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Introdução: 

O turismo é uma manifestação cultural, político, social e econômica de grande 

expressão nas sociedades ditas pós-modernas (Rodrigues, 1999a) desenvolvendo-se, como 

um fenômeno de grande expressão, fortalecendo-se e consolidando-se como importante 

gerador de recursos. 

A partir da década de 1990, o surgimento de diversificadas modalidades do turismo 

em espaço rural, é impulsionado pela “valorização do ambiente natural, estimulada cada vez 

mais pelos meios de comunicação, a facilidade e as inúmeras possibilidades com que se 

pode deslocar-se e adquirir informações de diversos lugares” (Rodrigues, 2001, p.1). 

Vários autores destacam a importância dos efeitos indiretos do turismo rural: melhoria 

da infra-estrutura e das comunicações, desenvolvimento da pequena produção e surgimento 

de atividades de lazer também para a população local (Calvente, 2000). 

Contudo, a concepção de turismo rural é muito ampla e gera atualmente várias 

discussões, principalmente pela confusão em torno da concepção contemporânea dos 

qualificativos rural e urbano. 

Desse modo, em face da dificuldade contemporânea na delimitação ou classificação 

entre rural e urbano, como o turismo rural em suas múltiplas contextualizações pode ser um 

gerador de recursos tanto para a população que trabalha no campo? Quais os problemas 

sociais, culturais, ambientais, entre outros, acarretados com o incremento do turismo rural? 

Como a atividade turística se desenvolve, ou seja, ela fomenta ou desvaloriza as tradições 

locais? 

O objetivo desse trabalho é analisar as repercussões espaciais, sociais e culturais 

geradas pela intensificação do turismo rural, que vêm mudando as formas, funções e 

estrutura do distrito de São Pedro da Serra (Nova Friburgo – RJ). 

I- A Inserção de Novas Atividades no Rural Brasileiro: O Turismo Rural. 

Ao longo de sua história as pessoas têm viajado para realizar transações comerciais, 

por motivos econômicos, guerra, religião ou por outras razões pertinente ao desejo humano. 

                                                           
1 Graduada em Geografia UERJ/ Mestre em Geografia UFRJ. 
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Como comenta Carvalho (2001, p.1), as vantagens do turismo como fonte geradora de 

emprego, entre outras, prende-se a facilidade com que promoções e novos investimentos 

geram empregos, e a diversidade qualitativa desse fenômeno, sem esquecer que tem a 

peculiaridade de gerar vagas em áreas com desemprego, como centros de cidades e áreas 

rurais. 

Para Moesch (2000), o turismo é uma combinação complexa de inter-relacionamento 

entre produção e serviço, em cuja composição integram-se uma prática social com base 

cultural e herança histórica, a um meio ambiente diverso, com relações sociais de 

hospitalidade, troca de informações interculturais. O somatório dessa dinâmica sócio-cultural 

gera um fenômeno, recheado de objetividade, subjetividade e consumindo por milhões de 

pessoas. 

Nesse fenômeno, o lugar receptor compreende o turismo como uma “indústria”, onde 

os produtos serão consumidos no próprio local de produção, além de gerar produções 

invisíveis. 

O turismo do mesmo modo que as outras “indústrias”, gera fluxo de renda, empregos, 

aumento da receita federal e da renda familiar. 

Em lugares onde grande parte da população vive da agricultura de 

subsistência ou são pescadores, e quando se envolvem na indústria do 

turismo sua renda familiar sofre um acréscimo bastante grande em termos 

relativos. O crescimento do turismo em tais áreas pode fornecer também um 

incentivo monetário para a continuidade de muitos artesanatos artísticos 

locais, ao passo que os hotéis para turistas criam um mercado para a 

produção loca (Acher & Cooper, 2001, p.88). 

Contudo, essa oportunidade turística na grande maioria dos casos é observada 

somente como desenvolvimento econômico, não levando em conta os aspectos culturais, 

sociais e ambientais. Souza (1997, p.18), afirma que o desenvolvimento não deve ser 

entendido como sinônimo de desenvolvimento econômico, embora muitos especialistas 

permaneçam a reduzir aquele a este. O chamado “desenvolvimento econômico” é 

basicamente, o binômio formado pelo crescimento econômico (mensurável pelo PNB1 ou 

pelo PIB2) e pela modernização tecnológica, em que ambos se estimularam reciprocamente. 

No entanto, através da história observa-se que o desenvolvimento estritamente econômico 

pode ocorrer sem que, automaticamente ou proporcionalmente haja melhoria do quadro de 

concentração de renda ou dos indicadores sociais. 

Na relação custo benefício, Rodrigues (1999a) complementa que o turismo dinamiza 

de forma direta e indireta o mercado de trabalho. Entretanto, pode criar custos sociais, onde 
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em muitos casos, a população não inserida na dinâmica turística acaba marginalizada, não 

tendo acesso aos equipamentos implementados em benefício dos turistas ou até mesmo 

desenvolvendo sentimentos xenofóbicos, em virtude do turista se encontrar em posição 

privilegiada, gozando de certo poder traduzido em superioridade. 

No aspecto econômico, apesar da implementação de equipamentos de lazer ou infra-

estrutura, pode gerar a supervalorização de imóveis para a locação ou venda. Com isso, a 

especulação imobiliária, os preços dos serviços e abastecimentos tornam-se elevados na 

alta estação atingindo tanto a população residente quanto veranista. Sem levar em conta 

outros transtornos decorrentes, como por exemplo, da sobrecarga na rede de esgoto, 

acúmulo de lixo, falta de água, congestionamentos de trânsito e outros mais. 

O turismo, como já dito, é uma manifestação complexa e diversificada, 

compreendendo vários tipos de turismo, classificados exclusivamente pelas motivações que 

originam as viagens. 

Dentre as variadas modalidades, destaca-se o turismo rural. O meio rural é, então, 

buscado como um mundo “bucólico, romântico, prazeroso, e que o contato com a natureza, 

com o povo e a cultura podem proporcionar um retorno ás origens, como também uma 

recuperação das forças perdidas no cotidiano citadino” (Callado & Amorim, 2001). Contudo, 

essa modalidade tem representando, sobretudo uma alternativa para o aumento de renda 

no meio rural, principalmente para o pequeno produtor. 

1.2 - O Turismo Rural 

O turismo rural é uma modalidade relativamente nova no Brasil, quando comparada a 

outras modalidades, tais como o “modelo sol e praia” e o “ecoturismo”. A partir da década de 

1990, o surgimento de diversificadas modalidades do turismo em espaço rural, é 

impulsionado pela “valorização do ambiente natural, estimulada cada vez mais pelos meios 

de comunicação, a facilidade e as inúmeras possibilidades com que se pode deslocar e 

adquirir informações de diversos lugares” (Rodrigues, 2001, p.1). 

Com o rótulo de turismo rural, as primeiras iniciativas oficiais se deram no município 

de Lages3, localizada em Santa Catarina, onde em 1986 a fazenda Pedras Brancas se 

propôs a colher visitante para passar “um dia no campo” (Rodrigues, 2001). 

O Brasil adotou para o turismo rural um conceito múltiplo - um turismo diferente, 

integrado, endógeno, alternativo, doméstico, agroturismo e turismo verde. Dessa forma, ele 

inclui todas essas variedades, um turismo organizado para e pelos habitantes do país. 

Entretanto, o turismo rural conhecido e praticado atualmente, teve origem nos Estados 

Unidos, onde os fazendeiros em seus ranchos, situados em lugares distantes, sem infra-
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estrutura, mas com pesca e caça em grande quantidade, hospedavam os pescadores e 

caçadores, que chegava a região durante a temporada desses esportes. Com o aumento da 

demanda por esse tipo de hospedagem os “rancheiros” descobriram que havia aí uma fonte 

de negócios, passaram a oferecer a seus hospedes uma variada gama de serviços, tanto no 

aspecto hoteleiro, como cavalgadas, serviços de guia e aluguel de veículos, barcos e 

equipamentos (Graziano da Silva, Valarinho e Dale, 1998). 

No Brasil, a atividade no meio rural se amplia, visto que, em grande parte, trata-se do 

convívio do homem urbano junto ao campo. Sociologicamente e psicologicamente constata-

se que a busca do campo ou de um retorno às origens constitui um legítimo anseio das 

populações concentradas em grandes centros urbanos. Parcelas significativas da população 

urbana, de forma crescente, têm-se conscientizado que somente o contato com a natureza e 

com a vida simples, autêntica e peculiar do campo viabiliza a recuperação de energia 

indispensável para o enfrentamento das dificuldades características da vida moderna 

(Almeida, Froehlich e Riedl, 1998, p.6). 

O turismo rural aponta Rodrigues (1998, p.88), nasce no contexto mítico, onde o 

espaço mítico “é um construto intelectual e também uma resposta do sentimento e da 

imaginação às necessidades humanas fundamentais.” (Tuan, 1983, p.112). Desse modo, o 

turismo em geral é uma das atividades, tidas como mais significativas para a fuga do tédio 

imposto pelo cotidiano banal. Busca-se, de alguma forma, o sentido da vida, momentos 

fortes de encontros ricos, de impressões vivas, que rompam com a trivialidade (Rodrigues, 

1998). 

O que ocorre atualmente, principalmente nos países desenvolvidos, “é que o espaço 

rural tende a ser cada vez mais valorizado por tudo o que ele se opõe ao artificialismo das 

cidades: paisagens silvestres ou cultivadas, água limpa, ar puro e silêncio” (Veiga, 1998, 

p.1). 

Essa busca pelo espaço mítico é graças ao mundo globalizado em que vivemos, em 

que se 

vive a era da mobilidade, da velocidade, da instantaneidade. A mobilidade de 

pessoas, de bens, de capitais é um dos grandes projetos coletivos, porque 

permite ao espírito empreendedor e de aventura, inerente à cultura pós-

moderna, acumular experiências diversas em campos cada vez mais 

cobiçados. Trata-se, na verdade, de dinâmicas paradoxais, porque ao mesmo 

tempo existe o sonho explicito ou latente de reconstruir em comunidades ditas 

tradicionais, onde se julga que persiste o contato simbólico na parceria com a 

natureza. Busca-se a autencidade, que se imagina opor-se ao caráter 
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superficial atribuído as sociedades urbanas móveis (Rodrigues, 1998, p. 87-

88). 

Calvente (2000) coloca que o turismo rural aparece como uma tendência importante 

na produção e reprodução do espaço. De forma que o turismo rural acaba sendo buscado 

como um produto a ser comercializado, ou seja, seu espaço é destinado ao consumo. 

O turismo rural como produto comercializado tem atingido resultados surpreendentes, 

principalmente, na geração de benefícios para o produtor rural. Houve um aumento de 

diversificação de renda, ocupação da mão-de-obra familiar, interação social e cultural com 

um público de alto nível social e educacional (Almeida, Froehlich e Riedl, 1998). 

Em seus estudos, Moletta (1999) compreende o turismo rural como uma atividade de 

lazer que o homem urbano procura junto às propriedades rurais produtivas, buscando 

resgatar suas origens culturais, o contato com a natureza e a valorização da cultura local. Já 

para o homem do campo significa um meio para aumentar a sua renda mensal, de forma 

harmônica, valorizando sua propriedade e o seu estilo de vida. 

Cavaco (1999, p.108), observa que ao se falar de turismo rural, identifica-se o espaço 

rural como as áreas de ocupação predominantemente agrícola ou agro-silvo-pastoril, no 

presente ou num passado relativamente próximo, a que correspondem sistemas de uso do 

solo no geral extensivos e quase sempre artificializados. Nesse espaço do turismo rural, se 

integram os espaços protegidos, espaços com capacidade de cargas reduzidas, procuradas 

na possibilidade de desfrutar uma natureza verde, amena, austera e grandiosa, 

reconstituinte, repousante, sem numerosas e incômodas presenças humanas, ou seja, o 

desejo pela privacidade, pelo consumo da natureza, sem ter contato com a poluição. O 

turista também visa uma aproximação com as populações residentes e o desenvolvimento 

de relações simples e espontâneas de contatos com seus modos de vida e sistema de 

valores, com os correspondentes enriquecimentos para visitantes e visitados. 

Essas definições representam exemplos entre as múltiplas definições de turismo rural. 

“A confusão conceitual em torno do turismo rural se expressa por um grande número de 

enunciados confusos e até mesmo conflitantes, tendo invariavelmente como parâmetros 

estudos concernentes a diversos países do continente europeu e também alguns países 

latino-americanos” (Rodrigues, 2001, p.8). 

Entretanto, apesar das diferenças evidentes entre o processo de implantação do 

turismo rural em países europeus e no Brasil, existem semelhanças, como por exemplo, o 

êxodo rural, o envelhecimento e a falta de perspectiva da população que permaneceu no 

campo; e um certo dinamismo contemporâneo que marca as estruturas produtivas; 

dinamismo este rotulado de “novo rural”, pois são introduzidas novas atividades, em sua 
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grande maioria, desvinculadas da produção agrícola, como o turismo e o lazer (Rodrigues, 

2001). 

Rodrigues (2001), afirma que o turismo rural juntamente com o ecoturismo tem 

apresentado um grande crescimento territorial, pois o interesse por essa modalidade de 

turismo aparece da confluência de dois fatores fundamentais, ou seja, de um lado, o 

crescimento da população urbana que se concentra em área metropolitanas densamente 

povoadas; de outro, a necessidade de inovar as atividades econômicas no meio rural, o qual 

tem passado por várias e visíveis mudanças. 

Retomando, as discussões sobre as conceituações do turismo rural, Graziano da 

Silva, Valarinho e Dale (1998, p.14) enfocam que na ausência de uma conceituação mais 

precisa do conjunto de atividades turísticas e recreativas que acontecem no meio rural, 

muitos consideram que a terminologia “turismo rural” deve ser usada apenas quando o 

turista efetivamente se hospeda no meio rural e participa dos trabalhos realizados na 

fazenda ou sítio. Outros, que deve ser entendido como uma situação em que o turista visita 

fazendas e sítios, onde passa o dia se entretendo, fazendo cursos em unidade agrícolas ou 

compras de alimentos e artesanato típico. 

Há autores, afirmam Graziano da Silva, Valarinho e Dale (1998), que compreendem o 

turismo rural através de uma estreita relação com o ecoturismo, envolveria o consumo de 

atividades desportivas, ecológicas e dos recursos naturais e cultura das comunidades rurais 

e/ou de montanhas. Assim, “nos anos 1990, o turismo rural cruza com o ecoturismo ou 

turismo ecológico, um turismo com base no ambiente, que também se pretende responsável 

e preocupado em evitar custos ambientais e sociais” (Cavaco, 1999, p.107). 

O ecoturismo é também compreendido como uma fonte de lazer para os habitantes 

das cidades grandes, sendo assim, existe uma profissionalização do turismo ecológico: 

tomar banho de cachoeira, caçar, acampar e pescar. Sendo que é, igualmente, uma 

tentativa de garantir a conservação de áreas naturais que antigamente eram consideradas 

com “fundo de quintal”, ou seja, sem importância pela grande maioria das empresas 

privadas. 

O ecoturismo, na concepção de Rodrigues (1998, p.93), é aquele praticado nas 

unidades de conservação não isenta de dúvidas, uma vez que se superpõem nessas áreas, 

atividades urbanas, atividades rurais, propriedades particulares, áreas do Estado. Portanto, 

considerando as áreas de ocorrência, não há critérios precisos para diferenciar oficialmente 

o turismo rural do ecoturismo. 
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Uma outra experiência que traz dificuldades na classificação é o agroturismo. Calvente 

(2000) observa que uma outra proposta oferecida na definição de turismo rural, possuem o 

agroturismo como uma de suas modalidades. 

O agroturismo pode ser entendido como a modalidade de turismo em espaço rural 

praticado dentro das propriedades, de modo que o turista e/ou excursionista entra, mesmo 

que por curto período de tempo, em contato com a atmosfera da vida na fazenda, 

integrando-se de alguma forma aos hábitos locais. Tal distinção é necessária, pois por 

exemplo, praticar o turismo ambiental em espaço rural mesmo que não especificamente 

dentro de uma propriedade rural (Portugues, 1999, p.7). 

O agroturismo, entretanto, não deve ser confundido com agrocomércio, em que a 

maioria das propriedades apenas vende produtos de origem rural com massas, doces, 

bebidas, queijos, compotas, leite. Nada mais, além disso, é oferecido ao turista. O visitante 

não participa, então, das lidas na propriedade ou de entretenimentos como cavalgas e 

visitas a plantações (Rodrigues, 2001). Para Graziano da Silva, Valarinho e Dale (1998, 

p.14-15), a denominação de turismo em áreas rurais é utilizada para englobar não apenas 

aquelas atividades de serviço não agrícola que vem se desenvolvendo no interior das 

propriedades rurais, tradicionalmente chamadas de agroturismo ou turismo rural, mas 

igualmente atividades de lazer realizadas no meio rural, denominadas de turismo ecológico 

ou ecoturismo e o turismo de negócios. Nessa definição, a distinção entre agroturismo e 

turismo em áreas rurais é importante, isso porque, há atividades ligadas a outras 

modalidades de turismo que não o agroturismo, como por exemplo, o “SPA” rural, os centros 

de convenções no campo, os treinamentos de executivos e os parques naturais para 

atividades esportivas, são atividades realizadas em certas regiões que em vista de sua 

condição própria, possuem atrações que por si mesmas despertam o interesse e a 

curiosidade das pessoas. São atividades não agrícolas, localizadas do ponto de vista 

estritamente geográfico em zonas rurais, mas externas às propriedades agropecuárias da 

região onde se instalam, que nada tem a ver com suas rotinas cotidianas, constituindo-se 

num mundo à parte e às vezes, um verdadeiro enclave. 

Portugues (1999) aponta que o turismo em espaço rural é um conjunto de 

modalidades, consistindo na tração de demanda interna e citadina para os ambientes, em 

que os turistas podem experimentar maior contato com um ambiente bucólico, também 

usufruir os costumes locais e do dia-a-dia da vida no campo. Essa definição de turismo em 

espaço rural se aproxima da idéia de turismo ecorrural, ou seja, um turismo alternativo ao 

turismo de massa e que atende aos desejos dos grupos que se deslocam para as áreas 

naturais ou dos espaços ditos rurais, cujas características fujam aos padrões urbanos. 
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Através dos estudos dedicados ao turismo rural, observamos que a sua compreensão, 

é dificultadas pela grande confusão conceitual. 

Nesse sentido, o turismo rural ainda está em processo de discussão, sendo assim, 

Calvente (2000, p.29) observa que há a possibilidade de se encontrar quatro categorias 

específicas para consulta: 

1) atividades turísticas realizadas no meio rural, ou seja, todas que não realizadas na 

praia ou no meio urbano; 

2) atividades turísticas relacionadas às atividades comuns do meio rural, ou seja, 

atividades agropecuárias, caminhadas e observações de paisagem naturais, pesca e 

caça, lazer em rios; 

3) serviço oferecido pela população rural, em que a renda obtida fica com essa 

população; 

4) atividades realizadas em estabelecimentos rurais, onde as atividades produtivas 

agrícolas ou de pecuária fazem parte importante do atrativo. 

O turismo rural é caracterizado, por grande complexidade, ambivalência e polissemia, 

tanto pela falta de consenso na sua conceituação e até mesmo pela confusão em torno da 

concepção contemporânea dos qualitativos rural e urbano (Rodrigues, 2001, p.8). 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) considera área urbana as 

sedes municipais, as sedes distritais e as áreas urbanas isoladas, ao passo que as áreas 

rurais são situadas fora desses limites, incluindo-se os aglomerados rurais. 

Para Rodrigues (1998) nessa classificação de rural e urbano, há muitas ambigüidades. 

Nesse critério uma vila (sede de distrito) com 100 habitantes, por exemplo, é considerada 

urbana, na medida em que um distrito industrial, com sua planta e residência de 

empregados é considerado rural. 

No Brasil, atualmente, há uma grande dificuldade de delimitar o que é urbano do que é 

rural. Para Abramovay (2000), existe um vício de raciocino na forma de definição das áreas 

rurais brasileiras, contribuindo decisivamente para que sejam assimiladas automaticamente 

a atraso, carência de serviços e falta de cidadania. A definição do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), para as áreas rurais é “aquelas que se encontram fora dos 

limites das cidades, cujo estabelecimento é prerrogativa das prefeituras municipais. Apenas 

a utilização do critério como o acesso à infra-estrutura e serviços básicos e um mínimo de 

adensamento são suficientes para que a população se torne urbana” (Abramovay, 2000, 

p.2) 
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O conceito de turismo rural para o espaço brasileiro deverá ser construído a partir da 

realidade concreta e da diferenciação entre espaço urbano e espaço rural. Há também a 

necessidade de superação dos principais obstáculos para o desenvolvimento do turismo 

rural, ou seja, as dificuldades de acesso e transporte, a falta de infra-estrutura e facilidade 

para atrair e manter o fluxo turístico; a insuficiência de investimentos públicos e privados 

para o desenvolvimento da atividade; carência de pessoal especializado, em vários níveis, 

em habilidades turísticas; a falta de um quadro institucional adequado para o 

desenvolvimento e promoção do turismo, com políticas coerentes, planejamento sistemático 

e organização eficiente (Graziano da Silva, Valarinho e Dale, 1998, p.7). 

No Brasil, visualiza-se que apesar da grande inovação expressa no meio rural, não há 

um programa governamental de investimentos que incentive o setor do turismo e do lazer, 

cujas iniciativas estão a cargo, predominantemente, dos empreendedores do setor privado, 

que permanecem reclamando insistentemente da falta de linhas de créditos para pequenos 

e médios empreendedores (Rodrigues, 2001). 

Rodrigues (1999-b, p.24-25) comenta que, mesmo com o fosso separando a teoria da 

ação, há a necessidade no desenvolvimento da atividade turística da permanência de quatro 

questionamentos: 

1) Para que intervir ? 

2) Para quem intervir ? 

3) Onde intervir ? 

4) Como intervir ? 

Sendo assim, necessita-se preocupação com a condição balizar inerente ao turismo, 

ou seja, a satisfação das necessidades dos turistas que, em princípio, deve ser um 

consumidor generoso e prazeroso. Igualmente objetiva-se pensar nos custos e benefícios 

que o turismo traz à população residente, considerando-se os impactos econômicos, sociais, 

políticos e culturais. E por fim cuidar da preservação do patrimônio cultural e ambiental, sem 

o qual o turismo corre o risco de autodestruir-se. 

Moletta (1999), afirma com base nesses princípios, que para o sucesso do 

empreendimento turístico, principalmente o rural, é necessário ter em mente o 

questionamento número 2 (para quem intervir ?). “É preciso, antes de mais nada, conhecer 

o cliente, pois a partir de suas características será possível traçar estratégias para 

conquistá-lo e, principalmente mantê-lo” (Moletta, 1999, p.14). 

 10077



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Essa autora também aponta que o perfil do cliente atraído para o turismo rural é, em 

sua grande maioria, urbano de classe média, buscando basicamente (Moletta, 1999, p.15): 

- necessidade de uma mudança de ambiente para recuperar as energias perdidas; 

- um contato mais próximo com a natureza, sem ruídos ou qualquer outro tipo de 

poluição; 

- convivência com pessoas de estilos de vidas diferentes, em termos de vínculos 

familiares, tarefas diárias, noções de tempo, preocupação diversas ou amizades; 

- busca por alimentos mais sadios, produtos ditos naturais; 

- um lugar não massificado, diferenciado, algo considerado autêntico e natural. 

Porém é imprescindível lembrar que apesar de pessoas que vivem em centros 

urbanos e que estão dispostas a gastar parte de seu dinheiro e tempo livre, elas visam 

equipamentos e serviços adequados, pois o visitante busca os aspectos simples e 

autênticos ao meio agrícola, sem, abdicar de um conforto razoável e infra-estrutura do seu 

cotidiano urbano. 

Com base no exposto ao longo do texto, o presente trabalho privilegia a definição de 

turismo rural como a reunião das diversas modalidades de turismo, que não se excluem e 

que se complementam, de tal forma que o turismo no meio rural é a soma de turismo 

ecológica, turismo verde, turismo cultural, turismo esportivo, agroturismo e turismo de 

aventura. 

No que compete à classificação, adotamos a proposta de Rodrigues (2001), onde há a 

divisão do turismo rural em dois grandes grupos: o turismo rural tradicional e o turismo rural 

contemporâneo. O primeiro é de cunho histórico, podendo ser de origem agrícola, 

pecuarista ou de colonização européia. O segundo, “caracteriza-se como uma modalidade 

de turismo que alternativa ao “modelo sol e praia”, predominante no país, assumindo 

importância maior à medida que a população brasileira torna-se cada vez mais urbanizada” 

(Rodrigues, 2001, p. 113). Assim, nessa modalidade destacam-se os hotéis-fazendas4, as 

pousadas rurais, spas rurais, segunda residência campestre, campings e acampamentos 

rurais, turismo de caça e pesca, turismo rural místico ou religioso5, turismo rural científico-

pedagógico6 e turismo rural etnográfico7. 

Com base nessa classificação proposta por Rodrigues (2001) realizamos um estudo 

de caso no distrito de São Pedro da Serra, aonde a atividade do turismo rural vem com o 

passar dos anos, alterando o ritmo de vida local. 

II- Turismo Rural: um Estudo de Caso – São Pedro da Serra: 
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São Pedro da Serra corresponde ao sétimo distrito do município de Nova Friburgo, que 

se encontra localizado na Região Serrana Fluminense. 

O distrito de São Pedro compreende uma área cercada por montanhas e matas verdes 

predominante. Suas características ambientais e culturais, proporcionam um clima 

agradável, com belezas naturais e uma população acolhedora. Segundo Ricardo (1993), o 

motivo da grande atração turística é uma realidade que o homem busca todo o tempo: 

qualidade de vida. 

Antes de ser sede de distrito, São Pedro da Serra era parte integrante do quinto distrito 

com sede em Lumiar. Segundo Barroso, Fontes, Saippa (1999), cronologicamente, Lumiar 

foi o primeiro distrito a ser criado no município, através da deliberação de 06/04/1889 como 

Distrito Policial e a de 18/04/1889 como Distrito de Paz. São Pedro da Serra, ao longo dos 

anos, foi então alternando o privilégio de sede de distrito com Lumiar. Contudo, a 

intercalação da sede com o quinto distrito, nunca satisfez totalmente as duas regiões, que 

por questões e rivalidades políticas jamais foi harmoniosa para os moradores. 

 O desejo da população de São Pedro da Serra sempre foi à emancipação de Lumiar 

(Ricardo, 1993). Assim, em 2 de abril de 1987, São Pedro passou a ser o sétimo distrito do 

Município de Nova Friburgo, abrangendo as áreas de São Pedro da Serra, Benfica, Sibéria 

Bocaina dos Blauts, Vargem Alta, Pedra do Kaiser, Freimann e Colonial 61. 

A fundação da Vila de São Pedro da Serra se insere no movimento de criação do 

município de Nova Friburgo. A ocupação oficial deste município iniciou com a instalação de 

colonos suíços em 1819, na Fazenda Morro Queimado comprada por D. João VI (Mayer, 

1990). A fundação do município de Nova Friburgo objetivava a produção de alimentos para 

o abastecimento da crescente população do Rio de Janeiro, principalmente a partir do 

estabelecimento da Corte Portuguesa em 1808. 

Logo que chegaram, os colonos verificaram que as terras que lhes foram distribuídas 

não serviam para a exploração agrícola, divido ao clima frio, solo pedregoso e o terreno 

montanhoso (Amador, 1997). Em 1822, foi então fundado o povoado de São Pedro da Serra 

por colonos suíços, que se deslocaram para leste de Nova Friburgo, em busca de terras 

quentes e férteis para o cultivo do café e da cana-de-açúcar (Ricardo 1993). As famílias 

Perrier, Perroud, Mury, Schueller, Mozer, Stocker, Boher, Mettraux e Monerat fundaram o 

povoado, às margens de um córrego e batizaram-no de São Pedro em homenagem ao 

Imperador. Conta-se que ao chegarem, esses colonos encontraram vários ranchos e 

acampamentos de ex-escravos que haviam se instalado na região. Na maior parte dos 

casos, eles não foram expulsos, passando a colonos e, na prática, por serem vítimas de 

preconceito e exclusão social, não tinham acesso ao comércio daquilo que plantavam e, 

apesar de livres, continuaram trabalhando como escravos. 
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Com o passar do tempo chegaram à região de São Pedro imigrantes alemães, 

portugueses e famílias brasileiras. Nessa época, não existiam estradas e se achavam em 

péssimo de conservação e os meios de transporte eram escassos. Com as possibilidades 

de mobilidade tão restritas, saiam pouco do povoado. 

A fonte de renda do povoado foi, por muito tempo, a cana-de-açúcar e posteriormente 

o café. Com a modernização das técnicas de cultivo e a introdução do arado, da grande 

carroça, algumas famílias progrediram e enriqueceram, chegando a possuir grandes 

lavouras de café trabalhadas por escravos, apesar da proibição legal nesse tipo de colônia. 

Com a crise do café, o trabalho no campo que estava totalmente voltado para a 

produção desse gênero, tornou-se fraco e duplamente dependente de setores urbanos e 

industriais. Dessa forma, inicia-se em São Pedro da Serra uma nova fase e a agricultura de 

subsistência passou a ser a atividade principal, sendo o excedente comercializado. As 

necessidades do grupo familiar eram, então, em partes obtidas pela produção interna, onde 

da cana-de-açúcar, faziam o melaço, a rapadura e a cachaça. Da criação de porcos, 

aproveitavam o couro, a gordura e a carne. Da mandioca faziam farinha. Os bens de 

consumo que não eram produzidos pela unidade familiar como o sal, o querosene, trigo, 

tecido e algumas ferramentas eram comercializados junto aos tropeiros e estes os cultivos 

excedentes em Nova Friburgo (Villas Boas, 1988). 

Teixeira (1998) em seu estudo sobre a pluriatividade e agricultura familiar na região 

Serrana do estado do Rio de Janeiro, demonstra que a situação de isolamento apontada por 

Villas Boas (1988) permaneceu até a década de 1960. A abertura da estrada de terra que 

liga Lumiar a Mury, no final dos anos 1950, foi uma iniciativa de moradores locais que 

refizeram o antigo caminho das tropas. Isso possibilitou a primeira linha de transporte 

coletivo que chegou a Lumiar no início da década de 1960 funcionando apenas em único 

horário. 

Ao longo da década de 1960 até os anos de 1980, mesmo com a abertura da estrada 

de terra em Lumiar e o processo de modernização agrícola8 em curso no país, os 

agricultores de São Pedro da Serra continuaram a produzir café, inhame, batata-inglesa e 

palma, onde o cultivo desses produtos baseava-se e ainda se baseia em condições 

precárias de produção: pequenos lotes acidentados, instrumentos de trabalho tradicionais, 

enxada e foice e estrutura de comercialização inadequada, sujeitos aos intermediários locais 

(Texeira, 1998). 

Texeira (1998) igualmente aponta que a população nessa época era composta 

basicamente por agricultores que viviam com pouco contato com o meio urbano. O meio de 

transporte coletivo era precário e não havia eletricidade. Os espaços de sociabilidade eram 

a igreja, o futebol e a praça de Lumiar, que reuniam a população local. O lazer se resumia 
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às festas de família e o forró aos domingos nas praças e clubes. Já com o asfaltamento da 

estrada (1982) e a chegada da eletricidade (1985) essa situação vai, aos poucos, se 

transformando, principalmente com a chegada do turismo que introduz mudanças 

significantes no espaço físico, econômico, social, cultural e ambiental. 

Atualmente, em São Pedro da Serra observamos o incremento do turismo, utilizando-

se dos aspectos físicos/naturais e da proximidade com a região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

2.1 - O Turismo Rural em São Pedro da Serra: 

A atividade turística em São Pedro da Serra se desenvolveu, há algumas décadas 

anteriores, principalmente, por volta dos anos de 1970 com os hippies. “Nessa época, sob a 

influência da “contracultura”, vigorosa nos anos 60 e que constituiu uma das inspirações do 

movimento hippie, surgem no Brasil, acompanhado de uma tendência mundial, idéias de 

liberdade e de transformações sociais, pregando para isso, uma “volta a natureza”” (Freitas, 

2001, p.102). 

Como exemplo da dinâmica turística no sétimo distrito, apontamos que em 1982 havia 

em São Pedro da Serra apenas uma pousada, a pousada de São Pedro. Já no ano de 2000, 

ou seja, quase duas décadas depois, há vinte pousadas e entre bares e restaurantes são 

vinte e oito estabelecimentos. 

Nesse trabalho, adotamos o conceito de turismo rural como a reunião das diversas 

modalidades de turismo, que não se excluem e que se complementam de tal forma que o 

turismo no meio rural é a soma de turismo ecológico, verde, cultural, esportivo, de aventura 

e agroturismo. Nesse conceito incluem-se atividades como: hotéis-fazenda, fazenda-hotéis9, 

os “spas” rurais, os parques naturais para atividades esportivas, as caminhadas, visitas a 

ambientes naturais, os campings, visita a parentes e amigos, os esportes da natureza, a 

gastronomia regional, chácaras de veraneio e condomínios rurais de segunda moradia, 

entre outros. 

Em São Pedro da Serra observamos como variante do turismo rural contemporâneo 

(Rodrigues, 2001), as pousadas rurais, segunda residência; o turismo místico, representado 

pelo “pessoal” da nave, que estão ligados à tentativa de contato com objetos voadores não 

identificados (OVINS); campings. Atualmente, ainda não há a presença “spas” rurais ou de 

hotéis-fazenda e fazenda-hotéis. 

Sendo assim, a paisagem de São Pedro da Serra é marcada por várias placas de 

pousadas, vendas de lotes e aluguel de casas. Além da construção de casas destinadas ao 

turismo, ao veraneio e a segunda residência. 
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A explosão das religiões também atingiu São Pedro da Serra. O catolicismo é 

configurado pela presença da mais antiga igreja, a de São Pedro, criada em 1822. A capela 

N. S. do Carmo e de N. S. de Nazaré são mais recentes. Marcando a presença dos 

evangélicos, estão a Assembléia de Deus e a Casa da Oração. Destacam-se também o 

Candomblé, a Umbanda, Zen Budismo e outras. 

Em São Pedro da Serra aponta-se também o turismo religioso representado pelo sufi. 

O sufismo, segundo Hellern, Notaker, Gaarder (2000), é o misticismo do islã, que nos 

primeiros séculos de sua história foram dominados pelas atividades externas, pela guerra e 

diplomacia. Entretanto, logo que surgiu um movimento que incentivava a reclusão e a 

meditação, essa tendência recebeu o nome de sufismo, provavelmente em virtude das 

vestes de lã usada por seus seguidores (a palavra árabe para lã é suf). 

Em São Pedro, então, se localiza a Téquia, templo sufi, único na América Latina. Em 

entrevista com Dario, médico de família e seguidor do misticismo sufi, obtivemos a 

informação que a Téquia nunca é localizada em um grande centro urbano, sempre estando 

em área montanhosa, de preferência isolada. Sendo a decisão da instalação da Téquia em 

São Pedro da Serra devido sua área montanhosa, de estrema beleza. 

A presença do turismo religioso é bastante significante, contudo, difícil de ser 

mensurável, visto que, os seguidores do sufismo são extremamente fechados. 

A grande maioria dos turistas que se destinam ao sétimo distrito, vão com o intuito de 

praticar o turismo rural, como alternativa ao turismo “sol e praia” massificado, buscando 

vivenciar os aspectos do rural, como participação nas atividades, costumes e modos de vida 

dos habitantes locais. 

A localidade é também procurada por pessoas que praticam as modalidades de 

ecoturismo (caminhadas) e de esporte e aventura (cavalgada, trekking e outros). Existe 

também um grande fluxo de pessoas, em geral de Nova Friburgo, Lumiar e até mesmo da 

Baixada Fluminense, interessados somente em curtir a vida noturna de São Pedro da Serra. 

Observamos que os turistas que buscam a localidade são, em sua grande maioria é de 

classe média, com alto poder aquisitivo, oriundo principalmente do Rio de Janeiro e Niterói e 

automóvel próprio, sendo a faixa etária bem variada (de jovens e senhores). Grande parte, 

“descobriu” São Pedro por indicações de amigos, contudo, uma significativa porcentagem, 

chegou a localidade após pesquisa pela rede virtual (Internet). 

A maior parte das pousadas de São Pedro pertence a pessoas de origem urbana, 

assim como, uma ampla porcentagem se hospeda nelas. Também em menor número 

observa-se a hospedagem em casas de amigos, casas alugadas e segunda residência. 
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O movimento do turismo é concentrado em feriados e finais e semana. Na metade do 

ano, a procura por São Pedro é maior, principalmente em junho, quanto é comemorada a 

festa do padroeiro da cidade, evento importante que passou a ser integrado ao calendário 

de eventos da Secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. 

Nos últimos anos, restaurantes, bares, mercearias, lojas de roupas e até mesmo 

pequenos “Shoppings Centers” vem crescendo em variados números. De acordo com 

Teixeira (1998), o turismo em São Pedro da Serra se desenvolveu rapidamente, mudando 

os contornos sócio-econômicos da localidade, sem nenhum planejamento. Isso tem causado 

uma série de danos ao meio ambiente, como acontece com estabelecimentos e casas que 

despejam seus esgotos in natura diretamente nos rios, além das autoconstruções que vão 

empobrecendo a paisagem turística e deixando os turistas descontentes. 

Para amenizar o problema, comerciantes locais, criaram a Associação Comercial de 

São Pedro da Serra, com o objetivo de organizar e ampliar o turismo através da divulgação 

do lugar e da conscientização da população local e turística, sobre a importância da 

preservação do meio-ambiente, atuando diretamente com órgãos municipais, como por 

exemplo, a Secretaria de Turismo e de Meio Ambiente de Nova Friburgo. 

Em São Pedro da Serra as múltiplas manifestações da atividade turística, ou seja, o 

turismo rural, o ecoturismo, o turismo religioso e o turismo urbano, acabam desarticulando a 

estrutura agrária familiar existente, na medida em que os agricultores alugam suas casa 

para os veranistas, assim como, trabalham em tempo parcial, exercendo funções de 

pedreiro e caseiro, por exemplo. Observamos, dessa forma, os membros da unidade familiar 

exercendo atividades não-agrícolas, relevando estratégias de sobrevivência e meio de 

aumento da renda familiar. 

Desse modo, aponta-se que 

em busca da natureza e o desejo dos citadinos em transformá-la em mais um 

bem de consumo toma a forma do turismo, alterando o ritmo de vida local. 

Pequenas pousadas são construídas e tendem a substituir, em grau de 

interesse e em rendimento, a unidade de produção agrícola que nela 

funcionava. A agricultura, nesses casos, passa a ser um complemento, 

muitas vezes voltada para a manutenção da família e dos hospedes, e um 

bem de consumo ao garantir o clima “rural” almejado pelos turistas (Carneiro, 

1998, p.57). 

Assim, 

a exploração turística abre novas possibilidades de trabalho para o conjunto 

de mão-de-obra familiar, contribuindo para o aumento da renda e para uma 
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visível melhoria das condições de vida de parte da população rural que, ao ter 

garantida uma renda fixa e razoavelmente estável em sua própria localidade 

de origem, passa a relativizar o projeto de migração em busca de emprego e 

salário na cidade (Carneiro, 1998, p.67). 

Daí Portuguez (1999), afirmar que o turismo é incentivado a custos que vão além da 

inconseqüência, na tentativa de fazê-lo reproduzir o máximo de rendimentos possíveis. 

“Desenvolver”, nesse sentido, significa nada menos que reproduzir o capital, nos modelos 

tradicionais de acumulação, que não se incomodam com os custos sociais, nem tampouco 

ambientais, advindos dos empreendimentos do setor. Entretanto, se vislumbram novos 

horizontes para a discussão, onde o turismo seja entendido como um processo capaz de 

gerar bem-estar social, sem obrigatoriamente romper com o ideal de acumular como 

sinônimo de ganhar, sendo necessário a conservação ambiental, salvaguardando o 

patrimônio e a manutenção das peculiaridades culturais de cada coletividade. 

Tanto a comunidade quanto os turistas preocupam-se com a degradação da área 

verde, tanto no uso da terra pelos agricultores do local, que com o aumento da atividade 

turística têm diminuído sua área agrícola, em razão principalmente, a construção de casas 

para aluguel. A expansão do turismo abriu novas possibilidades de trabalho para a mão-de-

obra familiar, no comércio e na construção civil, para o agricultor de São Pedro da Serra. 

A agricultura realizada no sétimo distrito, como na maior parte dessa região, é uma 

agricultura arcaica, o uso de tecnologia como máquinas e equipamentos mais elaborados é 

praticamente inexistente devido à topografia bastante acidentada, com poucas áreas de 

baixadas e solos fracos (Teixeira, 1998). Devido a essas condições de trabalho, o agricultor 

de São Pedro da Serra, aos cinqüenta anos encontra-se inutilizado para o trabalho na 

lavoura, apresentando problemas de saúde, sendo os exemplos mais comuns, artrite, 

artrose, osteoporose, e hérnia de disco. 

O agricultor ao utilizar a enxada, prejudica a sua saúde, pois, além de 

trabalhar encurvado, ele precisar carregar-la no ombro. Aliado a isso, há a 

problemática da utilização de agrotóxico, que provoca intoxicação aguda e 

crônica. Dessa forma, o agricultor impossibilitado de continuar na lavoura, 

volta-se para a atividade turística, aproveitando a escassez de mão-de-obra 

na construção civil (Dario, Médio de Família, 2000). 

Visualiza-se também, no distrito de São Pedro da Serra, a “invasão” das áreas com 

cotas altimétricas mais altas como alternativa às áreas agrícolas que se perdem para o 

turismo. Há também o receio da possível favelização da localidade, pela procura por terras e 

aluguéis baratos, principalmente com o asfaltamento do Circuito Serra-Mar (ligando Nova 
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Friburgo a Casimiro de Abreu), que ao facilitar o acesso à Costa do Sol10 pode levar a perda 

da identidade do turismo rural em São Pedro da Serra. 

Com a atividade turística no distrito sede de Nova Friburgo há doze anos estagnada, a 

presente Prefeitura de Nova Friburgo, tem incentivado o turismo em seus outros distritos, 

como por exemplo, o circuito eco-rural e gastronômico de São Pedro da Serra, vendida 

como “Toda Paz do Universo”. O incentivo turístico foi inaugurado no ano 2001, através de 

placas indicando os pontos turísticos e de um levantamento turístico em São Pedro, para 

obtenção de dados, como por exemplo, o número total de estabelecimentos e pessoas 

dedicadas indiretamente e diretamente ao turismo. São Pedro da Serra também possui um 

representante no Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo, com o objetivo de travar 

estratégias e ações turísticas para o município como um todo. 

Dessa forma, em São Pedro da Serra visualiza-se a tentativa da criação de uma infra-

estrutura básica para que o turismo se desenvolva ainda mais, contudo de forma ordenada, 

sem a destruição ou massificação de seus atrativos turísticos. Igualmente se objetiva o 

aumento de renda e emprego para população local, visto que, como já observado 

anteriormente, ao longo dos anos, a pequena agricultura familiar vem sendo paulatinamente 

substituída por atividades ligadas ao turismo, que aumentam a renda familiar e diminuem as 

migrações para os grandes centros. 

Considerações Finais: 

Através do turismo rural, observamos busca do meio rural principalmente visando: a 

fuga do cotidiano “stressante” do dia-a-dia da cidade grande, o resgate das origens culturais, 

através do contato com a natureza e a valorização da cultura local relacionados aos 

acontecimentos e conhecimentos da vida no meio rural e as atividades envolvidas na 

produção agropecuária. Entretanto, o turismo rural, não é somente realizado dentro da 

propriedade rural propriamente dita. Daí, essa atividade turística, igualmente gerar rendas e 

melhoria de vida para os habitantes do local. 

Ao estudarmos o desenvolvimento do turismo em São Pedro da Serra, 

compreendemos que o turismo rural, o turismo religioso, o ecoturismo e o turismo urbano 

vão desarticulando a pequena agricultura familiar existente na medida em que os espaços 

destinados à lavoura vão sendo substituídos pela construção de casas para aluguel, lotes, 

construção de pousadas e estabelecimentos para o turismo. Esse nos últimos anos tem 

crescido de forma desordenada, gerando preocupações na comunidade local e no próprio 

turista. No entanto, nota-se a preocupação do poder público na tentativa de fomentar um 

turismo rural, planejado e orientado que proporcione benefícios, tais como, a diversificação 

de renda, a geração de empregos, melhorias na infra-estrutura e qualidade de vida local, 
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melhoria da formação educacional do homem do campo e preservação do patrimônio 

cultural e natural. 

Assim, não devemos esquecer que a inserção de atividades não - agrícolas, 

representadas pelo turismo, pode gerar efeitos ambientais, sócio-econômicos e até mesmo 

culturais, que devem ser considerados, visando à manutenção da atividade turística e 

principalmente a qualidade de vida da população local envolvida. 

Notas: 

1 Produto Nacional Bruto. 

2 Produto Interno Bruto. 

3 Para um estudo mais detalhado ver Portugues (1999). 

4 Hotéis localizados na zona rural, com o intuito de explorar esse turismo específico. 

5 Vinculado à meditação e práticas místicas, como também experiências ligadas à tentativa 

de contato com objetos voadores não identificados (OVINS). 

6 Principalmente voltados para a recepção de alunos e estagiários. 

7 Valorização cultural, com por exemplo, a reprodução das aldeias indígenas para receber 

grupos de estudantes. 

8 A modernização da agricultura brasileira pressupunha que o simples desenvolvimento 

agrícola levaria ao desenvolvimento rural. O ideário que determinava o paradigma do 

desenvolvimento agrícola era o da especialização da produção (apoio à monocultura), a 

produção intensiva (elevação da produtividade), a centralização da produção (produção em 

larga escala e concentrada em alguns produtos) e o domínio dos recursos naturais 

(dissociação de relação intrínseca homem e natureza). (Natal, 2001). 

No processo de modernização agrícola, tanto os produtores de São Pedro da Serra, 

quanto de Lumiar representaram um contingente de pequenos produtores desassistidos e 

marginalizados, devido, a baixa produtividade em relação aos grandes circuitos produtivos. 

No entanto, não ficaram alheios ao processo de transformação das relações de produção da 

agricultura, incorporando algumas inovações tecnológicas proporcionadas pela 

modernização (Texeira, 1998). 

9 Na fazenda-hotel a propriedade pecuária mantém suas atividades agropecuárias 

produtivas, ou seja, além de contemplar a paisagem e praticar esportes, os hóspedes 

podem vivenciar a rotina da vida na fazenda, participando da ordenha e alimentação do 

gado e prática agrícolas sazonais (Graziano da Silva, 1998). 
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10 Região dos Lagos. 
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	Introdução: 
	São Pedro da Serra corresponde ao sétimo distrito do município de Nova Friburgo, que se encontra localizado na Região Serrana Fluminense. 

