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PAISAGEM, PLURIATIVIDADE E TURISMO NO ESPAÇO RURAL 
 

Leomar Tiradentes1 

 
Resumo: O presente artigo tem como objeto de estudo abordar a temática da paisagem, um conceito 
geográfico fundamental para as atividades ligadas ao turismo no espaço rural serrano da Microrregião 
de Viçosa – MG. Parte-se de um resgaste conceitual e histórico de paisagem e como influencia o 
local e a escolha dos destinos e também na configuração do lugar. O objetivo do artigo é 
compreender a paisagem como importante instrumento do turismo no espaço rural (TER) e sua 
pluriatividade. Metodologicamente o artigo se apoia na releitura de vários autores, buscando 
compreender os seus momentos históricos e seus variados conceitos, discutindo em seguida, a 
pluriatividade. Conclui-se que a paisagem do lugar representa um importante fator natural que vem e 
pode contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento das atividades turísticas e que se vivencia uma 
relativa melhoria na qualidade de vida das pessoas ligada às atividades rurais e uma crescente 
diversificação de atividades agrícolas e não agrícolas nas pequenas e médias propriedades. 
Palavras-chave: Turismo no espaço rural. Paisagem. Pluriatividade. Propriedades Rurais. 

 

 
Introdução 

As atividades turísticas no espaço rural têm ganhado uma dimensão econômica e 

social, apresentando-se com uma conotação diferenciada, onde o turismo procura preservar 

os atrativos locais, envolvendo diferentes sujeitos, demonstrando novos valores e 

projetando-se como tema de interesse e objeto de pesquisa dos mais variados meios 

acadêmicos e econômicos.  

Para Schneider e Fialho (2000), a definição do que se entende por “espaço rural” 

vem sofrendo alterações, não só pelo crescimento da importância das atividades não 

agrícolas, que minaram a identidade do rural com a atividade agrícola, mas também pela 

associação crescente do meio rural com a qualidade de vida. Além disso, o ambiente rural 

também vem incorporando aspectos relacionados ao lazer e ao ludismo que, em grande 

medida, estão contribuindo para a redefinição de percepções simbólicas da população 

urbana. 
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Segundo Campanhola e Silva (2000), as transformações pelas quais tem passado o 

meio rural brasileiro, nas últimas décadas, contribuem para que não o consideremos como 

essencialmente agrícola, pois muitas atividades tipicamente urbanas passaram a ser 

desenvolvidas no meio rural como, por exemplo, a prestação de serviços, geralmente de 

maneira complementar as atividades agrícolas. 

Esse processo de destaque das atividades turísticas, no meio rural, se dá, entre 

outros fatores, por causa do desgaste dos tradicionais produtos turísticos, o que tem levado 

muitos empreendedores e turistas a buscarem novos espaços de consumo. Acredita-se que 

esse desgaste é proveniente de uma nova mentalidade de se pensar o espaço rural, não 

como uma área decadente, mas visto com uma nova roupagem, a da valorização do espaço 

natural. 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo compreender a paisagem e a 

pluriatividade como aportes importantes para a estruturação do TER tendo como foco 

propriedades rurais na Zona da Mata de Viçosa (MG) (Figura 1). O objetivo do artigo é 

compreender a paisagem como importante instrumento do turismo no espaço rural (TER) e 

sua pluriatividade. Metodologicamente é uma pesquisa de caráter qualitativo que se baseia 

numa ampla gama de vários teóricos envolvidos com o tema.  

 

 
Figura 1: Localização de Viçosa na Zona da Mata Mineira. 
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Nesse sentido, é fundamental que o espaço rural, no contexto do TER, e encarado 

enquanto componente do espaço turístico, seja tratado como um verdadeiro conjunto 

receptivo (local do destino turístico), onde também se tornam importantes aspectos como a 

paisagem ao longo das estradas e trilhas percorridas pelos turistas, além do efetivo 

envolvimento da população local.  

Considera-se, também, que esse turismo no espaço rural ocorre num lugar onde já 

existe uma atividade turística e, portanto, devemos pensar na metamorfose que ele 

possibilita para as propriedades rurais, inclusive nos seus ganhos (melhoria da 

infraestrutura, por exemplo) e perdas (redução do tempo livre dos proprietários). No contexto 

dessa metamorfização, a paisagem é  usurpada pelo turismo, como um fator a mais na 

turistificação do lugar; e é nessa perspectiva que procura-se analisar, como a paisagem é 

apropriada pelo turismo. 

 

Parte 1. O conceito geográfico de paisagem para o turismo no espaço rural. 
Procurando compreender o objeto de estudo, pode-se afirmar que a Geografia 

possibilita uma série de conceitos que estão atrelados ao cerne desta pesquisa. Dentre 

esses conceitos, um importante conceito-chave que se destaca, na ciência geográfica, é a 

questão da paisagem.  

Os geógrafos se interessam pela paisagem desde que a Geografia se constituiu 

como ciência. Trabalhar o conceito de paisagem não é um fato simples, pois existe uma 

variedade de conceitos e terminologias que, na maioria das vezes, representam as mais 

distintas escolas do pensamento geográfico. 

Historicamente, o termo paisagem surgiu no século XV, nos Países Baixos (Claval, 

2004), sob a forma de landskip; na Alemanha surge o termo landschft e, na Inglaterra, 

landscape, para traduzir o novo termo holandês, cuja colocação se aplica com a difusão do 

novo gênero pictural. Na Itália, o termo paesaggio, derivado do francês, aparece por volta de 

1549 e estava agregado como uma forma de pintura. 

Dentro dessa mesma linha de pensamento, Maximiano (2004) argumenta que: 
 

No Ocidente, o primeiro termo para designar paisagem foi a palavra 
alemã, landschaft. Este termo existe desde a Idade Média, para designar 
uma região de dimensões médias, em cujo território desenvolviam-se 
pequenas unidades de ocupação humana. Com o “século das luzes”, o 
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termo assimilou também um senso semântico, com a noção de quadro, 
arte e/ou natureza (MAXIMIANO, 2004, p. 85). 

 

Neste contexto, pode-se afirmar que a paisagem serviu de inspiração para muitos 

pintores e artistas e a concepção de paisagem está enraizada na pintura e na poesia, onde 

os aspectos naturais são representados de forma artística. 

Na França, a partir da metade do Século XVI, surge um termo denominado paysage 

para designar paisagem, que esteve diretamente ligado à concepção de jardins, que 

expressavam uma nova concepção de ordem, com marcas de unidade e grandeza, simetria 

e uma organização em torno de um eixo principal (MAXIMIANO, 2004). 

Historicamente, a evolução do termo paisagem está ligada, diretamente, à própria 

evolução da ciência geográfica e de suas inúmeras tendências, sendo que Castro (2004), 

afirma que o termo paisagem é extremamente polissêmico, sendo suas acepções 

disciplinares vagas e variadas. Um conceito capaz de fornecer “unidade e identidade à 

Geografia num contexto de afirmação da disciplina”. 

De acordo com Gandy (2004), ao abordar a questão da paisagem no século XX, 
 

surgiu aos poucos uma inquietação quanto às tradições filosóficas do 
mundo ocidental. Alguns críticos procuraram reavaliar a paisagem como 
gênero na arte ocidental e a sua relação com os discursos filosóficos e 
políticos dominantes na modernidade. A visão romântica da natureza foi 
reinterpretada como expressão cartesiana da separação da natureza e da 
cultura (GANDY, 2004, p. 82). 

 

Nessa perspectiva, observa-se que a concepção de paisagem ainda está refletida no 

dualismo existente entre a concepção de natureza desvinculada da noção de cultura. 

Segundo Groning (2004), 
 

depois que determinadas “paisagens” tinham sido descobertas com a 
ajuda de escritores e pintores, no decorrer do século 20, principalmente na 
segunda metade desse século, na Europa e nos estados Unidos, a 
“paisagem” tornou-se objeto de percepção superficial nos momentos de 
lazer (GRONING, 2004, p. 16). 

 

Vale ressaltar que a noção de paisagem enquanto momento de lazer, só ganha força 

e respaldo perante a sociedade após os anos 50 do século passado, coincidindo com a 

expansão do processo de urbanização mundial. O próprio Groning (2004) argumenta que a 
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percepção de paisagem, seus questionamentos e influências em outras partes do mundo 

são aspectos ainda totalmente desconhecidos. 

Para Maximiliano (2004), no Brasil do século XXI, o entendimento sobre paisagem é 

resultado das relações históricas do Velho e Novo Mundo que compartilham raízes comuns 

de História, cosmovisão e cultura. As escolas francesa e alemã de Geografia influenciaram 

diretamente a concepção de paisagem entre os geógrafos brasileiros. Christofoletti (1983) 

apud Santos (2004) já argumentava que o uso do termo paisagem, na linha da Geografia, 

tem origem na ciência geográfica alemã. 

 Os conceitos geográficos, principalmente o de paisagem, são como afirma Maia 

(2008), aspectos “críticos” da Geografia Humana e se encontram interligados a outros 

conceitos, tais como: espaço, território, territorialidade e lugar, sendo construídos 

socialmente e encontrando-se em permanente mutação. 

Entretanto Troll, em 1997, já argumentava que toda paisagem se apresenta, ao 

geógrafo, dotada de uma certa fisionomia, encontrando, nos seus variados aspectos, uma 

relação funcional, podendo a paisagem apresentar um conceito fisionômico ou formal e 

também um conceito funcional, sendo que o primeiro representa a paisagem em sua 

totalidade, sob qualquer ponto de vista; e o segundo, entendido como resultado da 

observação de  variados fatores (geográficos) que se encontram em uma interação, onde 

todas as paisagem refletem as transformações temporais que sofreram, conservando os 

testemunhos de outros tempos. 

O conceito de Paisagem foi, então, construído ao longo dos tempos, segundo as 

mais diferentes correntes do pensamento geográfico, sendo construído e reconstruído por 

cada tendência teórica que se destacou ao longo do tempo de sua existência, tornando-se, 

em alguns momentos, o próprio objeto geográfico ou, mesmo, sendo relegado a um 

segundo plano, pois com a paisagem a ciência geográfica encontrou seu próprio objeto, que 

a relacionou com as outras ciências humanas.  

Uma observação curiosa, apresentada por Groning (2004), argumenta que 

atualmente, ainda existem pessoas, no Brasil, que não atribuem sentido ao conceito de 

“paisagem”, e que 
embora as diferentes conotações que o conceito de paisagem implica 
venham sendo tematizadas há décadas, é curioso observar que um 
entendimento bastante conservador de paisagem sobreviva incólume. No 
âmbito de tal entendimento, ao invés do interesse em pesquisar o 
significado de paisagem nas diferentes sociedades e épocas, encontramos 
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a tentativa de determinar, de uma maneira como que nomotética, um 
significado que jamais foi estável e cuja validade também nunca foi aceita 
por todos (GRONING, 2004, p. 16). 

 

A essas palavras justifica-se que cada pessoa ou sujeito atribui diferentes valores e 

significados à sua percepção de paisagem. Para os proprietários rurais envolvidos na 

pesquisa, a paisagem é percebida apenas como elemento de um espaço natural, onde as 

“...belezas naturais das propriedades, como as matas, serras, rios e cachoeiras constituem 

os grandes atrativos turísticos”, que devem ser preservados, não fazendo nenhuma 

referência à paisagem cultural ou humana. 

Segundo Gandy (2004), o conceito de paisagem está inextricavelmente ligado a toda 

uma gama de figuras retóricas visuais - aqui entendidas como as paisagens pintadas 

em obras de artes - da cultura ocidental e, de acordo com Venturi (2008 p. 47), o termo 

paisagem reveste-se de uma forte conotação com o território. 

Boullón (2002) emprega o termo paisagem para denominar os atrativos naturais e o 

ambiente natural, e para indicar aquelas partes de tal ambiente que se destacam por sua 

beleza. Argumentando ainda que esse termo é, tradicionalmente associado ao espaço 

natural. 

Na observação de Troll (1997), o termo “paisagem geográfica” 
 

diz respeito a um setor da superfície terrestre definido por uma 
configuração espacial determinada, resultante de um aspecto exterior, do 
conjunto de seus elementos e de suas relações externas e internas, que 
estão enquadrados pelos limites naturais das outras paisagens de caráter 
distinto (TROLL, 1997, p. 03). 

 

Segundo o mesmo autor, 
 

Hoje em dia o conceito de “paisagem” está presente na ciência e na arte. 
Porém, somente a geografia deu ao seu uso um valor científico, 
transformando-o em eixo de toda uma teoria de investigação. Toda 
paisagem se apresenta ao geógrafo dotada de uma certa fisionomia. 
Seus distintos aspectos ou elementos, tanto visíveis como não visíveis, se 
encontram em uma determinada relação funcional enquanto não variar 
um deles e, como consequência, toda a paisagem. [...] Todas as 
paisagens refletem também transformações temporais e conservam 
testemunhos de tempos passados (TROLL, 1997, p. 02). 

 

Dentro dessa mesma linha de pensamento, Rougerie (1971) já argumentava que 
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é cômodo definir a geografia como o estudo das paisagens. Não há de 
faltar, por certo, quem venha apontar a imprecisão e a feição qualitativa, 
ou mesmo “artística”, da expressão; outros, movidos por um desejo de 
exatidão, hão de preferir a cisão da realidade e falarão em paisagens 
morfológicas, em paisagens vegetais, em paisagens agrárias ou urbanas. 
Contudo, como a geografia também consiste em localizar fatos, em 
apreender as diferenciações do espaço terrestre e em comparar conjuntos 
desvendando diferenciações do espaço terrestre e em comparar conjunto 
desvendando seu dinamismo interno e suas relações recíprocas, 
poderemos nos considerar no âmago desta ciência quando nos 
declararmos favoráveis à expressão material de tais diferenciações: as 
paisagens (ROUGERIE, 1971, p. 7). 

 

Nesse contexto, tais ideias suscitam reflexões sobre o papel da paisagem no 

contexto geográfico, pois a paisagem integra o homem e também as eventuais depredações 

que realizou ou venha a realizar, sendo, portanto, um conjunto de obras percebidas por 

todos os sentidos. 

Segundo Claval (2004), o papel do geógrafo que analisa a paisagem é multiplicar os 

pontos de vista, olhar o relevo de perto e de longe, desde a base das cadeias e desde seus 

picos, e construir, a partir daí, uma imagem sintética da região que analisa. Usando as 

argumentações de Claval, na área de nosso estudo, também é possível imaginá-la de forma 

sintética, principalmente a região mais serrana, e a partir daí pensar as transformações que 

o turismo provoca no local. 

Nesse sentido, reforçam-se os dizeres de Santos (2004) apud Bertrand (1971): 
 

Paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 
É numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos, 
que fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua 
evolução. Estudar a paisagem é antes de tudo apresentar um problema de 
método (BERTRAND, 1971, p.2, apud SANTOS, 2004, p. 25). 

 

Em síntese, em seu conceito clássico, Bertrand tenta associar o termo paisagem 

interagindo os fatores naturais com as ações do homem, justificando que os vários 

elementos que a compõem participam de uma dinâmica comum. A paisagem é o lugar de 

transvariação de vicissitudes de poder e de símbolos que têm extensão significativa nas 

fantasias dos homens. 
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Se a paisagem pode representar um jogo de poder que exerce influência na 

imaginação dos homens, como compreender o uso e a apropriação das paisagens pelo 

turismo?  

Para a Microrregião de Viçosa, a paisagem aparece como um duplo significado: 

primeiro, como um símbolo de status perante a sociedade local, pois acumula-se não 

apenas a paisagem, mas a terra em que ela está inserida, edificações e os cultivos 

agrícolas; segundo, seu uso tem provocado modificações na forma de agir e pensar a 

própria natureza, levando-a a uma transformação para se adequar às necessidades que o 

turismo lhe imputa. 

A paisagem e sua compreensão como um fator importante para o desenvolvimento 

da atividade turística, ainda é pouco estudada na ciência geográfica. Entretanto, a cada ano, 

novas pesquisas vêm ganhando força e importância no meio acadêmico. A necessidade de 

se estudar a paisagem como uma das bases econômicas em que se consolida o turismo 

tem levado os estudiosos a refletirem sobre o verdadeiro significado de paisagem; que, no 

caso do nosso estudo assume, literalmente, um significado de desenvolvimento local, pela 

inserção do turismo. 

Nas palavras de Coriolano (2001),  
 

o turismo também faz parte desse mundo de símbolos, ideias, sonhos e 
representações, pois é, antes de tudo, um conjunto de preconcepções e 
percepções de imagens e valores de significado cultural, construído por 
quem viaja antes mesmo da experiência realizada (CORIOLANO, 2001, p. 
207). 

 

Se considerarmos, então, o turismo como produto de um mundo de símbolos, ideias 

e sonhos por parte de quem viaja, e onde a paisagem significa um importante atrativo, pode-

se afirmar que a paisagem tende a ser mitificada pela atividade turística, fato que também 

ocorre na área de estudo. 

Num primeiro momento, a paisagem é vendida como o principal atrativo turístico do 

lugar. Esse atrativo é, quase sempre, formado por uma imagem pictórica de um espaço a 

ser vendido ou consumido pelos meios de comunicação, onde a beleza da imagem, 

normalmente manipulada, tende a apresentar outra realidade do lugar. 

Num segundo momento a paisagem, agora travestida de atrativo principal, “deixa de 

ser” apenas um objeto de composição da natureza para assumir o papel de bem simbólico 
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da esfera do consumo turístico. Seu papel, agora, é apenas metafórico, pois se vende uma 

autenticidade encenada, que no caso da Microrregião de Viçosa, está inserida no pacote do 

produto turístico local, como produto ou serviço que representa uma paisagem artificializada.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Coriolano (2001) argumenta que 

 
em toda e qualquer realidade, existe o lado simbólico e também o caótico. 
Essas duas visões produzem cenários que se complementam de imagens 
reais ou imaginárias, esperança ou tragédia. Nas atividades turísticas, o 
simbólico é seu lado bonito e colorido, de marketing; o diabólico é seu lado 
feio, degradante, ligado à exploração, inclusive sexual, às riquezas, rendas 
concentradas e à segregação (CORIOLANO, 2001, p. 217). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a paisagem assume o seu lado simbólico 

quando estimulada ou modificada pela atividade turística, caso contrário seu papel de 

mercadoria perderia o sentido e o valor comercial, tornando-se um objeto desnecessário. 

Para as atividades turísticas, a paisagem tornou-se o apelo visual mais significativo 

para a comercialização do espaço geográfico; sendo o caminho mais curto para que o 

turista possa interpretar e compreender o significado das coisas ou do imaginário que 

idealizou para uma viagem.  

A paisagem até aqui abordada é parte do espaço geográfico; entretanto, exerce uma 

função turística. Sendo uma questão geográfica, encontra-se em constante (re)construção e 

é repleta de contradições, conflitos e interesses que a tornam objeto de estudo e pesquisa 

nas mais variadas ciências.   

Enfim, a paisagem assume um novo viés quando apropriada pelo turismo; de 

componente significativo do espaço geográfico, passa a ser mercadoria no jogo econômico 

da atividade turística, sendo, na maioria das vezes, a representação perfeita que exerce 

fascínio na imaginação dos homens e a atrai, para ser consumida por intermédio de seus 

usos. 

 

Parte 2. Turismo e pluriatividade nas propriedades rurais. 

Discutir turismo no espaço rural é uma tarefa complexa e instigante. Sua realidade é 

o resultado de uma combinação histórica de tempos, de diferentes realidades culturais, 

sociais, políticas, econômicas e territoriais. O meio rural estava essencialmente, ligado às 

práticas agrícolas, que se desenvolveria para a produção de alimentos, urgentemente 
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necessária para o abastecimento da população, que crescia em proporções consideráveis. 

Dessa forma, a agricultura foi-se desenvolvendo a partir das necessidades específicas de 

cada parte do mundo e no caso da Microrregião de Viçosa, teve na cafeicultura, o seu 

principal produto. 

Buscando compreender como se dá essa pluriatividade, no contexto da nossa região 

de estudo, partimos, primeiramente para buscar e identificar o conceito de pluriatividade, 

suas variações e, finalmente, compreender o seu significado na região.  

Em seu livro denominado ‘Agricultura familiar e Industrialização: pluriatividade e 

descentralização industrial no Rio Grande do Sul’, Sérgio Schneider argumenta que a 

origem da pluriatividade, no Brasil, remonta aos anos setenta do século passado, e que seu 

aparecimento ocorreu, de forma mais intensa, principalmente nas antigas colônias alemãs 

do Rio Grande do Sul, que combinavam os trabalhos da terra com outras atividades, como o 

artesanato rural, a produção domiciliar manufatureira e diversos tipos de trabalhos extra 

agrícolas temporários, como a manutenção e construção de estradas, o desmatamento de 

florestas etc. Eram, provavelmente, vítimas de um processo de estagnação econômica, 

resultando numa necessidade de buscarem uma complementação de rendas das 

propriedades rurais, favorecidas, principalmente, pelas: 
 

facilidades de transporte, a proximidade da moradia dos colonos com as 
empresas calçadistas e a existência de um amplo mercado de trabalho 
permitiram a combinação dos trabalhos agrícolas como o exercício de 
empregos não-agrícolas por parte de alguns membros das famílias dos 
pequenos agricultores. O assalariamento constituiu-se, neste caso, numa 
alternativa estratégica às dificuldades enfrentadas pelos colonos. A 
inadequação do sistema produtivo tradicional, que esgotava o solo e 
gerava poucos ganhos de produtividade, somada aos problemas de 
reprodução do modo de vida colonial como um todo, tornaram os 
empregos fora da propriedade uma opção com dupla vantagem: obter 
rendas e ganhos econômicos para garantir a subsistência familiar e ter a 
possibilidade de permanecer residindo na propriedade agrícola, plantando 
os produtos alimentares de consumo básico (SCHNEIDER, 2004 p.112). 
 

Compreende-se que, nesse sentido, a pluriatividade parece ser, ao mesmo tempo, 

uma causa e uma consequência da agricultura de tempo parcial. Tempo este que foi 

apropriado pelas necessidades de alavancar a economia local. 

Neste tópico, comungamos as ideias conceituais de Schneider (2004), que afirma ser 

a pluriatividade um processo de diversificação que ocorre dentro e fora da propriedade rural, 
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apontando um conjunto de novas atividades que tomam lugar no meio rural, permitindo 

conceituar a propriedade como uma unidade de produção e reprodução, não mais baseada, 

exclusivamente, em atividades agrícolas; fenômeno este totalmente observável nas 

propriedades rurais da área de estudo, que trazem, no seu interior, um conjunto de serviços 

e produtos não condizentes com as atividades rurais, como por exemplo serviços de 

restaurantes, nas propriedades, para atender ao turista.  

O termo pluriatividade tem um significado recente na literatura corrente brasileira, 

ganhando uma maior significação a partir da última década do século passado. Um marco 

importante, na divulgação da denominada agricultura de tempo parcial ou pluriatividade, foi 

a realização do XXXV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural 

(SOBER), realizado em Natal – RN, em 1997, sendo, portanto, um conceito relativamente 

novo no meio acadêmico.       

Procurando compreender esse avanço da pluriatividade nas pequenas propriedades 

rurais, Elesbão e Almeida (2001) argumentam que, além dos parcos recursos do crédito 

rural, que foram discriminadamente distribuídos, beneficiando médios e grandes produtores, 

o descaso com a produção doméstica fez com que um expressivo número de pequenos 

produtores abandonasse o campo em direção às cidades, em busca de novas alternativas 

de emprego e renda. Vale ressaltar que, na área de estudo, esse fenômeno se particulariza, 

na medida em que eles passam a recepcionar os turistas 

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

 

De acordo com Schneider (2004), a tendência é que se amplie cada vez mais o 

número de propriedades rurais brasileiras com algum membro familiar envolvido em 

atividade não tipicamente agrícola ou dedicando uma parte do tempo a atividades não 

agrícolas, como o turismo, o artesanato, a prestação de serviços. 
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Levando-se em consideração que a maioria das atividades agrícolas, principalmente 

as de cultivo extensivo, são sazonais, essas atividades possibilitam a alguns integrantes 

dessas famílias envolvidas com a produção ficar ‘liberados’ integral ou parcialmente, para 

exercer atividades fora da propriedade, gerando uma nova forma de trabalho extra 

propriedade. Na área de estudo, isso ocorre com distribuição dessa mão-de-obra rural em 

outras propriedades ou mesmo nas cidades próximas, trabalhando como prestadores de 

serviços, empregados do lar, guias rurais ou mesmo como guarda-parque. 
 

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

 

Vislumbra-se, hoje (2014), que o termo pluriatividade representa um processo de 

mudanças no meio rural brasileiro, refletindo sobre o crescente aumento das denominadas 

atividades não-agrícolas nesse setor e, também, uma nova divisão nas relações de trabalho 

da família rural. 

Dessa forma, a noção de pluriatividade vem sendo utilizada para descrever o 

processo de diversificação que ocorre dentro e fora da propriedade, bem como para apontar 

a emergência de um conjunto de novas atividades que tomam lugar no meio rural 

(MARAFON, 2006). 

Existe consenso de que a produção familiar se caracteriza pelo trabalho da família 

na exploração agropecuária e pela propriedade dos meios de produção. Para Wanderley 

(2000), a agricultura familiar incorpora uma diversidade de situações específicas e 

particulares, e o campesinato corresponde a uma dessas formas particulares da agricultura 

familiar. Na área de estudo isso se particulariza na medida em que o proprietário rural, ou 

seus familiares, assumem tarefas ou funções que, anteriormente, não faziam parte de suas 

rotinas diárias de trabalho, criando um rearranjo produtivo em suas propriedades.  

Diante do exposto, a pluriatividade se faz presente na maioria das propriedades 

rurais envolvidas com o turismo. Essa atividade não ocorre de forma diferenciada em 

relação às demais áreas rurais envolvidas com o turismo e espalhadas por esse país afora. 

Entretanto, a pluriatividade ainda não significa sinônimo de desenvolvimento local, mas essa 
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diversificação de serviços, dentro da fazenda, ainda é uma das poucas maneiras que os 

proprietários têm de aumentar a renda de suas propriedades. 

Com o surgimento das atividades turísticas, nessas propriedades rurais, muitas 

áreas se tornaram mais valorizadas. Dessa forma, algumas pessoas construíram suas 

segundas residências, e foram construídos restaurantes, chalés, clubes, hotéis fazenda, 

entre outras construções. A visitação dessas áreas tornou-se mais intensa, assim como as 

práticas de lazer. Muitos moradores aproveitaram a valorização do lugar e as 

potencialidades para aumentar seus rendimentos.  

Assim, construíram alojamentos para pernoite, em locais de belas paisagens (a 

contemplação das paisagens propiciadas pela criação de lagos e o ambiente rural são muito 

valorizados pelas pessoas que visitam o campo). Os restaurantes associam a bela 

paisagem com a gastronomia típica e peculiar do lugar, as festas religiosas, o artesanato, os 

modos de vida das populações locais. As construções que conservam técnicas antigas de 

produção também seduzem os turistas. Tudo isto está sendo utilizado para promover o 

turismo na área de estudo, pois esse conjunto de atrativos sempre aparece agregado, não 

apenas no nome das propriedades, mas também no marketing e suas práticas relacionadas 

ao turismo praticado no espaço rural. 

Essas atividades secundárias vão contribuindo para o desenvolvimento local, ao 

mesmo tempo em que geram algumas contradições, como será mencionado mais adiante. 

Muitos produtores rurais da área de estudo, ao implementarem atividades extras, não estão 

preparados para as consequências que o desenvolvimento pode lhes causar, até mesmo 

pela falta de planejamento turístico, como a degradação dos seus patrimônios, a poluição da 

água e do ar, o lixo em locais indevidos, o excesso de pessoas, a perda de privacidade, a 

perturbação aos vizinhos, dentre outras.    

 

Conclusões  
As análises aqui apresentadas serviram para corroborar a existência de grandes 

possibilidades para o desenvolvimento local, com potencialidades em várias modalidades 

turísticas, tais como a esportiva, a de lazer, a religiosa, a cultural, a rural, entre outras; 

porém, faz-se necessário pensar o desenvolvimento local não apenas sob um prisma 

econômico, mas como um desenvolvimento que garanta uma melhoria do ponto de vista 
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educacional e sociocultural, garantindo a todos os atores envolvidos com o turismo um 

melhor padrão de vida. 

Uma dessas possibilidades é a efetiva implantação de uma política pública que 

favoreça as famílias envolvidas com a pluriatividade em suas propriedades, ao mesmo 

tempo que facilite e estimule o turismo na região, garantindo a permanência de todos, em 

suas áreas de origem. 

Outro aspecto a ser considerado é a criação de mecanismos que garantam uma 

produção e distribuição dos produtos elaborados nas propriedades, tais como: café, doces, 

vinhos, cachaça, ovos, leite e outros, fazendo com que esses produtos cheguem à mesa do 

consumidor, mantendo um padrão mínimo de consumo desses produtos e 

consequentemente, a sobrevivência dessas propriedades rurais.  

Observamos que a região de estudo possui uma série de recursos naturais, 

religiosos e culturais que, favorecidos pela beleza cênica da paisagem, garantem uma 

dinamização do espaço rural local, por meio do turismo de base local. O que falta a esses 

proprietários, que agora abrem as porteiras de suas propriedades aos turistas, é uma 

política de fomento a esse turismo local e também parcerias que possibilitem uma maior 

capacitação dos envolvidos em atender o turista com cursos, linhas de créditos e outros 

fomentos, visando, com isso, realmente, alcançar o desenvolvimento local. 

Nesse sentido, a paisagem do lugar representa, também, um importante fator natural 

que vem e pode contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento das atividades turísticas da 

área de estudo. 

Vivencia-se, uma relativa melhoria na qualidade de vida das pessoas ligada às 

atividades rurais e uma crescente diversificação de atividades agrícolas e não-agrícolas no 

meio rural brasileiro e, também, nas pequenas e médias propriedades da Microrregião de 

Viçosa (MG) à qual pode-se denominar de pluriatividade. Entretanto, vale destacar que vem 

ocorrendo uma retração do nível de ocupação e de renda no âmbito de atividades 

tradicionais da fazenda, ao mesmo tempo em que atividades não agrícolas vêm 

possibilitando, para alguns envolvidos, uma maior oferta de ocupações e postos de trabalho 

e, consequentemente, uma renda mais elevada, quando comparada com a obtida nas 

atividades rurais tradicionais. 

Entendemos que a pluriatividade é um acontecimento que vem sendo corrente na 

região de estudo e que sua intensificação é fruto da queda da renda agrícola, tornando-se 
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uma das poucas alternativas a serem trilhadas pelas famílias locais, principalmente em 

propriedades rurais localizadas em áreas próximas aos pequenos e médios centros urbanos 

da região de estudo. Nesse aspecto, essas atividades, aqui compreendidas como turísticas, 

tendem a ser complementar às rendas familiares.  

Pensar o desenvolvimento na região do estudo, baseado na atividade turística, 

requer uma ação de várias dimensões: ambiental, cultural, científico-tecnológica, 

econômica, político-institucional e social. Demanda buscar os diferentes aspectos de inter-

relacionamento dos diversos atores da sociedade envolvidos na questão, objetivando o 

desenvolvimento, em comum, de todos os envolvidos na questão do turismo no espaço 

rural. 

Nesse sentido, faz-se necessária uma profunda e significativa transformação das 

relações sociais, visando assegurar melhores condições materiais e de sustentabilidade do 

território, segundo as condições e vocações dos vários atores envolvidos, que implica 

esforços articulados entre si e com a sociedade como um todo, objetivando promover as 

potencialidades locais. Relacionado a essa questão, pode-se afirmar que existe uma 

dinâmica complexa que envolve o turismo no espaço rural da Microrregião de Viçosa, a qual 

se caracteriza por apresentar uma região fortemente baseada numa atividade agrícola, que 

é a cafeicultura.  
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