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Resumo - O presente artigo é uma análise do Turismo no Espaço Rural (TER) da Microrregião 

de Viçosa (MG), região de intensa ocupação histórica e tradicionalmente caracterizada pela 

produção cafeeira, sua principal atividade econômica. O turismo surge na região como 

possibilidade de incremento da renda familiar o que tem levado alguns proprietários a abrirem 

suas porteiras para a atividade do turismo, muitas vezes de forma isolada e não planejada. O 

objetivo do presente artigo é abordar a dinâmica das propriedades rurais, caracterizando os 

aspectos que propiciam a pluriatividade e o desenvolvimento do turismo, analisando as várias 

tipologias turísticas e como os produtores rurais se organizam, procurando conhecer a realidade 

dessas propriedades rurais e as percepções desses proprietários rurais sobre o turismo em suas 

propriedades.  

 

Palavras-chave: Turismo, pluriatividade; desenvolvimento local; propriedade rural familiar. 

  

Abstract - The present article is a analysis of the Tourism in the Country Side (TER) in the Micro 

region of Viçosa (MG), region of intense historical occupation and traditionally characterized by 

the coffee production, its main economic activity. The tourism appears in the region as a 

possibility to increment the family income which has taken some proprietors to open their doors 

for the activity of tourism, many times of an isolated and not planned form. The objective of the 

present article is to approach the dynamics of the country properties, characterizing the aspects 

that propitiate the pluriactivity and the development of the tourism, analyzing some tourist 

typologies and as the agricultural producers organize themselves, looking for knowing the reality 

of these country properties and the perceptions of these agricultural proprietors about the tourism 

in its characteristics. 
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INTRODUÇÃO. 

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. Essa realidade se 

modificou, ao longo do tempo e hoje (2013), é difícil mencionar a totalidade do rural separado do 

urbano.  

A expansão capitalista surtiu efeitos nos dois espaços, possibilitando trocas intensas 

entre eles, não somente econômicas, mas sociais e culturais. As diferenciações do rural e do 

urbano e a classificação do que é um e outro envolvem várias implicações, já que existem 

diferentes lugares, diferentes identidades e diferentes realidades socioculturais.  

O rural sofreu modificações nas suas próprias estruturas internas e foi influenciado por 

elementos urbanos provenientes dos constantes fluxos entre esses dois espaços, intensificados 

com a globalização, com a diminuição das distâncias, com o crescimento dos mecanismos de 

informação, com a banalização do automóvel, e por 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.  

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 ser inúmeras, originadas da própria propriedade – como, por exemplo, na forma de 

administrar os rendimentos -, como também podem partir da própria conjuntura econômica local, 

regional, nacional ou mundial, como crises econômicas relativas à produção agrícola, etc. 

O desenvolvimento do espaço rural, a partir disso, 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 voltadas ao meio ambiente, tudo isso resultado 

das mudanças de contexto, da agressividade do capitalismo, induzindo ao reconhecimento da 

multifuncionalidade desse espaço, combinando desenvolvimento econômico e conservação da 

paisagem humana e natural. 
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Nos espaços rurais do 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 ambiente 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, o que vem atraindo e estimulando novos proprietários a também investirem no 

turismo, em suas propriedades. 

A chegada do turismo nas 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 que os envolvidos com a 

atividade turística possuem, resultando num sobretrabalho na produção familiar, em todas as 

propriedades rurais envolvidas com o turismo. 

Entendemos que, aos poucos, essas propriedades rurais vão inserindo pluriatividades 

que mobilizam seus membros familiares, onde todos se desdobram para atender às 

necessidades produtivas da fazenda e, ao mesmo tempo se preparam para receber o turista ou 

mesmo o excursionista em finais de semana ou feriados, caracterizando uma dupla jornada de 

trabalho para esses proprietários. 

Constituída por um conjunto de 20 municípios, a denominada Microrregião de Viçosa 

localiza-se no sudeste do estado de Minas Gerais (Brasil), tendo a cidade de Viçosa como o 

principal núcleo urbano e apresenta características geoeconômicas similares entre os municípios 

integrantes (topografia, recursos naturais e tipo de agricultura entre outras). Todos os municípios 

são identificados por uma topografia bastante irregular: domínio do Planalto e Serras do Atlântico 

Leste-Sudeste (ROSS, 1998), e tradicionalmente caracterizados pela produção cafeeira, sua 

principal atividade econômica.  

Parte da Microrregião de Viçosa é denominada, pela Secretaria de Turismo de Minas 

Gerais – SETUR (2004), Circuito Turístico Serras de Minas, agregando os municípios de 

Araponga, Paula Cândido e Viçosa, sendo que os demais municípios se inserem em outros 

circuitos turísticos do Estado, ou optaram, politicamente, por não participar de nenhum segmento 

turístico.  

A presente pesquisa se concentrou nos municípios de Araponga, Paula Cândido e 

Viçosa, mas incluímos também Guaraciaba (Quadro 01), que geograficamente pertence à 
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Microrregião de Ponte Nova, mas, é membro do mesmo circuito turístico e até 1990 integrava a 

Microrregião de Viçosa. 

 

Quadro 01. 
 
CACTERIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA-2007. 

 ARAPONGA GUARACIABA PAULA 
CÂNDIDO 

VIÇOSA 

Área (Km2) 304 349 269 299 

População 
Total 

8.029 10.428 9.086 70.404 

População 
Urbana 

2.541 2.749 3.886 59.972 

População 
Rural 

5.375 7.513 5.151 5.062 

Densidade 
Demográfica 

26,41 29,87 33,77 235,46 

                                                             Fonte: IBGE, Censo demográfico 2000. Estimativa 2007. 

 

De acordo com os dados apresentados, com exceção da cidade de Viçosa, que possui 

uma melhor infraestrutura e um maior adensamento populacional, as demais cidades se 

caracterizam por apresentar uma população rural superior à população urbana, o significa 

afirmar que as atividades ligadas ao campo ainda é a principal fonte de renda de seus 

municípios. 

Os quatro municípios selecionados se caracterizam por dois aspectos em comum: o 

primeiro é a presença de, pelo menos, uma propriedade rural envolvida com o TER; o segundo é 

que todos fazem parte do Circuito Turístico Serras de Minas, proposto pelo Governo Estadual. 

Eles representam o emaranhado de atividades que envolvem o turismo na microrregião, 

demonstrando um quadro muito significativo para o aprofundamento e compreensão do turismo 

na região. 

Nosso objetivo é abordar a dinâmica das propriedades rurais da Microrregião de Viçosa 

– MG e que propiciaram o desenvolvimento do turismo, analisando as várias tipologias turísticas 

e como os produtores rurais se organizam, na perspectiva da atividade em questão.  

Metodologicamente, adotamos as visitas técnicas a vários órgãos públicos e privados e 

também a realização de leituras e análises de referências bibliográficas, que versam sobre 

assuntos relacionados aos aspectos naturais e culturais da Microrregião de Viçosa, identificando 

os elementos pontuais que contribuem para a entrada do turismo na microrregião.  
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Constatamos que existem, na Microrregião de Viçosa, seis propriedades rurais 

envolvidas, porém optamos por incluir mais uma propriedade rural, localizada no Município de 

Guaraciaba, que faz parte do referido circuito turístico, 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 desse estudo, consideramos sete propriedades rurais.  

Uma vez identificadas as propriedades, nossa meta foi agendar uma entrevista com os 

proprietários para, num primeiro momento, conhecer as respectivas fazendas e, posteriormente, 

realizar as entrevistas, objetivando avaliar e conhecer a realidade e as características locais de 

cada uma das  sete propriedades rurais envolvidas na pesquisa.  

  

 

OS MODOS DE VIDA NAS PROPRIEDADES RURAIS DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA. 

 Ao abordamos o turismo no espaço rural, pensamos (e citamos), muitas vezes, as 

propriedades rurais, mas não levamos em consideração o meio rural onde elas estão inseridas e 

se (re)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 Microrregião de 

Viçosa, foi e é construído pelos seus habitantes baseados em relações sociais 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 impõe a esses moradores. 

 Desse modo, essas relações sociais se consolidam no que chamamos de lugar, ou seja, 

torna-se o espaço vivido; no nosso caso, ela assume o papel da família, sendo centrado em 

torno de um patrimônio familiar, elemento de referência, de convergência e, às vezes, de conflito, 

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 técnica, 

econômica, ambiental e social do meio-rural, pois, ainda que fragmentados, esses lugares 

carregam um sentimento de pertencimento. É o que averiguamos nas propriedades do estudo. 

 Como afirma Wanderley: 
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“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 conjunto de relações sociais que se fazem presentes no espaço rural, 

atribuindo-lhe definição, formas e conteúdos, integrando-os 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, 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. 

 Essas relações de parentesco e de amizades que se estendem para além do espaço 

local, muitas vezes estimularam o êxodo rural e os processos migratórios, muito comuns nesse 

espaço rural estagnado, do ponto de vista socioeconômico. Na contramão desse processo, o 

turismo no espaço rural traz um novo significado - o da possibilidade de desenvolvimento - agora 

carregado de expectativas e esperanças, pois promete, ainda que não declarado oficialmente, 

assegurar o homem nesse espaço rural, possibilitando a sua permanência no seu espaço de 

origem. 

 Observamos que esse processo sofre influência externa e que esta se constitui no 

interior dos próprios espaços rurais, modificando-os profundamente, tanto no que se refere aos 

aspectos físicos da paisagem, normalmente são adaptadas ao gosto do turista, quanto às 

relações sociais locais. 

 Na atualidade, o meio rural vem incorporando novas perspectivas, agora carregadas de 

uma possibilidade de desenvolvimento local. Entretanto, parte desse meio rural sempre foi 

marcado por um relativo processo de letargia, principalmente em áreas fora do contexto 

capitalista de produção e, historicamente, marcado por uma dissociação entre a apropriação de 

terra e a função residencial. 

 Tendo ou não um caráter produtivo, para os grandes proprietários 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 
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proprietário e sua família na vida social local, pois raramente eles habitam o meio rural em tempo 

integral. 

 Por outro lado, temos os trabalhadores agrícolas, os pequenos agricultores e os 

pequenos produtores que, influenciados pelas formas precárias e insuficientes de acesso à terra, 

tendem a aprofundar o vínculo de laços com o lugar de moradia e com 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.  

 Esses trabalhadores do campo, 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 frequentes 

com pequenos agricultores da vizinhança, seja no retorno da lida diária, seja nas festividades 

religiosas ou culturais que ocorrem nos pequenos centros urbanos onde as propriedades rurais 

envolvidas com o turismo se agregam. A presença do rural é uma constante no dia-a-dia das 

cidades pequenas, seja pelas necessidades básicas que o ser humano necessita, como saúde, 

educação, lazer e outros, seja como o ponto de escoamento de sua produção, tornando-se 

assim, um importante espaço das interações socioeconômicas do lugar. 

Outras vezes, esses espaços de interações, são os pequenos centros urbanos do 

estudo - Araponga, Guaraciaba e Paula Cândido - que se tornam parte integrante do modo de 

vida rural, abarcando, na maioria das vezes, a única noção de lazer e cultura que vários 

trabalhadores rurais possuem e, ao mesmo tempo, incorporando os símbolos da vida e a rotina 

do cotidiano rural. Quando esses pequenos centros não são suficientes às necessidades dos 

moradores da área rural, estes recorrem a um centro urbano maior, no caso, a cidade de Viçosa. 

As cidades acabam se envolvendo e propiciando as condições ideais para o produtor e o 

trabalhador rural, aliados ao visitante, que também aparece, principalmente, nos finais de 

semana, fomentando as atividades urbanas locais, seja dinamizando o comércio local, seja 

pressionado os órgãos públicos por melhorias na infraestrutura urbana e por melhores 

prestações de serviços. 

Faz-se necessário considerar que, em muitos casos, o contato intermitente ou 

permanente dos residentes no campo com esse meio urbano nem sempre significa o acesso a 

uma efetiva e intensa experiência urbana que se diferencie do seu modo de vida rural, ou 

mesmo se ponha a ele. Entretanto, pode significar a reiteração de uma experiência de vida rural 

menos precária, o que também nem todos os municípios conseguem assegurar aos seus 

habitantes, pois lhes falta um dinamismo próprio possibilitado pela complexidade dos setores 
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produtivos. Podemos afirmar que a população rural é constituída, em sua maioria, por pessoas 

que se relacionam em função da referência familiar que possuem, fato também observado nas 

propriedades rurais visitadas. 

Nessa conjuntura, o turismo inicia seu processo de expansão sobre o lugar, pois sua 

chegada na região é marcada, inicialmente, pelo interesse em aproveitar a beleza cênica do 

local em um investimento econômico, e pelo fato de que alguns proprietários rurais possuem 

parentescos com pessoas que estão no lugar. Assim, a atividade turística se apropria da vontade 

e necessidade dos envolvidos com as atividades rurais, surgindo, na visão de alguns como a 

panaceia para suas propriedades. 

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 propriedades 

rurais visitadas são marcantes na vida rural local, visto que modificam, profundamente, não só a 

paisagem – degradando esse espaço - 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 repercute sobre o todo do município onde ocorrem 

as atividades turísticas e não apenas sobre sua área rural diretamente beneficiada por essa 

atividade. 

Nesse contexto, nossa problemática é entender, a partir da análise das propriedades 

envolvidas com o turismo, no espaço rural da Microrregião de Viçosa, como esses produtores se 

tornam os elementos do seu modo de vida turístico. 

 

O TURISMO NO ESPAÇO DAS PROPRIEDADES RURAIS DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA. 

  A Microrregião de Viçosa tem uma ocupação bastante antiga. Entretanto, sua 

predisposição às atividades turísticas é bastante recente, sendo que as primeiras incursões 

destas, em seu território, são apontadas, por alguns produtores rurais, como ocorrendo desde os 

meados da última década do século XX. Entretanto, acredita-se que tenham ocorrido visitações 

desde o processo de expansão da cafeicultura na região, propiciada inicialmente pela expansão 

da Estrada de Ferro Leopoldina até a cidade de Ponte Nova, em 18861, acontecendo de forma 

constante, em toda região. 

                                                             
1
 Citado em: Vieira, E. P. Economia cafeeira e processo político: na população eleitoral da Zona da 

Mata Mineira (1850-1889)  Curitiba: UFPR, 1978 (Dissertação de Mestrado em História). 



9 

 

Interligados pela Estrada Ferro Leopoldina, os municípios da Microrregião de Viçosa 

cresceram a passos lentos, envolvidos apenas pela cafeicultura, mas com respaldo político para 

serem aglutinados, em 2003, pela Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais (SETUR), 

em um dos circuitos turísticos de sua política de regionalização do Turismo. 

 Desse modo, optamos por pesquisar as sete propriedades apontadas pelo Circuito 

Turístico Serras de Minas (CTSM), que fazem parte da Zona da Mata de Viçosa, devido, 

principalmente, ao pequeno número amostral existente nos municípios integrantes do referido 

circuito e assim distribuídos: Araponga (4), Guaraciaba (1) Paula Cândido (1) e Viçosa (1).  

(Mapa 1). Na escolha desses lugares foi considerado, como fator preponderante o envolvimento 

de cada propriedade rural com as atividades turísticas.    

Ao se abordar o turismo na região, a única representação associativa que os 

proprietários rurais possuem é o circuito turístico do qual fazem parte, mas que não representa 

apenas uma associação de proprietários, uma vez que a ideia do circuito envolve também um 

leque grande de empresários e investidores de vários segmentos. 

As propriedades rurais estudadas inserem-se 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 que isso 

ocorresse, a única maneira possível, a priori, era disponibilizar o único produto turístico que 

possuíam de forma abundante, que é o espaço natural das “Serras de Minas”. No entanto, é 

preciso levar em consideração não apenas o discurso do ganho econômico que as propriedades 

passam a ter, mas também outros elementos e, principalmente, as humanidades envolvidas 

nesse processo. 

 

 RESULTADOS  

 Na região da pesquisa, as primeiras visitações turísticas ocorrem no final dos anos 90 do 

século passado, quando três proprietários abrem as porteiras de suas propriedades para 

camping e começam a cobrar por esse espaço alocado, influenciados, principalmente, pela 

notícia da criação do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB), que só iria ser 

concretizada em 2005. A partir da virada do século, novos proprietários vão transformar suas 

propriedades em atrativos turísticos para a região. 
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Mapa -01. 
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 Indagados sobre como percebem e incorporam o turismo nas suas propriedades, um 

proprietário afirmou, euforicamente, que o turismo está vindo lentamente e que percebe que algo 

está mudando, tanto na parte física como nos relacionamentos das pessoas envolvidas com a 

atividade turística, ocorrendo mudanças até na comunidade onde a propriedade está inserida, 

argumentando ainda que houve melhorias nas casas, nas estradas e no povo, demonstrando 

que há um entusiasmo local. Outros proprietários colocaram que as atividades turísticas vieram 

para ficar, mas é preciso investir e não só contar com os apoios oficiais. 

Questionados se o turismo substitui ou complementa a renda da propriedade, apenas um 

proprietário afirmou que a atividade turística substituiu a antiga renda e hoje é a mais importante 

fonte de rendimentos. Esse fato deve-se, entre outros fatores, à consciência ambiental do 

proprietário, que adota uma linha mais preservacionista, à diversificação dos atrativos do lugar e 

à proximidade com o Parque Estadual. Para os demais, as atividades turísticas ainda são um 

complemento à renda, mas acreditam que, futuramente, além de visar a um aumento da renda, 

querem mostrar um tipo de vida cotidiana existente nas fazendas mineiras que já não se observa 

com facilidade, hoje em dia. 

No que diz respeito à participação do Estado nas propriedades rurais envolvidas com o 

turismo no espaço rural, de acordo com cinco proprietários rurais, nesse processo, ela é 

inexistente, ou não percebem essa ação do Estado, a não ser em áreas da Saúde e da 

Educação.  

Parte desse grupo de cinco dos proprietários entrevistados, afirmou que não recebe 

apoio ou ajuda de outras instituições, sendo que a contribuição do Estado, para o turismo local, é 

totalmente ineficiente na prática, sendo que dois afirmaram ter recebido ajuda através do 

SEBRAE, com a possibilidade de realizar cursos, mas esses cursos são pouco focados no 

turismo rural. 

Um único proprietário argumentou que a contribuição do Estado, para o turismo local 

vem ocorrendo, por meio de incentivos, e que ele acredita no potencial do lugar, argumentando 

que as políticas públicas têm dado um relativo impulso, mas que ainda pode ser criado um apoio 

logístico e financeiro maior às propriedades envolvidas com as atividades turísticas. Nesse 

aspecto, podemos afirmar que o Estado contribuiu para a criação do circuito, e os incentivou, no 

início. Hoje, porém, não ocorre mais essa ajuda aos proprietários rurais. 

Em nível municipal, não constatamos, em nenhum dos quatro municípios abordados 

nesta pesquisa, a efetiva participação ou apoio do Governo Municipal, como por exemplo o 

financiamento de atividades turísticas locais, incentivo ao emprego local e outros. Apenas um 
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proprietário justificou que a prefeitura local tem ajudado, principalmente na conservação de 

estradas. 

 Procurando identificar a participação das famílias no empreendimento turístico, 

observamos que essa participação é constante, mas não ocorre de forma homogênea, não se 

constituindo um modelo padrão de participação.  

De maneira geral, constatamos que a participação familiar, nas propriedades rurais 

e/ou empreendimento turístico, é muito forte, contando o proprietário, normalmente, com a 

participação da esposa ou de parentes mais próximos, principalmente na lida direta com as 

atividades de restaurante ou atendimento ao público. Averiguamos, também, que a presença de 

filhos, no empreendimento, ocorre em duas propriedades, sendo que, em uma delas, são os 

filhos que assumiram todas as funções. Em outra, os filhos são coordenados pelo pai, 

respondendo diretamente a ele pela execução ou não de determinadas tarefas solicitadas, mas 

continuam lidando com a agricultura do lugar. Nesse processo, podemos afirmar que as 

presenças de outros familiares também são importantes, e que, na maioria dos casos, ocorre 

uma divisão de tarefas, mesmo se considerando que, muitas vezes, não foram divididos 

formalmente, e os papéis de cada um. 

 Em uma propriedade visitada, foi-nos expostos que essa atividade fortaleceu o 

estreitamento dos laços familiares, possibilitando melhorias na relação interpessoal, antes 

desestimulados pela falta de perspectiva, possibilitando uma parceria familiar. Notamos que 

alguns membros familiares já realizaram cursos técnicos envolvidos com as atividades turísticas, 

oferecidos por organismos como o SEBRAE, o SENAR e até mesmo com curso de extensão 

realizado pela Universidade Federal de Viçosa, durante a Semana do Fazendeiro, que ocorre, 

anualmente, em Viçosa; o que caracteriza uma relativa preocupação em aprimorar e melhorar 

seus conhecimentos a respeito do assunto; observamos que apenas em uma propriedade essa 

participação familiar é inexistente, atuando o dono sozinho, mas contando com a ajuda de 

funcionários. 

 Sobre as mudanças ocorridas nas propriedades envolvidas com o turismo, 

analisamos, nas propriedades visitadas, que em todas ocorreram mudanças significativas, não 

apenas do ponto de vista estrutural, mas também mudanças comportamentais e culturais, 

favorecendo a chegada de novas ideias e ações no modo de vida local. 

Visivelmente, o maior impacto é com a estrutura física do lugar, para melhor atender o 

visitante, estimulando a reforma da estrutura existente ou sua ampliação, estimulando a busca 

por novas tecnologias que facilitem a comunicação da propriedade com o mundo e, também, 

ampliando a consciência ambiental na família, pois agora passaram a se preocupar mais com os 



13 

 

recursos naturais. Alguns proprietários nos afirmaram também que, com a chegada dos turistas, 

ocorreram profundas mudanças na paisagem, transformando o que era área com pasto e cultura 

no que hoje é Mata Atlântica recuperada e preservada, o que possibilitou uma mudança de 

atitude. Em resumo, alguns proprietários argumentaram que houve melhoras na sua qualidade 

de vida.  

Para a maioria dos entrevistados não existe um tipo específico de turista que seja o 

preferido, mas a grande presença de turistas mais jovens (entre 20 a 30 anos) ocorre nas áreas 

de camping ou onde existe a possibilidade de esportes de aventura. Nas propriedades 

envolvidas com o cultivo da uva, verificamos uma preferência dos proprietários por casais com 

ou sem filhos, com poder aquisitivo mais alto, ou mesmo por turistas da terceira idade, pois há 

uma maior identificação de ideias e ações com esse grupo etário. Vale ressaltar que a maioria 

dos turistas que visitam o lugar estão ligados, diretamente, ao interesse em conhecer uma 

produção vinícola.  

Duas propriedades demonstraram, ainda, o interesse de trabalhar com escolas ou 

trabalhar com crianças em trilhas e passeios na cidade, criando um roteiro no lugar, já que em 

seu interior possuem algumas trilhas ecológicas. Esses turistas seriam capturados entres 

crianças e adolescentes de escolas locais e da região, disponibilizando esse espaço para aulas 

de Educação Ambiental, Geografia, Biologia e de outras disciplinas. 

No quesito recepção aos turistas verificamos que, no geral, não há um procedimento 

diferenciado entre os envolvidos. Existe até uma homogeneização nesse aspecto, iniciando com 

um pré-agendamento, normalmente via telefone; depois de confirmado o contato, o turista, ao 

chegar, normalmente é recepcionado pelos proprietários; nesse processo, o visitante recebe as 

informações sobre as atividades que são desenvolvidas e conta com a atenção dos proprietários, 

que mostram a propriedade, fazendo o papel de guia, o que explica a inexistência de gente 

contratada para essa função, na maioria das propriedades. 

Após a chegada, o espaço da propriedade é mostrado, aos turistas e, no caso dos 

campings, são conduzidos até esse local onde algumas regras básicas do acampar são 

repassadas; caso queiram realizar uma trilha, é necessário contratar um guia local. Apenas duas 

propriedades afirmaram que disponibilizam guias locais. Vale ressaltar que as presenças desses 

guias qualificados ocorrem em função da proximidade do PESB. 

Algumas propriedades vêm tentando fazer um diferencial nesse processo, no sentido de 

atrair mais turistas. Para tanto, algumas já providenciam, na chegada, um pequeno lanche 

caseiro “típico’ de Minas Gerais, que é o pão de queijo com café ou, mesmo uma pequena 

degustação de vinho. Em uma das propriedades visitadas, constatamos que existe um 



14 

 

direcionamento diferenciado, dependendo do turista. Essa diferenciação se dá em função do 

objetivo da visita, caso seja ele um técnico em café ou apenas um visitante.  

Verificamos que as propriedades rurais são muito carentes, quando questionadas sobre 

as festas locais ou a produção artesanal. Essa inexistência de festas locais, que poderiam ser 

um fator aglutinador e diferenciador, é justificada, inicialmente, pelo curto período de existência 

da maioria dessas propriedades envolvidas com o turismo. Falta também, às comunidades 

locais, uma busca mais aprofundada de suas raízes e uma valorização da cultura, demonstrando 

que esse espaço de Minas Gerais tem cultura própria, ainda que permaneça esquecida, na 

memória dos mais velhos. 

Desse modo, não caracterizamos nenhuma festa local, seja ela profana ou religiosa, que 

estivesse vinculada a alguma propriedade rural. Vale ressaltar que a maioria desses eventos 

culturais estão interligados a eventos comandados pela Igreja, normalmente festa do santo 

padroeiro da cidade onde estão inseridas. É o caso da Festa de Santa Rita (Viçosa), Festa de 

Nossa Senhora do Rosário (Paula Cândido), São Miguel (Araponga), Santana (Guaraciaba) e 

outras. 

 Em se tratando de festas profanas, na região, o que ocorre são as festas juninas, com 

as quadrilhas. No ano de 2008, uma das propriedades realizou a primeira festa junina local, mas 

não obtivemos informações a respeito; em outra propriedade, fomos informados que os atrativos 

culturais ainda não estão consolidados, mas já vem ocorrendo uma Festa do Vinho, com data 

não fixa, e uma Roda de Viola todo mês, com músicas regionais; por último, um proprietário 

afirmou que tem uma parceria com um grupo de Folia de Reis, que faz apresentação no local, 

significando que as festas, em nenhuma dessas propriedades rurais, representam atrativos 

importantes para o desenvolvimento do turismo, no ambiente rural da Microrregião de Viçosa. 

Observamos que, nas propriedades rurais, a produção artesanal é pouco significativa. 

Apenas duas propriedades confirmaram a ocorrência da produção artesanal de vinho e somente 

uma produz doces, geleias e queijo, que são vendidos aos visitantes. Uma terceira propriedade 

confirmou que ocorre a venda de artesanato como, por exemplo, oratórios em cabaças, 

artesanato de palha de café e a venda de mel. Existe, por parte dos proprietários, a vontade de 

realizar parcerias, no sentido de oferecer esses artesanatos que são produzidos no Circuito, 

visando possibilitar um melhor aproveitamento turístico, mas tais tentativas ainda não surtiram 

efeito esperado.  

O turismo é uma realidade nas propriedades pesquisadas e se faz presente com maior 

ou menor intensidade dependendo do período do ano, pois é uma atividade sazonal. Levando-se 

em consideração que é uma atividade capaz de dar suporte ou mesmo agregar outras atividades 
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à sua volta, como por exemplo o artesanato, percebe-se que essa atividade artesanal é 

praticamente inexistente na região; nem a produção de vinhos artesanais, em duas 

propriedades, ou os produtos ofertados, em uma única propriedade, têm gerado interesse, por 

parte dos turistas, em adquiri-los numa escala mais ampla. 

 Existe uma contradição nessa situação, que está ligada, diretamente, ao tipo de 

atividade turística realizada em cada propriedade, e também à participação familiar nessa 

produção artesanal. O que se observa é a falta de iniciativa, orientação e estímulo para essa 

produção, pois a região é rica em matéria prima e mão de obra que pode ser absorvida por essa 

atividade, o que contribuiria, também, para o desenvolvimento socioeconômico da Microrregião 

de Viçosa. 

 Em todas as propriedades rurais visitadas, o atrativo principal são os recursos naturais 

existentes, destacando-se as grandes reservas florestais no seu interior, as cachoeiras, que 

podem ser visitadas pelos turistas, as serras e vales recobertos pela Mata Atlântica, permitindo a 

realização de várias trilhas ecológicas, os cursos d’água e, principalmente, a presença do 

Parque Estadual Serra do Brigadeiro, uma importante reserva florestal.   

Vale ressaltar que apenas os recursos naturais não são suficientes como atrativos, em 

se tratando de circuito turístico, pois o Circuito Serras de Minas não se constitui apenas de 

propriedades voltadas para a preservação do meio natural. Cada membro tem suas 

particularidades, e o que se faz necessário é destacar essas particularidades, incentivando a 

criação de outros atrativos que possibilitem o aumento do número de atrativos e, 

consequentemente, a demanda por esse espaço. É preciso valorizar e incentivar o modo de vida 

local, o artesanato e os valores culturais das cidades envolvidas, como por exemplo as congadas 

e as festas religiosas. 

Uma importante questão abordada visava identificar as identidades e os 

pertencimentos das pessoas em relação ao lugar. Buscamos compreender esse sentimento 

das pessoas com o seu espaço de vivência e, para tanto, indagamos dos entrevistados qual o 

símbolo - material ou não material - existente na propriedade que melhor a representa perante os 

outros, objetivando caracterizar as relações desses proprietários com o lugar e entender sua 

importância para o turismo. 

As respostas da maioria dos entrevistados foram um tanto vagas. Cremos que esse fato 

se justifica, não pela característica da pergunta aos proprietários, como também por não terem 

parado para pensar nesse simbolismo como uma forma de representatividade do local, 

abrangendo desde elementos naturais, como a mata, as montanhas, as árvores, os rios, 

passando pelos elementos construídos, como os cafés especiais, o engenho d’água, a 
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gastronomia local ou mesmo a logomarca. Alguns consideraram que não existia um símbolo 

propriamente dito. 

É interessante afirmar que muitos dos proprietários justificaram que “nunca havia 

pensado num símbolo” como um elemento que representasse o seu investimento de forma 

concreta, tendo dificuldades em expressar qual a simbologia que melhor caracterizasse a 

propriedade, recorrendo aos elementos naturais para justificar essas respostas. 

Para os proprietários, a relação com o lugar se caracteriza pela satisfação de ali estar; 

de lugar melhor para viver. Para um proprietário, sua vida estava naquele local, fruto de anos de 

esforços e lutas para adquiri-lo, para outros, por existir uma relação familiar direta, pois toda a 

família foi criada naquele espaço. Percebemos que o sentimento de pertencimento com o lugar 

existe na fala da maioria dos proprietários, principalmente dos que são nativos da região, e este 

é um fato relevante para o turismo. Isso repercute no atendimento, na valorização de certos 

aspectos da cultura, na história local e regional, ou mesmo na própria produção rural como 

atrativo. 

 O turismo se apropria desse espaço rural, incorporando não só a dinâmica dessas 

propriedades rurais como, também, o modo de vida do pessoal envolvido na atividade. Como 

cada propriedade possui suas características peculiares, o que as torna especiais, sob o ponto 

de vista da análise geográfica e também turística, compreendemos que é essa diversidade que 

lhes permitiu associarem-se ao denominado “Circuito Turístico Serras de Minas”, cuja sede se 

encontra na cidade de Viçosa.  

 Após toda essa exposição dos resultados das entrevistas, podemos considerar que o 

turismo se apropria do seu modo de criação, ou seja, de acordo com sua origem, e seu tempo de 

criação, acaba por incorporar características de outras regiões, que é o preservar, o cuidar e o 

proteger, ainda que em diferentes níveis.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades turísticas que estão presentes nas propriedades rurais da área de estudo 

ocorrem de forma diferenciada, tornando-se particularizadas em cada propriedade, onde seus 

usos ocorrem de formas divergentes, alguns mais caracterizados pelo envolvimento familiar na 

atividade, outros pela visão do empreendedorismo. Entretanto, todos os envolvidos se 

apropriaram de uma paisagem natural, marcada pela beleza cênica do lugar, para expandir suas 

atividades produtivas, por meio do turismo. 
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O turismo existe nas propriedades rurais visitadas; é uma atividade que surgiu como 

forma alternativa de renda, gerando, para os envolvidos, uma possibilidade de reprodução da 

família, bem como dos capitais investidos. No entanto, forma, ele não consegue existir sem a 

presença do Estado, sem a produção rural e sem o trabalho familiar. É a interação desses 

elementos que possibilita, ao turismo, a sua consolidação, alcançando outros segmentos e 

atingindo, inclusive, empresários que vivem na região e trabalham com turismo, deixando de ser 

apenas produtores rurais para se tornarem investidores do turismo. 

É interessante ressaltar que algumas alterações no dia-a-dia do campo são observáveis, 

pois as visitações provocaram e provocam uma reestruturação na dinâmica funcional das 

propriedades; sendo as propriedades com maior fluxo de visitantes as que apresentam as 

mudanças mais significativas. Essas situações, algumas vezes, são perceptíveis, como, por 

exemplo, as alterações nos horários das rotinas diárias de produção na propriedade, a variação 

nas formas de receber os turistas, etc. Outras são apenas sentidas ao longo dos tempos, como a 

preocupação em melhorar o aspecto físico da sede da propriedade, a atenção com o que será 

oferecido no almoço ou lanche e até mesmo com a melhoria da aparência visual ou estética dos 

proprietários e familiares. 

 Outro aspecto que merece nossa observação refere-se às interferências paisagísticas 

ocorridas ou ainda pretendidas pelos proprietários, que foram sistematicamente explanadas 

quando da realização das entrevistas, pois, segundo eles, a beleza cênica do lugar é cobrada 

pelos turistas, que exigem, também, o mínimo de comodidade. Essas interferências visam, 

principalmente, ao embelezamento do local e à 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, 

mas possibilitando ao turista o mesmo conforto encontrado no espaço urbano. 

 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, não existindo um 

controle, ou mesmo um cadastro dos órgãos públicos sobre quem é esse empreendedor rural e 

o que ele faz. 

 Isso significa que o turismo é, na maioria das vezes, seletivo, e que tem várias 

implicações nos movimentos sociais que reivindicam a presença do Estado, pois este não 

consegue dar respostas a todas as demandas e assumir sua responsabilidade junto aos 

segmentos que trabalham com o turismo e, especificamente com o turismo no espaço rural. 
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Esses desencontros entre a ação do Estado e as demandas apresentadas pelo turismo e 

expressas nos movimentos sociais são estrategicamente questionadas, pela não operância do 

sistema público. Também é creditado às políticas públicas as falhas nas questões sociais e, 

principalmente, no desenvolvimento local. 

Na região do estudo, a atividade turística caracteriza-se por apresentar uma abundante 

gama de possibilidades de uso do espaço rural. Em todas as propriedades estudadas existem 

dois ou mais tipos de turismo (Tabela 2), sendo que o turismo rural está presente em quatro 

propriedades; o ecoturismo em três; o turismo de eventos, o turismo gastronômico e o campismo 

verifica-se em duas propriedades, enquanto que o agroturismo, o turismo científico e o turismo 

esportivo são modalidades que aparecem em apenas uma propriedade. 

   

Tabela  02.  

PROPRIEDADES RURAIS ENVOLVIDAS COM O TURISMO NA MICRORREGIÃO DE 

VIÇOSA 

PROPRIEDADE
S RURAIS 

MUNICÍPIO ATIVIDADES 
ECONÔMICAS  

INICIO DAS 
ATIVIDADES 

TIPOS DE 
TURISMO 

Camping 
Remanso  

Araponga Cafeicultura  1995 Rural, camping 

Fazenda Braúna Araponga Cafeicultura 2000 Científico, 
eventos, 
agroturismo e 
rural 

Fazenda Indaiá  Viçosa Vinicultura 
agropecuária 

2003 Rural, 
gastronômico 

Hotel Fazenda 
Adega Morro 
Velho 

Paula Cândido Cafeicultura 
Vinicultura 

2006 Gastronômico, 
rural 

Pousada Chalé 
do Turvo 

Guaraciaba Turismo 2007 Eventos, 
ecoturismo 

Pousada Serra 
D’Água 

Araponga Turismo 1999 Ecoturismo, 
esportivo 

Pousada Vale 
das Luas. 

Araponga Turismo 1995 Ecoturismo, 
camping 

Fonte: Circuito Turístico Serras de Minas, 2007.  

 

O turismo existe na perspectiva da pluriatividade, apontando para a necessidade de se 

pensar uma política pública que atenda o turismo no espaço rural como um todo, e que 

considere, também, as atividades agrícolas, pois esses fatos não são contemplados pelas 

legislações atuais. 
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 De maneira geral, podemos afirmar que, em todas as propriedades, privilegiam-se os 

elementos do espaço natural como o atrativo mais importante. Porém, falta a elas uma melhor 

ordenação de seus afazeres e um planejamento mais eficaz das tarefas ali realizadas. 

O turismo, no espaço rural, requer um planejamento específico que propicie orientações, 

gerando diversos benefícios, como diversificação de renda, geração de empregos, preservação 

do patrimônio natural e cultural, melhoria na produção agropecuária e na qualidade de vida local. 

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, utilizando-a de uma maneira mais racional. Tais afirmações, 

acima de tudo, reforçam a necessidade da presença do Estado e do circuito turístico na 

organização dos envolvidos, que estão, cada vez mais, buscando uma qualidade de vida e um 

desenvolvimento socioeconômico para o lugar em que vivem. 

Um desses caminhos é buscar um plano mais coerente com os recursos e potenciais 

turísticos que a propriedade disponibiliza, para atender à demanda dos visitantes, sem 

comprometer sua rotina diária, e também evitando as contradições da atividade. 

 Nesse processo de compreensão da realidade turística local, o planejamento é de 

fundamental importância, pois se pretende sair de uma situação de várias carências 

infraestruturais, de políticas públicas limitantes e de gestão que atenda as especificidades do 

lugar. Para que isso ocorra, é necessário que se elabore uma política que inclua a comunidade, 

que esta exerça a sua força política, que possa ser analisada e atendida pelo circuito turístico. 

Esse esforço pode, também, resultar na defesa da pluriatividade, identificando quais são as 

tendências socioespaciais, bem como aquilo que o turismo tem a ver com o desenvolvimento 

local e regional. Afinal, trata-se de uma região historicamente produtora de café que, pelo 

exposto, conserva essa prática e, sobrepondo-se a ela, (re)produz o turismo. 

O desafio para o turismo local é promover a região, que é carente em vários aspectos 

socioeconômicos. Acreditamos que uma das possibilidades para esse desenvolvimento local 

encontra-se na qualificação e certificação das propriedades, que poderão ser executadas pelo 

próprio Circuito Turístico Serras de Minas, podendo, futuramente, ser estabelecida uma central 

de consultas e reservas.  

Precisa-se pensar, para a região, um processo que amplie a possibilidade de expansão 

desse turismo no espaço rural, investindo maciçamente num marketing pendular e permanente, 

como, por exemplo, idealizando vários eventos ao longo dos anos, e também na obtenção de 

parcerias e assinaturas de protocolos com várias instituições.  
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