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Resumo: A abordagem sobre a cultura no espaço rural de Rosana/SP, localizado na região do Pontal 
do Paranapanema, diz respeito à relevância do patrimônio cultural como fator importante no processo 
de desenvolvimento territorial por meio do turismo no espaço rural. Propõe - se a compreender o 
significado do patrimônio cultural por meio de pesquisa descritiva e exploratória e com estudo da 
literatura pertinente e mediante o uso de entrevistas semiestruturadas, com roteiro elaborado 
previamente e com questões em aberto, pois este tipo de entrevista possibilita mais flexibilidade à 
pesquisadora em inserir questões sobre aspectos importantes surgidas no ato da entrevista, e que 
não tenha sido contemplada no roteiro. Os atores sociais são os órgãos públicos e entidades 
relacionadas ao tema. Averiguou que os entrevistados consideram a cultura como relevante para o 
desenvolvimento local. Observou-se que a valorização do patrimônio imaterial por meio da prática do 
turismo é de grande valia para a comunidade deste município, resgatando a história de vida, seus 
saberes e costumes, fortalecendo a sua autoestima e possibilitando agregar renda.  
Palavras – chave: Assentamentos Rurais. Cultura. Patrimônio Cultural. Rosana/SP. Turismo no 
Espaço Rural. 
 
 
 
 

Introdução 

O Turismo é uma atividade complexa, pois envolve vários elementos. Assim, pensar 

no turismo é refletir sobre todos os elementos indispensáveis para o desenvolvimento da 

atividade.  

Assim, o objeto de estudo deste trabalho é o município de Rosana/SP e dois de seus 

assentamentos rurais: Gleba XV de Novembro e Nova Pontal. Estes assentamentos foram 

selecionados, respectivamente, em virtude que as principais identidade territoriais e 

patrimoniais identificadas em meu trabalho de Conclusão de Curso no ano de 2009 estão 

neste assentamento; e o Nova Pontal por ser o mais adequado em questão de infraestrutura 
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para um possível turismo no espaço rural conforme fora verificado por Luciana Carneiro no 

ano de 2007, neste diagnóstico Carneiro destaca os elementos paisagísticos e culturais 

como recurso para o desenvolvimento turístico de roteiros de visitação. 

O objetivo da pesquisa é analisar o patrimônio cultural nos assentamentos rurais 

Gleba XV de Novembro e Nova Pontal, do município de Rosana/SP, como campo de 

possibilidade para o desenvolvimento da atividade turística. Para isso os objetivos 

específicos são: 1- investigar como está organizada a gestão pública local para o patrimônio 

cultural localizadas nos assentamentos em questão; 2- Verificar no contexto municipal o 

patrimônio cultural e as identidades como possibilidade para o desenvolvimento do turismo 

no espaço rural; 3- Criar diretrizes como possibilidade de implantação do turismo no espaço 

rural dos assentamentos deste município. 

Esta pesquisa é um estudo de caso de natureza exploratória e descritiva. O estudo 

de caso é uma “investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

um contexto da vida real, especialmente quando o limite entre fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos” (Yin, 2005, p. 32). 

As pesquisas qualitativas, como por exemplo, o estudo de caso, em sua maioria são 

caracteristicamente multimetodológicas, já que podem ser utilizados uma pluralidade de 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Entretanto, os mais usuais são: a 

observação (participante ou não), a entrevista e a consulta a bibliografia e documentos 

(Alves-Mazzotti; Gewandsznajder, 2002).  

É importante também a determinação das técnicas que serão empregadas na coleta 

de dados. Dessa forma, sendo esta pesquisa um estudo de caso, de natureza descritiva e 

exploratória, cuja principal característica é a geração de conhecimento e registro das 

informações e sua aplicabilidade na resolução de prováveis problemáticas identificadas no 

decorrer do estudo, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de dados: a observação 

e a entrevista. 

Ao total foram aplicadas 8 entrevistas. As entrevistas foram utilizadas com o intuito 

de conhecer as ações do Programa Território da Cidadania – CODETER, Divisão Municipal 

de Turismo, Eventos e Cultura de Rosana, o Sebrae e o Circuito Oeste Rios, o Projeto Guri, 
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ao grupo de Folia de Reis (este contou com a participação de um casal), a Roda de Viola, 

Museu de Memória Regional e Usina Hidrelétrica Eng. Sérgio Motta.  

Estes foram selecionados respectivamente pois: é o Colegiado que representa o 

Território da Cidadania nesta região do Pontal do Paranapanema e pela importância deste 

Programa no contexto regional; por ser a gestão municipal que trabalha diretamente com o 

patrimônio cultural e o turismo; pela importância deste Circuito turístico na região e entender 

sua participação e colaboração junto aos assentamentos rurais; porque trabalha com 

aprendizagem de instrumentos musicais e envolve os assentamentos rurais de Rosana/SP; 

a Roda de Viola e a Folia de Reis, pois retratam o patrimônio cultural mais expressivo do 

assentamento Gleba XV de Novembro; o Museu e a Usina porque são os atrativos já 

consolidados e recebem anualmente uma quantidade significativa de visitantes. 

O patrimônio cultural é importante para o turismo e pode ser uma das motivações 

que levam as pessoas a se deslocarem em busca do conhecimento, de entender outras 

realidades, de vivenciar novas experiências. Assim, o patrimônio cultural é parte integrante 

do turismo, não dá para falar de turismo sem olhar estes aspectos, já que o turismo se 

apropria destes elementos como recurso para encantar o visitante no lugar turístico. Isso 

será percebido quando este frequentar um restaurante, quando for recepcionado pelo guia 

local, quando for desfrutar dos atrativos. Então, o contato com a comunidade local sempre 

acontecerá e a partir daí inicia-se o processo de interação e envolvimento com a 

comunidade, com a sua cultura representado pelo seu patrimônio cultural material ou 

imaterial.   

 

Parte 1. Patrimônio 

Para Françoise Choay, a palavra patrimônio, na sua acepção original, está relacionada 

à herança dos pais aos seus filhos, a estruturas econômicas e jurídicas de uma sociedade. 

Contudo, foi utilizada e retratada por outros adjetivos tais como: genético, natural, histórico, 

no qual já não figura apenas com o sentido dada em sua origem. Dessa forma, o emprego 

em seu sentido semântico, por sua vez não contempla o monumento histórico. Nesse intuito, 

o patrimônio histórico representa um bem de uma comunidade, no qual pode ser: “obras, 



 
 

4 

trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos” (Choay, 2001, 

p.11). 

Na realidade, se verificarmos a origem da palavra patrimônio, veremos que sua 

etimologia é de origem latina, que quer dizer:  

 

[...] patrimonium, que se referia, entre os antigos romanos, a tudo o que 
pertencia ao pai, pater ou pater famílias, pai de família. A semelhança dos 
termos – pater, patrimonium, família – porém, esconde diferenças profundas 
nos significados, já que a sociedade romana era diversa da nossa. A família 
compreendia tudo que estava sob o domínio do senhor, inclusive a mulher e 
os filhos, mas também os escravos, os bens móveis e imóveis, até mesmo 
os animais. Isso tudo era o patrimonium, tudo que podia ser legado por 
testamento, sem excetuar, portanto, as próprias pessoas (Funari; Pelegrini, 
2006, p.10-11). 

 

Por outro lado, o patrimônio só começou a tomar a dimensão que tem na atualidade, 

com o surgimento dos Estados nacionais “comprometido com a idéia de que a nação tinha 

um passado e que era preciso salvá-lo do esquecimento”, dessa forma temos um leque de 

possibilidades a partir da palavra patrimônio, desde bem cultural, natural ou biológico 

(Abreu, 2009, p. 45). 

Essa mudança em relação ao patrimônio e seu uso, só foi firmado após a Convenção 

de proteção do patrimônio mundial, cultural e natural de 1972 pela Assembleia Geral da 

Unesco, o qual possibilitou a mundialização das práticas patrimoniais. Com o texto da 

Convenção foi estabelecido o conceito universal de patrimônio cultural em referência ao 

monumento histórico, no qual seria o “conjunto de edifícios, sítios arqueológicos” ou 

conjunto de bens que apresentem um valor universal singular para a “história da arte ou da 

ciência”. Dessa forma, estava referendado “a universalidade do sistema ocidental de 

pensamento e de valores quanto a esse tema”. Além disso, a Convenção criou várias 

obrigações referentes ao patrimônio cultural e princípios quanto a sua “identificação, 

proteção, conservação, valorização e transmissão” (Organização das Nações Unidas, 1972, 

p. 2-3; Choay, 2001, p.208). 

Se o patrimônio faz alusão à propriedade deixada como herança, nesse conceito não 

se cita a cultura, como legado, entende-se aos bens materializados, mas se acrescentar a 

cultura temos que o patrimônio é “um produto da cultura, o que é herdado e transmitido de 
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geração para geração”, não esquecendo a indivisibilidade da cultura na dimensão social dos 

indivíduos (Neves, 2003, p.50-51). 

Para Aguirre (1997 como citado em Martins, 2003, p.45), a transformação de um bem 

em patrimônio justifica-se por se tratar de uma “tomada de consciência social de um grupo 

com referência a alguma ou a algumas manifestações culturais próprias”. Partindo desse 

pressuposto, qualquer bem pode ser transformado em patrimônio, desde que seja 

representativa de uma identidade, tradição de uma determinada comunidade. Para este 

mesmo autor, no patrimônio estão representados “as tradições, os costumes, os modos de 

ser e de viver”, bem como seu produto materializado nas “técnicas, artefatos, etc., nos quais 

estão os testemunhos reais, palpáveis, das mais diversas culturas”.  

Nesse sentido, o patrimônio é de suma importância para a sociedade. Se partirmos 

dessa visão ampla de patrimônio podemos afirmar que toda a sociedade tem seu patrimônio 

que representa seus aspectos sociais, econômicos, suas tradições, seus costumes, etc. 

Para Canclini (2006, p. 195), o patrimônio ainda que “sirva para unificar cada nação, 

as desigualdades em sua formação e apropriação exigem estudá-lo também como espaço 

de luta material e simbólica entre as classes, as etnias e os grupos”, já que o patrimônio 

cultural apresenta conflitualidade, ele pode ser entendido como lugar de disputa, pois é um 

recurso de reprodução das diferenças entre os grupos sociais e dos indivíduos que tem 

acesso privilegiado à produção e à distribuição dos bens.  

Thomaz (2010), em sua reflexão sobre patrimônio cultural, o identifica como uma 

junção de bens materiais e imateriais, no qual,  

 

O Patrimônio Cultural é um conjunto de valores tangíveis e intangíveis que 
se têm conservado até nossos dias e que se identificam com um grupo 
humano. Um patrimônio, que vai desde o próprio meio natural ao artístico, 
passando pelo histórico, etnológico, documental e, mesmo, pelas formas do 
pensamento. É, portanto, fruto da natureza e da ação do homem, pelo qual 
se constitui como elo das sociedades antecedentes, que nós temos a 
responsabilidade de não só recuperar, conservar e transmitir senão também 
de acrescentar as contribuições de nosso tempo (Thomaz, 2010, p. 38). 

 

O patrimônio cultural é “em grande escala o feito humano atrelado a um contexto”, 

pois o ser humano ocupa e utiliza o espaço de modo a garantir a sua sobrevivência, e nesse 
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uso, modifica o espaço geográfico, interferindo na paisagem natural, e incorporando 

elemento simbólico e material a este espaço, a isso pode ser denominada de patrimônio 

cultural (Martins, 2006, p.42). 

O patrimônio cultural pode representar a identidade de um determinado território, além 

de ser salvaguarda do seu passado, presente e futuro. Assim, o estudo do patrimônio 

cultural nos assentamentos: Gleba XV de Novembro e Nova Pontal do município de Rosana 

apontam para a possibilidade de desenvolver o turismo no espaço rural. 

 

Parte 2. Turismo no Espaço Rural 

O turismo, dentre todas as suas características, pode-se afirmar que tem como 

elemento substancial para sua efetivação, as peculiaridades de cada local, as identidades e 

o patrimônio cultural. Assim, os assentamentos rurais de Rosana/SP é um diferencial para o 

desenvolvimento da atividade turística. A dúvida é como se dará o entrelaçamento dessa 

singularidade, que leve em consideração a vida dos trabalhadores assentados, a geração de 

renda, emprego, autoestima, valoração da identidade e do modo de vida do pequeno 

agricultor, pois nota-se que a relação entre turismo e o patrimônio cultural é fecunda.  

Há uma forte tendência para a visitação nos destinos de sol e de praia em virtude da 

concentração de infraestrutura para o turismo no litoral, com a presença de 

empreendimentos estrangeiros, mas, percebe-se que os bens patrimoniais podem colaborar 

para inverter essa lógica, contribuindo para disseminar o turismo em outros espaços, como 

por exemplo, o espaço rural (Thomaz, 2010). 

A transformação na estrutura da produção agropecuária propiciou o delineamento de 

um novo modelo produtivo rural, no qual o turismo é uma alternativa como provedor de 

recurso econômico em virtude de sua fácil adaptação dos recursos rurais em oferta turística. 

Assim, em meio à dificuldade enfrentada pelo agricultor familiar em manter-se no meio rural, 

o turismo surge como saída que poderá agregar valor ao que é produzido (Thomaz, 2010). 

Portuguez (2005) refletindo sobre os conceitos de turismo rural brasileiro, verificou que 

a razão para as dificuldades existentes em torno da conceituação está no amplo conjunto de 

aspectos que caracterizam essa modalidade de turismo.  
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Assim, as diferenças existentes no rural brasileiro comportam diferentes tipologias de 

turismo. “Em cada configuração espacial, um arranjo de paisagens dará origem a distintos 

entendimentos da ruralidade, e desse modo, o turismo que lá for praticado terá aspectos 

próprios de acordo com a organização histórica, cultural e geográfica de cada lugar” 

(Portuguez, 2005, p. 578). 

Apesar das dificuldades em se estabelecer conceitos sobre o Turismo no Espaço 

Rural – TER e Turismo Rural – TR, no Brasil, nota-se que o Turismo Rural – TR é uma 

expressão genérica tanto para o Turismo no Espaço Rural quanto para o Turismo Rural, 

mas neste trabalho adotamos o TER, por ser mais abrangente, no qual adequa-se melhor a 

esta pesquisa, pois o TER é uma atividade que não se limita a própria modalidade, podendo 

abranger outros tipos de turismo como, por exemplo, o cultural, rural, de aventura, dentre 

outros, sendo que estas não se excluem, mas se complementam.  

Joaquim (2001, p. 35) em seus estudos europeus sobre o turismo no espaço rural – 

TER, o conceitua como “um conjunto diversificado de atividades turísticas”, apresentando 

profundos contrates, com diferentes conceitos de rural e as várias formas que o TER 

assume, no qual o “traço comum, no âmbito de situações tão contrastadas, é o espaço 

rural”. 

Segundo Fernández (2008), o turismo rural - TR é percebido como reducionismo 

geralmente aceito, do turismo no espaço rural - TER, é mais abrangente, envolvendo 

diversos produtos no espaço rural.  

Os modelos de implantação e desenvolvimento do turismo rural brasileiro apresenta 

dissemelhança entre Brasil e Portugal, a iniciar pelo conceito de turismo rural - TR, que no 

Brasil, tem um sentido mais abrangente, abarcando a “fruição de recursos rurais e 

atividades esportivas e ecológicas, bem como a dimensão relativamente intangível da 

cultura e modo de vida das comunidades rurais e/ou de montanha”. Nesse sentido, o 

turismo rural - TR brasileiro é por muitas vezes confundido com TER, ou seja, é utilizada a 

mesma tipologia como sinônimas. No caso português e de outros países europeus, a 

segmentação da oferta turística rural está mais evoluída com tipologias e classificação mais 

rigorosas, com delimitações entre TER e TR (Sirgado, 2001, p. 79). 
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Para o Ministério do Turismo - MTur (Brasil, 2008), a conceituação de turismo no 

espaço rural engloba as diversas atividades desenvolvidas no meio rural, independente de 

suas especificidades, tais como: o turismo rural, o agroturismo e o turismo rural na 

agricultura familiar. É o conjunto de atividades comprometidas com as atividades 

agropecuárias e com a valorização do patrimônio cultural e natural como feições da oferta 

turística no meio rural. 

Para Rodrigues (2001, p. 103), o turismo rural está relacionado “a atividades agrárias 

passadas e presentes, que conferem à paisagem sua fisionomia nitidamente rural”, por sua 

vez, diferenciando-se das áreas naturais, cuja característica predominante é a natureza.   

Para o Ministério do Turismo - MTur (Brasil, 2003, p. 11) o turismo rural no Brasil é 

“[...] é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a 

produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade”.  

Por meio do TER é possível a junção de diversas atividades tais como, ecológico, 

pedagógico, cultural e sua relação direta com o patrimônio e a identidade local. Também é 

composto por apresentações culturais, folclore, modo de vida, a experiência do homem 

camponês, hábitos, costumes, tradições, entre outros. O assentamento muito se distingue 

do turismo do litorâneo e do urbano, nesse contexto, esses aspectos são atrativos para o 

visitante, já que este tende a visitar os lugares que se diferem do seu, com o desejo de 

conhecer as particularidades inerentes ao lugar (Avila, 2009).  

Isso nos leva a refletir em como se dá a construção e a inserção da atividade turística 

para que ela seja zeladora do patrimônio cultural de uma comunidade. Dessa forma, o 

turismo pode ser influente na valoração da experiência dos assentados do município de 

Rosana por meio do planejamento, já que este é uma ferramenta importante na organização 

e utilização desse espaço rural e no desenvolvimento da atividade turística, desde os 

gestores públicos, abrangendo empresas privadas e líderes comunitários.  

Uma das formas de gerenciar o planejamento turístico é por meio de um estudo 

aprimorado da demanda e mercado turístico, bem como um levantamento dos atrativos 

existentes e em potenciais para a confecção do inventário e do plano turístico local, 

especialmente que envolva os assentamentos rurais. Nesse sentido, quanto mais acolhedor 
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for os assentamentos para os assentados, para o residente, com acesso a infraestrutura, 

mais estimulado ele se sentirá na preservação de seu patrimônio cultural. 

  

Conclusões 

A composição do embasamento teórico sobre patrimônio cultural e o turismo se 

fizeram necessário para entender as possibilidades existentes nos assentamentos. Estas 

que manifestam os interesses dos entrevistados e em outros termos, como alternativa que 

converta em desenvolvimento turístico do espaço rural. Nessa concepção, o turismo 

aparenta ser um campo de possibilidade para valorizar o modo de vida do pequeno produtor 

assentado, agregar valor a produção agropecuária, entre outros. 

As diretrizes são o principal resultado deste trabalho, e se deu a partir da análise das 

entrevistas e da observação. Nesse sentido, tentando contribuir para o processo de 

turistificação dos assentamentos Gleba XV de Novembro e Nova Pontal do município de 

Rosana/SP, que surgiram algumas diretrizes como possibilidade para contribuir na tomada 

de decisão no que aufere o turismo local.  

Foram apontadas neste trabalho 13 diretrizes que colaboram para pensar no 

patrimônio cultural como possibilidade de desenvolvimento da atividade turística no 

município de Rosana/SP com destaque para os assentamentos Gleba XV de Novembro e 

Nova Pontal.  São elas:  

A Diretriz 01 - Levantamento da infraestrutra básica de apoio e dos serviços e 

equipamentos ao turismo do município: Entendendo que a infraestrutura é essencial para o 

desenvolvimento do turismo e foi um dos itens relatado nas entrevistas, propõe-se que seja 

efetuado um levantamento da infraestrutura existente no local. Dessa forma, a primeira 

diretriz diz respeito ao conhecimento da área de estudo. Esta diretriz se faz necessária para 

conhecer melhor aquilo que o município dispõe em termos de infraestrutura, equipamentos e 

serviços, há a necessidade de conhecer profundamente as reais condições de uso de cada 

um deles. Esta diretriz deverá ser aplicada no município como um todo e principalmente nos 

assentamentos rurais que desejam o Turismo no Espaço Rural – TER. 

A Diretriz 02 - Levantamento e diagnóstico dos atrativos e dos recursos: Essa diretriz é 

importante, já que se verificou neste trabalho alguns atrativos consolidados ou não, mas que 
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não há o investimento financeiro sobre eles. Por isso a importância para se conhecer 

detalhadamente cada um deles. Pode ser levado em consideração o patrimônio cultural 

identificados neste trabalho, tais como: Projeto Guri, Folia de Reis e Roda de Viola, bem 

como outras que identificam o município e os assentamentos rurais. 

A Diretriz 03 - Sensibilização da comunidade para o turismo: Sensibilizar a 

comunidade para o turismo, já que no local esta atividade é uma das alternativas 

encontradas para a localidade, por isso, sensiblizar a comunidade para o turismo é 

igualmente importante para o desenvolvimento do turismo. Esta sensibilização poderá ser 

feita por meio de palestras com a comunidade, com o intuito de esclarecer o que é o 

turismo, e principalmente, reconhecendo a importância da participação da população para 

que se tenha um resultado satisfatório. 

A Diretriz 04 - Elaboração de plano municipal de turismo visando sua estratégia e 

qualificação: O município não tem um planejamento para o turismo, por isso a relevância de 

elaborar um plano que priorizasse as ações que são realmente necessárias para o 

desenvolvimento turístico. A elaboração de um plano municipal que norteie a prática turística 

localmente é um passo importante. O plano é um processo porque constitui o caminho para 

alcançar aquilo que foi pensado e planejado. 

Diretriz 05 - Plano de marketing: Essa diretriz surgiu como uma possibilidade em 

virtude da participação municipal em dois roteiros turísticos, tais como, o Roteiros do Brasil 

e o Circuito Turístico Oeste Rios e por isso necessita um plano de marketing com a 

finalidade de conhecer melhor o seu ambiente interno e externo e criar produtos 

diferenciados que se sobressai no contexto regional. Tendo o conhecimento da demanda e 

da oferta deve se criar um plano de marketing, para que as pessoas conheçam aquilo que o 

local tem a oferecer. Dessa forma, o plano de marketing também é importante. 

Diretriz 06 - Criação de um calendário festivo municipal: O calendário festivo não 

existe no município, e por isso essa diretriz aponta para a sua criação, já que por meio dela 

poderão ser valorizados o patrimônio cultural existente. A criação de um calendário festivo 

municipal também é importante para revelar aos municípes aquilo que o município pode 

oferecer no quesito entretenimento e lazer. Este calendário também poderia ser composto 

por festivais de música e de teatro com apresentações periodicas para a comunidade local, 
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garantindo o lazer e a diversão. As apresentações poderiam ser mensais aproveitando o 

patrimônio cultural existente, como por exemplo, a Roda de Viola, a Folia de Reis e o 

Projeto Guri.  

Diretriz 07 - Criação de feira de artesanato local: Não há uma feira de artesanato local, 

em virtude disso, a sua criação é aspecto relevante, já que poderá dinamizar a economia 

local por meio do aproveitamento do fluxo de visitante da Usina e do Museu. É uma 

oportunidade para os empreendedores locais e artesãos divulgarem aquilo que produzem. 

Entretanto, se faz necessário um levantamento para identifcar os artesãos existentes.  

Diretriz 08 - Criação de um centro de atendimento ao turista – CAT: A sua criação é 

fundamental porque permite melhorar os equipametnos e serviços de apio ao turismo e a 

hospitalidade para acolher o turista que visita o município. É uma estratégia para divulgar os 

atrativos existentes, os equipamentos e a infraestrutura de apoio ao turismo. 

Diretriz 09 - Registro de visitante nos atrativos para controlar a capacidade de carga: O 

registro auxilia para obtenção de dados quantitativos. Por isso tem como finalidade fazer o 

controle da capacidade de carga de cada atrativo, para que o número de vistação não 

extrapole o máximo permitido. Também, este registro poderá auxiliar na identificação do 

periodo de sazonalidade da atividade turística, nos atrativos e no município. Assim é 

possível conhecer quem chega ao município.   

Diretriz 10 - Medidas de salvaguarda do patrimônio imaterial local: A cultura sempre é 

vista como menor importância como um todo, por isso, adotar medidas que colaborem como 

a cultura local é uma forma de salvaguardar o patrimônio existente no município. 

Diretriz 11- Abertura da Casa da Cultura para exibição de filmes: A sua abertura para 

exibição de filmes é uma forma da comunidade se apropriar deste espaço, já que fica a 

maior parte do tempo fechado. Assim será uma forma de entretenimento já que a 

comunidade não tem essa possibilidade. 

Diretriz 12 - Incentivo à cultura nos assentamentos de reforma agrária: Para os 

assentamentos rurais, incentivar de diversas formas a cultura, já que o deslocamento para o 

distrito de Primavera é dificultoso em virtude da falta de transporte e da distância. 

Diretriz 13 - Valorização e incentivo das festas no espaço rural: Incentivar as festas 

dos assentamentos rurais seja aquela identificada com potencialidade turística ou não. A 
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festa representa na maiora das vezes a reunião de uma comunidade. Essas festas, tais 

como: provas de laço, festas juninas, pequenos rodeios, festas dos padroeiros representam 

a simplicidade do homem do campo com a incorporação de elementos de seu cotidiano e da 

sua produção. Algumas delas foram diagnosticadas por mim, no ano de 2009, com 

potencialidade para o turismo no espaço rural, tais como: Festa de Aniversário do 

assentamento, a Festa da Mandioca e as festas dos padroeiros, como Nossa Senhora 

Aparecida, Sagrado Coração de Jesus, Santa Luzia. A festividade encontrada no 

assentamento Nova Pontal é a do padroeiro São Francisco de Assis. 

As analises das entrevistas concedidas e da observação possibilitou verificar que o 

patrimônio cultural pode ser uma possibilidade para o desenvolvimento da atividade turística 

nos assentamentos Gleba XV de Novembro e Nova Pontal do município de Rosana/SP.  

Pode-se dizer também que as diretrizes apontam uma possibilidade para valorizar e 

fortalecer o patrimônio cultural já que este representa este território. 
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