animais 1  

Cachoeira 4  



 

(conclusão) 

Qual atrativo natural? Total  

Conjunto da paisagem 6  

Córrego 1  

Frutas raras 1  

Gruta 2  

Lago 7  

Campo de futebol 1  

Mata nativa 13  

Jequitibá 1  

Nascente 5  

Montanha 1  

Não há atrativo 273  

Paisagem rural 2  

Pesqueiro 1  

Represa 6  

Reserva florestal 1  

Reserva florestal; rio 1  

Rio 12  

Viveiro de mudas 1  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

Tabela 17 – Tipos de construções arquitetônicas e históricas existentes nas propriedades 

Qual construção? Total  

Branco 18  

Barracão da FEPASA 1  

Capela 7  

Casa antiga 7  

Casa antiga/150 anos 1  

Casa antiga/ambiente italiano 1  

Casarão 3  

Cruz 1  

Gruta 1  

Gruta/casa antiga 1  

Igreja 7  

Igreja/casarão 1  

Não há construção 296  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

  

 

 

 



Tabela 18 – Existência de construção antiga ou religiosa nas propriedades 

Construção antiga ou religiosa Total  

Branco 8  

Não 301  

Sim 38  

Fonte: Trabalho de Campo – Abril a Dezembro de 2011. 

 

Conclusão 

Para se compreender o verdadeiro papel da agricultura e suas implicações econômicas, sociais 

e culturais no cotidiano das famílias de pequenos agricultores em Rio Claro/SP/BR devemos 

considerar diversos fatores e analisá-los como pertencentes ou resultados de processos 

socioeconômicos, vislumbrados com sistemas de análise complexos. A paisagem da área rural 

estudada apresenta elementos que a tornam um vazio em alguns setores, diversa de cultivos e 

atividades em outras, numa descontinuidade espacial que transborda riqueza e pobreza. 

Neste contexto consideramos que a distinção e compreensão crítica de alguns fatores podem 

contribuir para a análise e apontar para a superação das questões de ordem etimológica e até 

ideológica. Assim, na tentativa de se compreender o fenômeno deve-se levar em conta:  

a) as características sociais dos atores envolvidos, agricultores, empresários, 

trabalhadores, frequentadores, etc.;  

b) os arranjos políticos locais, regionais e nacionais que viabilizem a exploração do 

potencial apresentado pelos atores envolvidos, bem como pela infraestrutura do local; 

c) os fatores políticos, sociais, econômicos e culturais que fazem as famílias optarem pela 

pluriatividade como estratégia de reprodução social, ou obrigam-nas a se tornarem 

pluriativas frente a indesejável perspectiva de abandonarem o campo, etc.; 

d) as possibilidades multifuncionais da paisagem, considerando-se os elementos 

ambientais, sociais, econômicos e culturais. 

A partir da compreensão crítica desses aspectos gerais, pode-se entender melhor o verdadeiro 

estado da arte e os desdobramentos da agricultura no cotidiano dos trabalhadores envolvidos. 

Ela deve ser pensada também a partir de aspectos estruturais como a reprodução social do 

grupo familiar ou a maior capitalização de sua propriedade, a partir da concepção de projetos 

individuais e coletivos para os membros das famílias. Além disso, ela deve ser investigada na 

esteira dos processos políticos e ideológicos que orientam as formas sociais de produção no 

meio rural. 
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