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A região do brejo paraibano, nordeste brasileiro, tem passado por um processo de dinamicidade 
de suas atividades produtivas se abrindo para novas variedades econômicas que excede as 
atividades agrícolas tradicionais. Uma nova tendência à valorização das potencialidades locais 
como o reconhecimento dos produtos derivados da cana de açúcar e do clima ameno, propício 
para o turismo cultural. Duas importantes políticas públicas voltadas para o turismo no brejo são 
as rotas culturais caminhos do engenho e caminhos do frio. A primeira faz parte do um projeto 
maior, denominado civilização do açúcar que engloba três estados nordestino (Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas), caracteriza-se como uma atividade perene assinalada pela visitação às 
zonas rurais dos municípios que abrigam engenhos produtores de cachaça, mel e rapadura. Já a 
segunda, a rota cultural caminhos do frio ocorre no período do inverno (junho a agosto) nos 
espaços urbanos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é entender como essas novas práticas 
se comunicam com a os princípios da sustentabilidade. Para tanto, a metodologia aplicada neste 
estudo se divide em duas fases: um levantamento bibliográfico a partir das literaturas que 
versam sobre pluriatividades rurais e desenvolvimento sustentável na atividade turística, e uma 
segunda, composta por entrevistas semiestruturadas com os atores institucionais responsáveis 
pela promoção do turismo rural cultural naquela região. Deste modo, pode-se apontar como 
resultados iniciais a existências de iniciativas referentes à sustentabilidade ambiental, a exemplo 
da transformação da cana de cabeça em combustível, embora essas iniciativas sejam bastante 
incipientes e pontuais, necessitando de maior incentivo e divulgação das possíveis práticas 
sustentabilidade, a saber: rodízio de cultivo, reciclagem e reuso de materiais; salienta-se também 
a pouca visibilidade dos engenhos para a visitação, evidenciando, assim, certa desarticulação 
das políticas públicas turísticas adotadas na região. Observou-se, para tanto, a necessidade de 
desenvolver no brejo paraibano um turismo rural “didático”, no sentido de alimentar nos turistas 
percepções voltadas para a prática sustentável, os imbuído dos princípios do desenvolvimento 
sustentável de harmonização das atividades humanas com a conservação da natureza.  
Palavras-chave: Turismo Rural. Turismo Cultural. Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O turismo no Brasil tem se modernizado a partir da utilização e o desenvolvimento de 

novas práticas no setor, um exemplo dessa inovação é observada no brejo paraibano. Esta 

região do nordeste brasileiro tem passado por um processo de dinamicidade de suas atividades 

produtivas se abrindo para variedades econômicas diversas que excedem as atividades 

agrícolas tradicionais.  

A exploração das potencialidades locais abre à possibilidade para uma utilização 

inovadora de uso produtos derivados da cana de açúcar e aproveitando-se das condições 

climáticas, passaram a desenvolver o turismo cultural. Com isso, surgiram duas importantes 

políticas públicas voltadas para o turismo no brejo: as rotas culturais caminhos do engenho e 

caminhos do frio.  

Os Caminhos dos Engenhos faz parte do um projeto denominado Roteiro Integrado da 

Civilização do Açúcar que engloba três Estados nordestinos: Paraíba, Pernambuco e Alagoas, 

caracterizado como uma atividade perene, essa rota se perfaz pela visitação às zonas rurais dos 

municípios que abrigam engenhos produtores de cachaça, mel e rapadura. Quanto à Rota 

Cultural Caminhos do Frio, diferentemente da primeira, ocorre, exclusivamente, no período de 

junho a agosto, que corresponde à estação mais fria do ano e toda a sua programação acontece 

nos espaços urbanos, mas pode incluir visitas aos engenhos englobando o Caminho dos 

Engenhos durante esse período. 

Observou-se, portanto, que os engenhos que tinham estrutura e organização 

conseguiram desenvolver uma atividade rendosa nesses períodos, com maior intensidade, 

abrindo-se para a visitação do engenho e desenvolvendo produtos de cana de qualidade, 

despontando-se para o turismo cultural. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO: O BREJO PARAIBANO 

 

O Brejo é uma microrregião do Estado da Paraíba pertencente a Mesorregião do 

Agreste Paraibano e se divide em oito municípios: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, 

Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria. 

 



 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

Esta é uma região que abriga o conjunto de serras e municípios com as temperaturas 

mais baixas (entre 12 e 18 graus nos períodos de junho a agosto) e altitude media de 550 m, por 

isso, estes municípios são ricos em diversidade ambiental, alem de abrigar um rico patrimônio 

histórico que resguarda a história dos engenhos e dos tempos dos cafezais, fruto da 

conservação das cidades centenárias, possibilitando o desenvolvimento de do turismo de 

aventura, eco turismo, turismo religioso, cultural. 

Os Caminhos dos Engenhos faz parte do roteiro integrado do Projeto da Civilização do 

Açúcar que engloba três estados nordestino (Paraíba, Pernambuco e Alagoas), objetivando 

remontar (e perpetuar) a história do extrativismo da cana de açúcar que nos faz compreender a 

realidade atual da economia de um País que se desenvolveu a base da monocultura. O roteiro 

engloba 17 cidades ricas em patrimônio cultural e ambiental. (PORTAL BRASIL). 

Diante de tanta riqueza cultural, surge em 2005 a ideia da criação do roteiro turístico 

cultural do „Caminhos do Frio‟ através do I Seminário de Regionalização do Turismo do Brejo 

Paraibano, realizado em parceria entre o Governo do Estado da Paraíba, MTUR, SEBRAE e 

Prefeitura Municipal de Bananeiras e inspirado no Circuito do Frio de Pernambuco e norteado 

pelas diretrizes de regionalização do turismo pregadas pelo MTUR (CAMINHOS DO FRIO, 

2012).  

Os Caminhos dos Engenhos, que foi criado em 2004, com a proposta de revitalização 

dos locais de visitação, os engenhos, e valorização da cultura local e do saber-fazer com a 

produção de cachaça e rapadura. A rota Caminho dos Engenhos tem como proposta a utilização 

da histórica, da sua participação no ciclo da cana-de-açúcar, resgatando a memória e a 

identidade local elevando à reutilização e conservação do patrimônio e o melhoramento dos 

equipamentos turísticos pra melhor receber os turistas. Participam dessa rota seis cidades 

paraibanas que estão localizadas na Microrregião do Brejo: Alagoa Grande ( Engenho Lagoa 

Verde), Bananeiras, (Engenho Goiamunduba), Serraria(Engenhos Baixa Verde e Martiniano e 



Laranjeiras), Pilões( Engenhos Olho d‟Água), Alagoa Nova ( Engenho Novo e Beatriz, Vitória, 

Serra Preta,) e Areia (Engenhos Vaca Brava, Cachoeira, Triunfo, Bela Vista, Várzea do Quatí, 

Mineiro, Bujarí e Carro).  

 

3. NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 

A atenção com o meio ambiente é, dia após dia, uma realidade da sociedade mundial. 

Esta preocupação ambiental decorre de um processo alarmante de destruição pelo qual passa o 

planeta e que nos últimos anos, tornou-se um tema discutido globalmente. Toda essa atenção 

dedicada ao meio ambiente tem se dado porque a população tem percebido que ele é 

“patrimônio da coletividade”, portanto “deve ser preservado, administrado e incrementado em 

favor de todos os cidadãos que integram a sociedade” (MILARÉ, 2007, p. 285). 

Os visíveis impactos à natureza são devidos a um crescimento econômico e 

populacional que de maneira acelerada não conseguiu de forma sustentável se adequar ao 

equilíbrio natural, e como bem acentua Milaré (2007, p.55): 

 
Num prazo muito curto – e que se torna sempre mais curto – são dilapidados os 
patrimônios formado lentamente no decorrer dos tempos geológicos e biológico, 
cujos processos não voltarão mais. Os recursos consumidos e esgotados não se 
recriarão. O desequilíbrio ecológico acentua-se a cada dia que passa. 

 

Sendo assim, fica evidente que o homem com o passar dos séculos está se 

destruindo, pois tem agindo no planeta de forma a esgotá-lo e com a concentração, o 

desenvolvimento e o fortalecimento de um parque industrial diverso têm decisivamente, 

contribuído para a falência de vida ecológica saudável. 

Na verdade, os impactos sofridos hoje são consequência de uma mentalidade 

formada no século XIX em que, durante muito tempo, imperou a ideia de que a natureza por si 

só teria a capacidade de se autodepurar e de reciclar. Assim sendo, como aponta Soares (2001, 

p. 35) “havia um entendimento generalizado de que a natureza (entendida como um “dado” 

exterior ao homem) seria capaz de absorver materiais tóxicos lançados ao meio ambiente, e, por 

um mecanismo “natural” (talvez “mágico”?!), o equilíbrio seria mantido de maneira automática”. 

Desta feita, considerando que o meio ambiente é um conjunto de seres e relações, 

sendo melhor definido por Baptista (2001, p. 19) como: “uma série de relações que envolvem 

práticas interdisciplinares que permitem defini-lo mais precisamente como „uma totalidade 

dinâmica, uma troca permanente na qual se insere toda uma rede de relações socioeconômicas, 

éticas, estética e políticas”, assim, qualquer ameaça ao planeta atinge diretamente o homem e 



mais ainda por isso, é que a proteção ao meio ambiente deve ser tratada como uma questão de 

sobrevivência da humanidade. 

Milaré (2007, p.59, apud Diogo Schelp, 2006, p. 17-21) afirma que por causa dos 

problemas ambientais provocados pelo homem, corremos o risco de ser extintos e que até 2100, 

é provável que desapareça 80% da humanidade, todavia ele lembra que esses não são números 

precisos, porque é impossível prever com segurança hoje, os impactos que serão sentidos 

dentro de algum tempo.  

Todavia, “grande parte dos problemas ambientais do planeta provém do 

desenvolvimento que, ao ser buscado pelo homem, não considera a interdependência que existe 

entre o tudo e o todo” (2001, p. 19). O autor aponta que não interfere no meio ambiente apenas a 

degradação dos recursos naturais, mas também a pobreza, a fome, crescimento desordenado e 

que não são apenas a desequilíbrio natural, mas também o social que está pondo em colapso o 

ecossistema. 

Complementarmente a este pensamento, Milaré op cit Barbieri (2007, p. 54) assevera 

que os problemas sociais devem ser igualmente tratados assim como qualquer outro ambiental 

por entender que “questões como essas estão no cerne das novas concepções de 

sustentabilidade”. 

Esses são problemas que devem ser tratados como globais e interligados o que nos 

faz ter a necessidade de enxergar o planeta como um elemento complexo e com grande 

dimensão. Assim, como exemplifica Baptista (2001, p. 19) “o desmatamento das florestas na 

Índia e no Nepal desencadeou, como consequência, enchentes catastróficas em Bangladesh, a 

emissão de produtos químicos industriais destruiu parte da camada de ozônio que protege a 

Terra, e o uso de combustível fóssil prejudicou florestas em todo o mundo e contribuiu para as 

mudanças climáticas no globo terrestre”. 

Todas essas ameaças retratam uma situação gravíssima e ratifica previsões de 

estudiosos e ambientalistas de que o planeta está passando por um momento de crise e posto 

toda a população em um estado de alerta constante e „pânico universal‟ o que tem levado a 

sociedade a se preocupar com a problemática ambiental (MILARÉ 2007, p. 61). 

No desenvolvimento da atividade do turismo rural não é diferente. A busca pelo 

alcance do equilíbrio entre o desenvolver-se e o proteger a natureza é uma necessidade, posto 

que sem este cuidado a atividade torna-se inerte. 

Com isso, o brejo paraibano tem transformado uma realidade antes ameaçadora para 

o meio ambiente, quando dispensavam os resíduos de cana, em insumos. Ou seja, há nesses 



espaços a utilização da cana de cabeça1, antes descartada, em combustível (álcool) que faz 

mover os veículos utilizados nos engenhos. Infelizmente, esta prática ainda é bastante restrita a 

certo engenho (engenho Triunfo), faltando, ainda propagação deste método de reaproveitamento 

bastante eficaz e que já data de 2005, quando na ocorrência dos primeiros testes, tendo sua 

comprovação dois anos depois. 

Apesar dessa importante avanço, com a transformação da cana de cabeça em 

combustível, nota-se que a região não expande estas práticas devido à falta de divulgação e 

incentivo destas e de outras possíveis como o rodízio de cultivo, reciclagem e reuso de 

materiais. 

4. O NOVO RURAL  

 

As ineficiências e incapacidade de autorregulação apresentadas pela atual economia de 

mercado não passam despercebidas aos nossos olhos. Na ocasião, o desenvolvimento e/ou 

renovação de algumas atividades “antigas” e praticadas sem o intuito de se obter lucro surge 

como alternativa de compartilhamento de riqueza mais equitativa. 

O acúmulo progressivo de recursos financeiros não é o principal objetivo desse tipo de 

desenvolvimento em que se insere boa parte dessas atividades, visto que muitas delas atuam 

dentro do contexto de empreendimentos solidários ou cooperativistas. Ou até mesmo dentro do 

contexto de desenvolvimento local, que se caracteriza principalmente pela geração de emprego; 

promoção da melhoria na qualidade de vida e capacitação dos agentes e populações envolvidas; 

além do patrocínio às atividades produtivas. 

Quando o processo de desenvolvimento dessas novas atividades do novo rural brasileiro 

é discutido, ocorre uma revelação de alternativa de desenvolvimento econômico que mescla a 

essência do mundo rural idealizado e as inovações trazidas pela inexistência, agora presente, 

das delimitações do que é realmente rural. Ou seja, ao passo que a ampliação de atividades 

promotoras de desenvolvimento e outras atividades do meio industrial acontecem nesse cenário, 

acaba-se perdendo a noção de seus limites. Um novo mundo rural surge com características 

particulares, gerando desenvolvimento e ritmos de vida diferenciados daqueles comuns aos 

habitantes desse meio, em séculos passados. 

Esta sociedade que se transforma e revela uma alta queda do emprego tanto nos 

setores agroindustriais quanto nas atividades agrícolas, fazendo com que a sociedade industrial 

                                                           
1 Aquela parte da produção oriunda do alambique, que provoca mal estar naqueles que consomem devido seu 
elevado nível de álcool – por ser a primeira parte a ser destilada, somente cerca de 10% do total conseguem ser 
destiladas -, é aproveitada e transformada em álcool combustível.  



desse os primeiros passos rumo ao meio rural e surgisse uma grande leva de simples 

prestadores de serviços. Na verdade o desejo pela estabilidade social deu lugar ao prestador de 

serviços autônomo e que trabalha em sua própria casa, e isso aconteceu tanto na indústria, 

quanto na agricultura (SILVA, 1999). 

O aumento do nível de escolaridade no meio rural é outra transformação a ser citada.  

No meio rural dos países desenvolvidos encontramos agora o agricultor em tempo parcial – o 

part-time – resultado da pluriatividade que combina atividades agrícolas e não-agrícolas.  Existe 

uma dinâmica das transformações nas atividades agropecuárias visto que a introdução da 

mecanização nessas atividades reduziu bastante o tempo a ser dedicado a elas, deixando o 

trabalhador livre boa parte do dia e em consequência há o crescimento das atividades rurais 

não-agrícolas. Esse mecanismo de dedicação às atividades agropecuárias em tempo parcial 

acontece também em países subdesenvolvidos fazendo com que a disparidade de renda entre o 

meio rural e o meio urbano seja quase inexistente. 

As novas atividades/ocupações resultam de acontecimentos como a redução da oferta 

de emprego tanto nas atividades industriais quanto nas atividades agrícolas, além disso, o 

aumento da mecanização. Tudo isso resulta na prática de atividades vista como hobbies 

pessoais ou atividades “de fundo de quintal”. Mas enxergadas as suas potencialidades foram 

transformadas em atividades geradoras de emprego e renda (GRAZIANO, 1999, p.91). 

As principais atividades são as que seguem: piscicultura, criação de “aves nobres”, 

criação de rãs, criação de animais para corte, produção orgânica de ervas medicinais, produção 

orgânica para mercado internacional diferenciado, produção de verduras e legumes para as 

redes de supermercados e de fast-food. Ainda mais, floricultura e mudas de plantas ornamentais, 

fruticultura de mesa, produção de sucos naturais e polpa de fruta congelada, reprodução de 

plantas extrativas, cultivo de cogumelos, turismo rural, fazenda-hotel, complexos hípicos, leilões 

e exposições agropecuárias e festas de rodeio.  

A pesquisa revela em suas linhas um novo modo de desenvolvimento, características de 

empreendimentos “repaginados” capazes de promover o desenvolvimento local de algumas 

regiões, além da geração de emprego e renda permanente e motor gerador de grandes 

negócios. Dentro desse contexto, o desenvolvimento impulsionado por essas novas atividades 

torna-se agente modificador e promotor de ações capazes de renovar a vida e o cenário sócio-

econômico-cultural de muitas comunidades. Sendo assim, estudar e descobrir os efeitos 

causados por essas atividades irá agregar mais informações e uma nova visão a cerca desse 

tipo de promoção de desenvolvimento. 

 



5. O ESPAÇO RURAL: AS NOVAS ESPACIALIDADES 

 

Este tópico tem por objetivo discutir um pouco sobre a construção do território rural, 

que passa a ter uma nova conotação não sendo mais vinculada a ideia de apenas existir a 

agricultura e a pecuária como únicas formas de atividade econômica, o espaço rural tem muitas 

outras potencialidades e o turismo é uma das formas de promover o desenvolvimento das 

regiões. 

Nesta discussão teórica nos apropriamos do conceito de produção do espaço, na 

compreensão dos autores até este momento trabalhado, e utilizamos o termo produção do 

espaço rural, pois percebemos o mesmo como uma construção social, cultural e histórica e 

indissociável de seu espaço concreto, material. É a partir dessa constatação da produção desse 

espaço que o turismo se desenvolve: em um espaço de construção constante, trocas e conflitos. 

Pois o turismo se desenvolve em locais construídos social e historicamente, é onde as pessoas 

vivem o seu cotidiano, por esse motivo 

 
(...) Apreender o papel do turismo na produção do espaço é tarefa, portanto, 
metodologicamente bastante complexa. O turismo é uma prática social e uma 
atividade econômica que, no mais das vezes, se impõe aos lugares, mas ela 
não se dá sobre uma "tabula rasa", sobre espaços vazios e sem donos. 
(CRUZ, 2008, p.33). 

 

Muito pelo contrário, o turismo, em grande parte, ocorre onde há uma formação, assim, 

as pessoas que habitam nesses lugares, também, são produtores dos espaços turísticos, e 

utilizam a história, a cultura, os costumes, o saber-fazer, como cenário para o desenvolvimento 

do mesmo. 

Nesse contexto, se discute sobre as potencialidades de desenvolvimento do espaço 

rural e parece não ser mais novidade o fato de que o rural não mais se restringe a agricultura ou 

agropecuária, há outras potencialidades que podem ser aproveitadas, como o setor de serviços, 

por exemplo, destacando-se aqui o turismo. Seguindo esse raciocínio, compreendemos, 

portanto, que o desenvolvimento no espaço rural deve levar à melhoria da qualidade de vida da 

população, em todos os seus aspectos e ao reforço das identidades, promovendo a participação 

efetiva dos atores locais nessas iniciativas. 

Kageyama cita Van der Ploeg et al. (2000), o qual irá discorrer sobre a substituição do 

paradigma da modernização da agricultura, que elevaria a renda e consequentemente levaria as 

áreas rurais ao desenvolvimento pelo paradigma do que ele denomina de desenvolvimento rural. 

Este novo paradigma trás um novo modelo para as comunidades rurais, com outros objetivos, 



com a produção de bens públicos e a pluriatividade das famílias. “O desenvolvimento rural 

implica a criação de novos produtos e novos serviços, associados a novos mercados (...)” 

(KAGEYAMA, p.59, 2008). 

Ainda de acordo com os autores, “o desenvolvimento é um processo “muti-nível, multi- 

atores e multifacetado.” (KAGEYAMA, p.59, 2008). O primeiro fator é classificado em cinco 

níveis, são eles: o nível global, que se destaca pelas relações entre a agricultura e a sociedade 

com as novas demandas e flexibilização dos modelos de organização; o segundo é o nível 

intermediário, neste temos o novo modelo do setor agrícola, sinergias entre os ecossistemas 

locais e regionais e diversificação das atividades; o terceiro nível é o da firma individual, 

destacam-se as novas formas de trabalho familiar e a pluriatividade; o quarto nível é o do 

território e seus diversos atores, que não se restringem apenas aos agricultores; por ultimo 

temos o nível das políticas e instituições. Em relação ao multifacetado ocorre em virtude das 

novas práticas com agricultura orgânica, agroturismo, dentre outras possibilidades, isso indica 

que territórios rurais podem ter novas potencialidades e estabelecer novas relações sociais com 

empresas e setores urbanos. (KAGEYAMA, 2008). 

Autores como Murdoch e Marsden (1994) dizem que para que ocorra o 

desenvolvimento no meio rural é necessário uma mudança no uso da terra. Segundo eles vários 

fatores contribuíram para que se fizessem outros usos da terra com mercados fragmentados e 

de distintos setores de produção e consumo como a pesca, recreação, indústrias, etc, surgindo 

uma multiplicidade2. (KAGEYAMA, 2008). Nesse contexto,  

 
O peso de cada um desses mercados vai mudando e reconfigurando o 
desenvolvimento rural e o espaço rural transforma-se então numa 
“multiplicidade de espaços” no interior de uma mesma área geográfica, cada 
um com sua lógica, suas instituições e suas redes de atores sociais. 
(KAGEYAMA, 2008). 

 

Outro paradigma sugerido por Epstein e Jezeph é que o desenvolvimento ocorra a 

partir de uma parceria entre a área rural e a urbana. Essa ideia parte do principio de que os 

países pobres tendem a investir os poucos recursos apenas na área urbano- industrial, isso faz 

com que ocorra um maior numero de migração da zona rural para a zona urbana com isso 

aumentando os problemas das cidades. A partir desta constatação os autores sugerem que se 

redirecionem os recursos para que a área rural também se desenvolva e assim posso dar 

                                                           
2  O termo multiplicidade é a tipologia proposta por Murdoch e Marsden para o caso da Inglaterra, onde eles dividem 
em quatro tipos de áreas rurais: “campo preservado”, “campo contestado”, “campo paternalístico” e “campo 
clientelístico”. Ver em Angela Kageyama em seu livro Desenvolvimento rural: conceitos e aplicação ao caso 
brasileiro, 2008.  



condições para que a população permaneça em seus locais de origem e ao mesmo tempo 

considera que o desenvolvimento rural e urbano deve ser processos complementares e não uma 

concorrência por recursos. (KAGEYAMA, 2008). Desta forma  

 
O desenvolvimento rural requer a participação tanto da agricultura- incluindo sua 
contribuição para a criação de uma “atmosfera” empresarial e de uma identidade 
cultural que impulsionem os sistemas produtivos locais- como de outras atividades 
produtivas (industriais, artesanais e de serviços). (KAGEYAMA, p.66, 2008). 

 

Kageyama também utiliza Mior (2006) e para este autor há duas visões em torno da 

discussão sobre o desenvolvimento de base rural que é a centrada na globalização e a outra 

ligada na localização e diversidade. Na primeira, as agriculturas nacionais seriam reguladas por 

estruturas globais, e a agricultura passaria a ser dominada por cadeias de commodities e 

sistemas alimentares. Na segunda, haveria a valorização dos atores e diversidades locais os 

responsabilizando pela obtenção de alguma independência em relação à agricultura e aos 

espaços rurais. 

O autor ainda fala sobre uma valorização crescente das abordagens endógenas do 

desenvolvimento rural em detrimento dos modelos exógenos. Nas abordagens endógenas, onde 

se destaca o desenvolvimento local, o desenvolvimento se baseia nas empresas e iniciativas 

locais, com ampliação de produtos e serviços variados. A noção proposta pelo autor no intuito de 

se evitar uma idealização do local no sentido de que seria onde estaria por si só todas as 

qualidades necessárias ao desenvolvimento é a de "redes de desenvolvimento rural" abrange os 

elementos endógenos e exógenos, elementos “locais e não-locais” nesse processo de 

desenvolvimento. 

Percebemos que o desenvolvimento rural refere-se uma base territorial, local e regional 

na qual ocorrem as interações entre os diversos setores produtivos. Então, o lugar que, 

anteriormente, era restrita a uma única função, passa a ter modificações. Assim, “a função 

produtiva, antes restrita à agricultura, passa a abranger diversas atividades, o artesanato, e o 

processamento de produtos naturais e aquelas ligadas ao turismo rural e à conservação 

ambiental (...)”. (KAGEYAMA, 2008). Reforçando essa ideia vemos que: 

 
As características fundamentais das novas trajetórias do desenvolvimento 
rural são a diversidade -de atores envolvidos, de atividades empreendidas e 
de padrões de motivação emergentes- e a multifuncionalidade, que implica a 
reconfiguração no uso de recursos como a terra, trabalho, conhecimento e 
natureza (KAGEYAMA, 2008, p.70). 

 

Essa nova configuração do espaço rural, a nosso ver, se adéqua à realidade vivida no 



espaço do Brejo paraibano. Com as políticas públicas voltadas para o turismo, e mais 

especificamente, o caso da Rota Cultural Caminhos dos Engenhos, analisada no presente 

trabalho, que utiliza seu contexto histórico, a formação das identidades, o saber-fazer 

desenvolvendo a produção e comercialização da cachaça e rapadura ao mesmo tempo em que 

aproveita esse espaço para o turismo.  

Com relação ao turismo, sabemos que esta não é uma atividade recente. O 

denominado turismo de massa, que surge no século XIX, passa por declínio, assim, em 

contrapartida desenvolve-se uma diversificação do turismo voltado para a questão cultural, para 

a natureza, para a valorização das experiências, para o conhecimento do outro, para a fuga da 

agitação das áreas urbanas. No mundo globalizado, também existe uma procura pela identidade 

e pela autenticidade3, uma procura pelo passado que seria original, os turistas procuram: 

 
(...) uma nova visão desses povos e culturas, uma renovada dimensão dos 
"outros", que convida a tomar a idéia evolucionista das origens e a romântica 
do bom passado, invade os discursos, incita a seu consumo e anima 
expectativas de viagem limitadamente intercultural. (TALAVERA, 2000, 
p.151). 

 

Na perspectiva do consumo, do lazer, das férias, ocorre a diversificação do turismo que 

se configura a fim de atender a essa nova demanda de procura, pelos turistas, por algo que seja 

autêntico, e único. Dentre essas variações temos o turismo rural. Podemos definir o turismo 

rural:  

 
(...) como o uso ou o aproveitamento turístico do entorno não-urbano, 
atendendo-se às premissas do desenvolvimento sustentável: gerar efeitos 
eminentemente positivos (conservação do patrimônio, proteção do meio etc.), 
ter lugar em áreas "não invadidas", incluir os habitantes locais como atores 
culturais, ser minoritário e promover, por meio de encontros espontâneos e 
da participação, o contato cultural “(TALAVERA, 2000, p.155). 

 

Nas áreas rurais, os agentes responsáveis pela organização dos espaços voltados 

para o turismo tomam para si a concepção do autêntico, da procura por uma identidade ou 

mesmo de uma procura por tranquilidade. Além disso, o turismo se configura como uma forma 

de buscar alternativas econômicas, visto que nem sempre o setor agrícola tem sido capaz de 

melhorar as condições de vida da população rural. O espaço rural é reapropriado como uma das 

possibilidades de obter renda. Caracteriza-se, então, como um espaço diverso, múltiplo, 

multifuncional, assim: 

                                                           
3 Ver mais sobre a questão da autenticidade no livro “O olhar do turista: lazer e viagens nas sociedades 
contemporâneas” de John Urry. 



 
Além de produzir alimentos, o rural passa a ser visto como um espaço 
multifuncional de funções ambiental, econômica, social (FAO, 2000) e 
cultural. O conceito de multifuncionalidade contraria a idéia de que a 
agricultura tem apenas a função de produzir bens alimentares, mas atribui-se 
a ela um papel determinante na manutenção das populações locais, na 
preservação do ambiente e das paisagens, acolhimento das populações 
urbanas, entre outros. (SILVA; ALMEIDA, 2002, p.166). 

 

Com essa nova apropriação do espaço rural há uma diversidade de atrativos 

relacionados ao ambiente em questão, além da criação de variados eventos, festas, rotas 

ligadas à história da região, à cultura, às condições naturais do espaço geográfico. E, esses 

atrativos têm gerado cada vez mais interesse dos turistas das áreas urbanas impulsionando o 

turismo nos espaços rurais e promovendo o desenvolvimento dos atores locais. 

 

6. TURISMO RURAL E SUA REVITALIZAÇÃO: A BUSCA POR UM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O turismo se dá em um espaço histórico e geográfico e está inserido nesse 

processo de formação e transformação constante, arena onde se delineiam as relações de poder 

e ocorrem os conflitos. Assim, o turismo, também transforma o espaço, se apropria e o adapta 

para esta atividade. A formação do espaço turístico tem levado à utilização do termo “território 

turístico”, que pode ser definido como: 

 
(...) porções do espaço geográfico em que a participação do turismo na produção do 
espaço foi e ainda é determinante. O uso das aspas se faz necessário porque, 
teoricamente, não há território que seja adjetivamente turístico. O que existe, de fato, 
são “usos turísticos do território”, ou seja, porções de espaço apropriadas por 
diferentes fins, incluindo-se e destacando-se a atividade do turismo. (CRUZ, p.11, 
2007). 

 

Nesse contexto, o turismo, em grande parte, ocorre onde há uma formação, assim, 

as pessoas que habitam nesses lugares, também, são produtores dos espaços turísticos, e 

utilizam a história, a cultura, os costumes, o saber-fazer, como cenário para o desenvolvimento 

do mesmo. Em relação ao poder do Estado como agente regulador e transformador e principal 

produtor do espaço, percebe-se que o Estado brasileiro tem sido fator decisivo nas modificações 

ocorridas e na formação de espaços voltados para o turismo com a implantação e efetivação de 

políticas públicas voltadas para o setor.4 O turista também exerce o poder na produção do 

espaço, pois não existe o espaço turístico se não existir o turista. O Estado e o mercado 

trabalham em função do consumidor do espaço turístico, o turista é responsável pelo 

                                                           
4 A exemplo do Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste- Prodetur-NE; 



desenvolvimento de muitos destinos turísticos e pelos processos de produção do espaço. 

Discutiremos, então sobre as potencialidades de desenvolvimento do espaço rural e 

parece não ser mais novidade o fato de que o rural não mais se restringe a agricultura ou 

agropecuária, há outras potencialidades que podem ser aproveitadas, como o setor de serviços, 

por exemplo, destacando-se aqui o turismo, porém um turismo diferenciado, fundado na 

sustentabilidade entre a atividade econômica promissora e a mantença do equilíbrio natural 

como forma de aquecer o turismo cultural local. 

Essa nova configuração do espaço rural, a busca da aplicação de novas técnicas 

agrícolas e o estímulo a novas vivências se adéquam à realidade vivida no espaço do Brejo 

paraibano. Com as políticas públicas voltadas para o turismo, e mais especificamente, com as 

rotas implantadas na região, a região paraibana tem se aberto para a implantação de práticas 

sustentáveis, a exemplo do uso da cana de cabeça como combustível, reduzindo o descarte de 

insumos, antes vista como lixo.  

Com isso, o Brejo paraibano tem se destacado no cenário do turismo brasileiro 

como uma região estimuladora das diversas práticas sustentáveis e do desenvolvimento 

econômico regional. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O que foi possível observar neste estudo, que ora se apresenta apontando resultados 

iniciais, é o quanto foi visível a existências de iniciativas referentes à sustentabilidade ambiental, 

a que ganhou destaque na região diz respeito a transformação da cana de cabeça em 

combustível, o rodízio de cultivo, a reciclagem e o reuso de materiais 

Embora essas sejam iniciativas importantes, percebem-se estas ainda como bastante 

embrionárias e pontuais, necessitando de maior incentivo por parte do poder público e 

divulgação das práticas sustentáveis que hoje se destacam no Brejo. 

Acentua-se ainda, a pouca visibilidade dos engenhos para a visitação, o que evidencia 

certa desarticulação das políticas públicas turísticas adotadas na região, a inércia ou 

inconsciência da população para seu potencial turístico, visto que não despertaram para ações 

mais incisivas de promoção do turismo cultural da região. 

Para tanto, tornou-se evidente a necessidade de desenvolver no brejo paraibano um 

turismo rural “didático”, no sentido de alimentar nos turistas percepções voltadas para a prática 

sustentável, os imbuído dos princípios do desenvolvimento sustentável de harmonização das 

atividades humanas com a conservação da natureza.  
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