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Resumo: Conceituam-se os bens edificados, sua arquitetura, seu valor como patrimônio cultural e 
composição como paisagem rural, como função primária do atrativo turístico. Visa posicionar e 
conceituar a arquitetura vernacular de Caxias do Sul como recurso para um turismo rural, sua 
utilização e composição nos roteiros culturais e seu valor como patrimônio cultural e paisagem. 
Assim, compreende-se a pesquisa, por uma perspectiva weberiana apresenta conceitos práticos a 
partir de bases teóricas definidas em diversas áreas. Assim introduz alguns conceitos das Cartas 
Patrimoniais, de uma teoria da arquitetura latino-americana e da paisagem. Desta forma, inicia uma 
análise de contraste por relações tipológicas. Espera-se também como objeto refletir acerca do 
planejamento turístico no espaço rural a partir das possibilidades encontradas nos roteiros estudados. 
Abordam-se sobre os elementos indissociáveis, equipamentos turísticos e atrativos culturais, na 
formação do roteiro turístico. 
Palavras-chave: Turismo cultural. Roteiros rurais. Caxias do Sul (RS). Turismo Rural. 
 

1. Introdução 
Não há a intenção neste artigo de se trabalhar os diversos conceitos relacionados com 

turismo rural. Esta pesquisa tem como recorte o entendimento de áreas diferenciadas das 

áreas urbanas e do turismo em áreas com forte densidade histórico-cultural. Espera-se, 

assim, compreender os valores constituintes nestes locais e suas respectivas 

transformações e apropriações. 

Nas áreas rurais, os equipamentos de hospitalidade, muitas vezes são os maiores 

elementos de atratividade para o turista. Sua apropriação pode, inclusive, significar a 
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requalificação de locais pouco utilizados, adaptando estruturas pré-existentes. Eles podem 

se tornar, como verificado em inúmeras referências bibliográficas em um patrimônio de 

interesse turístico (Peral, Casas, 2005; Pena, Jamilema, Molina, 2014; Cruz, Manzanares, 

García, Ontiveros, 2008). 

Na arquitetura e urbanismo a utilização do seu patrimônio está associada a uma série 

de recomendações. Assim, ao logo do século XX foram Cartas Patrimoniais (Stigliano e 

Cesar, 2009) que estabelecem diversos fatores para a sua utilização. Em Caxias do Sul 

(RS), o principal apelo histórico-cultural está associado aos processos da migração italiana e 

da produção de uva e vinho desses imigrantes (Silvia, 2008). Esta tríade, imigrante, usos e 

costumes, formas espaciais desenvolvidas e produção agrária define muitos dos recursos e 

atrativos para a visitação nas áreas rurais. Dela destaca-se arquitetura, “uma das mais 

fortes representações da cultura material de um povo” (Yázigi, 2009, p.54). 

O meio rural se faz como referência cultural de Caxias do Sul (RS), assim, como toda 

a área compreendida como Serra Gaúcha se desenvolve em torno da vida no campo. Nesta, 

desde o início do século passado, tem-se estabelecido fluxos de turismo.  

 

2. Construção metodológica 

Esta pesquisa tem um caráter weberiano (Yázigi, 2009, 56). Neste, confrontam-se os 

valores socialmente idealizados, retratando elementos constituintes das Cartas Patrimoniais, 

das Paisagens Rurais e sua Arquitetura, como referência teórica. “A característica principal 

do tipo ideal é não existir na realidade, mas servir de modelo para a análise e compreensão 

de casos concretos realmente existentes” (Marconi; Lakatos, 2000). Espera-se com estas 

referências, reconhecer as possibilidades do turismo nos roteiros rurais de Caxias do Sul, 

estes com forte apelo histórico-cultural. 

Parte-se do questionamento: há um reconhecimento social do patrimônio arquitetônico 

existente nos roteiros rurais de Caxias do Sul? Com tal perspectiva, na pesquisa se 

reconhece cada roteiro rural como “existência unitária” (Moraes e Costa, 1999), 

estabelecendo-os como objetos de pesquisa. Entretanto, neles se envolvem a todo o 

momento sujeitos diversos que os redefinem, e possibilidades diversas externas envolvidas 

na sua reelaboração. Entre eles, os atores dos processos históricos, os agentes locais e os 

visitantes são nesta pesquisa identificados. 
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Elabora-se o levantamento metodológico da arquitetura por um olhar embasado nas 

fundamentações teóricas de Weismann (2013). Nesta sua abordagem, o pesquisador é 

convidado a buscar novas teorias sem o uso de modelos alheios ao contexto produzido. 

Deve-se levar em conta que o julgamento é uma construção atual e nele espera-se 

reconhecer os fatos históricos sob o ponto de vista contemporâneo. Nesta pesquisa adota-

se, ou resgata-se, o conceito de tipologia arquitetônica proposto por Weismann (2013). Com 

esta categoria visual tem-se a valorização temporal e suas lógicas ideológicas, por 

transposições e práticas. Desta maneira, distancia-se dos discursos modernos. Antes do 

reconhecimento implícito nos roteiros, sustentam-se seus olhares por referências que 

estabelecem seu estatuto como patrimônio e o reconhecimento como elemento paisagístico. 

Com este questionamento, realiza-se pesquisa de campo, com entrevistas 

semiestruturadas e observação indiretas das áreas definidas nas folheterias como áreas 

turísticas. Analisa-se também a maneira com que essas são posicionadas, sua construção 

ideológica e patrimonial. Assim, objetiva-se analisar os roteiros culturais rurais, 

apresentando-se alguns apontamentos preliminares acerca das suas adequações 

superestruturais, confrontando-as posteriormente com as necessidades dos moradores e 

outros atores sociais neles envolvidos. Embora se trabalhe como questão norteadora o 

patrimônio, atendendo às dimensões sociais, suas relações com o turismo envolvem outras 

apropriações. 

Nesta pesquisa, parte-se do reconhecimento da existência de relações sociais de 

produção (Moraes e Costa, 1999, p.62) diferenciadas. Tais condições ajudam no 

reconhecimento da situação agrária atual. Porém, a visitação tem como recursos, os valores 

históricos expressos, os saberes e fazeres existentes e as transformações desenvolvidas no 

espaço local. Assim, estabelece-se como recorte a produção da uva e derivados e as 

edificações rurais existentes. Analisa-se a arquitetura inventariada em pesquisa anterior 

(Tonus, 2007; Posenato, 1983), em pesquisa de campo, com observação indireta e 

entrevistas semiestruturadas com os proprietários rurais. 

Finalmente, confronta-se com as indicações de usos dadas pelas Cartas Patrimoniais 

e sua composição paisagística como atrativo cultural. Esses elementos teóricos constituintes 

da paisagem e seu valor como equipamentos e atrativos turísticos possibilitam o 

entendimento dos roteiros de turismo rural. 
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3. Cartas patrimoniais e o turismo em áreas rurais 

As preocupações com o patrimônio no Brasil remontam do início do século XX, 

objetivando-se estimular um sentimento nacionalista que daria suporte às ações políticas 

implantadas naquele período, valorizando, compreendendo e apoiando governo e 

governante, simultaneamente. A busca pela identidade nacional ocorreu segundo Chauí 

(2000), entre o fim da Primeira Guerra – 1918 – e os anos de 1970, quando a política estava 

vinculada ao populismo e ao nacional desenvolvimentismo. 

Nessa busca, estabeleceu medidas de reconhecimento, identificação e valorização do 

que seria “patrimoniável”, seguindo a lógica da importância histórica de fatos e lugares que 

atendessem aos objetivos propostos. É nesse contexto que se define, em 1933, a escolha 

da cidade de Ouro Preto – MG como monumento nacional.  A escolha de Ouro Preto como 

monumento nacional tem em si um caráter simbólico: ela se apoia nos personagens 

históricos – os inconfidentes – que consagram a cidade como altar da formação nacional 

(Camargo, 2002, p. 84). 

A despeito de não haver ainda uma classificação que tratasse dos bens com alguma 

relação com o contexto da ruralidade, ou nela inseridos, no ano de 1938, foram tombados 

alguns exemplares de arquitetura rural. O primeiro bem tombado com este perfil foi o Marco 

da Fazenda Real de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em 05/04/1938.  Por ordem de 

tombamento, tem-se ainda: a Capela do Engenho da Graça (PB), em 30/04/1938; a Casa da 

Fazenda do Viegas (RJ), em 14/06/1938; a Casa da Fazenda da Taquara e a Casa da 

Fazenda do Engenho d’Água, ambas no Rio de Janeiro, no dia 30 /07/1938; e a Capela do 

Engenho Novo de Santo Antônio, em Goiana (PE), em 25/10/1938 (IPHAN, 2013). 

O movimento de reflexão sobre a importância do que se convencionou chamar de 

bens patrimoniais – culturais, históricos, artísticos e naturais - que se configurava no Brasil 

através da busca pela identidade nacional, já vinha ocorrendo internacionalmente. 

Historicamente, a Revolução Francesa, com seus embates, destruições e confiscos 

relacionados aos bens das classes dominantes, econômica e culturalmente, fez ver a 

necessidade de se preservar a história e a cultura de um determinado tempo. Eventos como 

as grandes Guerras Mundiais vieram a confirmar esta necessidade, num ímpeto de se 

preservar não apenas os bens materiais, mas a cultura dos povos. 

Assim, desde os anos de 1930, têm-se a edição das chamadas Cartas Patrimoniais, 

após a realização de conferências mundiais. As Cartas Patrimoniais são recomendações e 
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compromissos que orientam as políticas de preservação do patrimônio, adotadas por 

diversos organismos nacionais e internacionais que atuam nesta área. Apesar de 

estabelecerem um padrão de atuação internacional, as Cartas não têm poder de legislação, 

mas tratam das formas de ação sobre o patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e natural 

(Ghirardello e Spisso, 2008; Sousa, 2013; Campos, 2013; Camargo, 2004). São, então, 

diretrizes que apontam para a apropriação e uso de determinada parcela do espaço urbano 

ou rural, e de aspectos da cultura de comunidades onde os exemplares em questão se 

encontram. 

De acordo com Stigliano e César (2009, p. 328.), 
As Cartas Patrimoniais contribuem, em alguma medida, para uniformizar os 
discursos do cuidado ao bem patrimonial. Entretanto, ao serem elaboradas 
por grupos de interesses diversos, muitas vezes, competem nas suas 
lógicas quanto aos princípios de autenticidade, de restauro do objeto, de 
inventário, de hierarquia, de valores artísticos, embora tenham influenciado 
a formulação de políticas de visitação e utilização diversas. 

 
Definições conceituais sobre o que é patrimônio, sítio histórico (Carta de Petrópolis, 

1987), sítio urbano ou rural (Carta de Veneza, 1964), cidade histórica (Carta de Washington, 

1986), bens culturais (Carta de Paris, 1964), e patrimônio cultural e natural (Carta de Paris, 

1972), entre outras, estão presentes nestes documentos (Cury, 2000). Da mesma forma, as 

considerações sobre o que, como e por que/para que preservar, as limitações de uso, a 

refuncionalização destes bens, são o cerne das Cartas Patrimoniais, que tratam diretamente 

do uso, preservação, conservação e valorização do patrimônio mundial. 

As edições tiveram início na década de 1930, com duas publicações, e apresentaram 

a seguinte frequência: década de 1950, uma carta; década de 1960, cinco; década de 1970, 

dez; década de 1980, nove; década de 1990, dez; e entre 2000 e 2010, cinco edições. Fica 

claro, então, o intento de se compreender e resguardar, por meio de orientações discutidas 

internacionalmente, o que se considera como patrimônio (Cury, 2000).  Vale ressaltar que, 

em sendo as Cartas Patrimoniais recomendações e orientações, sem poder de legislação, a 

adoção destes documentos pelos países envolvidos nas conferências das quais resultam, 

não é obrigatória. 

Toda esta gama de ações interfere diretamente na atividade turística. Considerando-

se que o patrimônio tem e deve ter uma função social (Carta de Quito, 1967 – Cury, 2000), e 

respeitando-se as limitações de uso impostas para a sua preservação, nota-se que o seu 

uso como atrativo turístico favorece a sua permanência como tal e a disseminação da sua 
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importância enquanto um bem digno de conservação. É importante observar que os 

atrativos turísticos, assim como os bens patrimoniais, são construídos socialmente – uma 

vez que ocupam uma dimensão e têm função determinada -, e são recriados 

simbolicamente para usos e funções outras. (Camargo, 2004). Desta forma, o patrimônio, 

seja ele histórico, artístico ou natural, carecem de atenção. A despeito dos cuidados que 

exigem quanto ao uso e manutenção, há que se observar a capacidade de suporte de cada 

localidade, para que não haja sobrecarga e possíveis danos ao patrimônio em questão. 

O turismo rural se apresenta como uma alternativa ao tradicional turismo de sol e mar, 

exaustivamente explorado no Brasil. A relação deste, assim como da atividade em geral, 

com a questão patrimonial abordada pelas Cartas Patrimoniais, desemboca na reflexão 

acerca da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável (Carta de Estocolmo, 1972 – 

Cury, 2000).  

A despeito da importância desta relação próxima entre o Turismo e o Patrimônio, há 

que se considerar os excessos cometidos em nome de interesses específicos: os que 

promovem o turismo, interessados em explorar economicamente o patrimônio, por vezes o 

fazem sem medidas e sem observar a capacidade de carga de cada atrativo quanto à 

visitação e às adaptações de uso, impactando sobremaneira a cidade que os recebe. 

(Oliveira, 2003) 

A manutenção da paisagem, o respeito à relação da população residente com o 

conjunto paisagístico que compõe a localidade onde vive, resulta em possibilidades diversas 

revertidas em valorização cultural, aumento da autoestima e a consequente permanência da 

população em sua localidade de origem. Isto, revertido em benefícios econômicos, sociais e 

culturais, reflete na atividade turística e na vida cotidiana, estabelecendo-se uma relação de 

troca em que visitantes e visitados usufruem das mesmas benfeitorias, em um mesmo 

espaço-tempo.  

 
4. Relação do turismo rural e a utilização do patrimônio como paisagem para o 
turismo 

O conceito de paisagem é usualmente aplicado no âmbito do ambiente natural. No 

entanto, levando em consideração uma abordagem visual, a paisagem engloba os diversos 

elementos físicos que a compõem e estes elementos estão relacionados entre si, resultando 

em uma paisagem equilibrada ou não, a depender da inter-relação entre os seus 
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componentes. Dessa forma, o conceito de paisagem extrapola a esfera ambiental e pode 

ser compreendida como: Paisagem natural, por seu conjunto de caracteres físicos visíveis 

de um lugar que não foi modificado pelo homem; Paisagem cultural quando agrega 

paisagem modificada pela presença e atividade do homem (lavoura, diques, cidades, etc.); 

Paisagem urbana, ao associar o conjunto de elementos plásticos naturais e artificiais que 

compõem a cidade: colinas, rios, edifícios, ruas, praças, árvores, focos de luz, anúncios, 

semáforos, etc (Boullón, 2002, p. 118). 

Ritchie et al (2002, p. 207) definem paisagem cultural relacionando, ainda, o resultado 

dessa paisagem à vertente cultural de cada lugar: 
A paisagem cultural é a marca da humanidade sobre a terra. Ela é mais 
uma expressão da cultura não-material. A paisagem cultural é a 
configuração de prédios, estruturas, paisagens rurais e outras 
características da paisagem que aquela cultura específica impôs ao 
ambiente natural. 

 

O turismo rural envolve as atividades que podem ser desenvolvidas no meio rural e 

que resultam no interesse por parte dos habitantes das cidades em agregar características 

exóticas, tradicionais, românticas e diferentes do estilo usual de vida, envolvendo as 

pessoas que se instalam em um alojamento agrícola, com interesse de conhecer, desfrutar 

e praticar alguma atividade agropecuária (Schluter, 2003). Numa outra perspectiva, Keane 

(1992, apud.Hall, 2002) defendem que qualquer atividade turística desenvolvida no meio 

rural pode ser considerada como turismo rural. Nessa ótica, o ambiente rural e a sua 

paisagem são os fatores diferenciadores entre o turismo rural e urbano e, portanto, pode-se 

incluir também a interpretação do patrimônio cultural no ambiente rural como parte da 

paisagem rural. 

Segundo Schluter (2003), o turismo rural valoriza o patrimônio ambiental e cultural 

dando valor às tradições, uma vez que as explicações aos interessados promovem o 

aprofundamento do tema. Além disso, a autora afirma que (Schluter, 2003, p.175): 
El turismo rural há probado ser un instrumento eficaz para revalorizar las 
diversas manifestaciones culturales especialmente la gastronómica y 
consecuentemente la de los alimentos regionales. También a su amparo se 
desarrollan otras rutas temáticas relacionadas a recursos sociales taes 
como los yacimientos arqueológicos, paleontológicos, geológicos, históricos, 
etc. 
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Boullón (2002) explica que, de uma forma geral, o conceito de paisagem está 

associado ao espaço natural, destacando características estéticas do ambiente em questão. 

No entanto, o autor defende que essa conceitualização pode ser ampliada, incluindo 

componentes da informação visual simples e, dessa forma, a paisagem pode ser entendida 

como a combinação de elementos físicos (naturais e culturais, por exemplo) que se 

relacionam entre si e podem ser apreciados em conjunto. A paisagem cultural esta 

composta por elementos naturais e transformada. 

Pode-se afirmar, assim como os aspectos naturais próprios da paisagem natural de 

cada lugar, o patrimônio cultural é um fator que complementa e diferencia, garantindo 

identidade à paisagem dos destinos rurais. Ou seja, a promoção de elementos do patrimônio 

cultural no ambiente rural agrega valor à paisagem natural e incorpora elementos únicos 

daquele local. Por outro lado, em termos físicos a relação entre ambiente rural e o 

patrimônio cultural (material) para fins turísticos é uma questão ainda mais complexa do que 

no contexto da paisagem urbana. O patrimônio cultural é parte do ambiente construído, e 

dessa forma precisa estar harmonizado de forma estética e visual com o ambiente natural 

no qual está inserido. O turismo cultural rural precisa, então, integrar os elementos do 

ambiente rural com os elementos culturais atendendo a especificidades da demanda por 

este tipo de turismo, como a vivência ou experimentação como experiência turística 

(Bloemers et al, 2010; Briassoulis e Straaten, 2000). 

 

5. Um olhar sobre a arquitetura dos roteiros de Caxias do Sul 

A arquitetura rural de Caxias do Sul embora se componha de funções históricas, 

também representa muitos outros valores. Assim, é possível analisá-las por suas “novas 

tipologias” (Weismann, 2013, p.20) e ter um “esforço para empreender um caminho próprio” 

(Weismann, 2013, p.21), como toda a arquitetura latino-americana. Suas referências não 

devem estar nas utopias europeias idealizadas por muitos teóricos, mas nas construções de 

imaginários locais. 

Sabe-se, por exemplo, que: 
Durante longo tempo, considerou-se toda a arquitetura da América Latina 
como uma espécie de ‘cidadã de segunda classe’ na história universal da 
arte, como consequência de ter sido analisada com a escala de 
categorizações eurocêntricas, estabelecidas a partir dos desenvolvimentos 
arquitetônicos de alguns países centrais (Weismann, 2013, p. 44). 
 



 

9 

Entretanto, o sujeito da edificação está condicionado ao seu ambiente físico e 

sociocultural. Seu pensamento e sua prática construtiva estão condicionados há seu tempo 

e espaço. Nele, refletem-se valores e o pensamento local, mas também internacional, até 

onde este conhece e reconhece similaridades. A referência na arquitetura ocidental baseia-

se em validações de lógica eurocêntrica. Entretanto, neste local, ou seja, nas áreas rurais de 

Caxias do Sul, não se tem esta continuidade. Neste município, os valores e as formas se 

transformam, utilizando os recursos tecnológicos e culturais disponíveis, embora tenha uma 

forte influência cultural europeia. Desta maneira, o imigrante trouxe muitos valores, mas não 

do seu passado, mas de uma expectativa não realizada na terra de origem. 

Desta maneira, “as formas clássicas [entre outras formas são] retomadas e 

reelaboradas criativamente em várias instâncias históricas” (Weismann, 2013, p. 80), 

carregadas de significados e possibilidades. Torna-se a própria verdade cultural presente e 

o seu reconhecimento deve ser feito na ótica do regional. Sua introdução atende uma série 

de necessidades e adaptações ao modo de vida, tradições construtivas e sociais e 

tecnologia diversa.  

A arquitetura nas áreas rurais de Caxias do Sul foi amplamente inventariada. Assim, 

no projeto Victur (Tonus, 2007) foi desenvolvido um amplo levantamento de dados e acervo 

fotográfico. Adota-se como referência no levantamento o entorno das edificações religiosas, 

reconhecendo-as como marcos visual. De tal modo, torna-se importante e vasto o 

levantamento da arquitetura rural caxiense e do reconhecimento patrimonial do bem rural 

edificado. Observa-se que há décadas utiliza-se os materiais existentes no próprio lote. 

Soma-se, a utilização de uma topografia que facilitava acessos diferenciados. Pode-se 

atribuir à possibilidade do uso de madeira, normalmente a araucária e a pedra, 

predominantemente a basáltica, como características que constituem as tipologias das 

edificações. Os prédios religiosos têm comumente um campanário deslocado do corpo da 

igreja e se elaboram em um acanhado ecletismo. Neste predominam duas tendências: 

valores constitutivos do neorrenascimento ou do gótico. O entorno da igreja cria um padrão 

paisagístico de forte apelo estético, definindo características locais de formação social-

comunitária. (Figura 1). 

Com relação às vinícolas, referência cultural e turística de Caxias do Sul nota-se a 

existência de um pouco mais de três dezenas, hoje em funcionamento no município. Essas 

representam o resquício de mais de cem, há menos de uma década. Desse total, cerca de 
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dois terços estão situados nas áreas dos roteiros ou nos seus arredores. Entretanto, 

somente uma é reconhecida no inventário elaborado pelo projeto do Victur (Tonus, 2007). 

 

 
Figura 1: Tipologia paisagística da área rural de Caxias do Sul (RS) 

Fonte: Levantamento dos autores 
 

Na arquitetura civil (residências) nota-se como tipologia: andar térreo com pedras 

irregulares e andar superior de madeira (tabuão), com ou sem sótão. Telhado simples de 

duas águas, em um corpo principal, podendo estar associado a corpos de serviço, 

principalmente nas construções térreas. Estas residências são associadas à migração 

italiana, com forte apelo do imaginário do país de origem (Posenato, 1983). Assim, foram 

localizadas 34 residências com tais indicações nas áreas em questão. Dessas, três estão 

incorporadas nos roteiros, porém o inventário do Projeto Victur (Tomus, 2007) localiza uma 

cantina de vinhos e no roteiro estão doze. Outro importante acervo são as edificações 

religiosas - nos roteiros são identificas 23 com características paisagísticas. 

O patrimônio arquitetônico rural caxiense apresenta uma distância entre o apropriado 

e o identificado. Identifica-se que a atividade turística rural não tem envolvido nem se 

apropriado dos bens culturais arquitetônicos. Esses não estão associados às ações de 

educação e aos projetos de interpretação patrimonial que os posicionem com suas 

singularidades diversas, sendo apresentados genericamente. Entretanto, há espaços 

diversos, como os museus e que justificam adotar estas referências para os visitantes. 
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6. Valores constituintes do patrimônio arquitetônico e cultural na área rural de Caxias 

do Sul para sua apropriação na visitação 
A história social e econômica do Brasil, e consequentemente, a sua arquitetura, têm 

como referência o meio rural (Biccas; Biccas, 2008). No Brasil, ao se transpor modelos de 

conceituação espacial, dificilmente encontrar referências específicas de patrimônio rural. No 

entanto, o conceito de monumentalidade arquitetônica do século XIX – com exceção de 

alguns núcleos urbanos como o Rio de Janeiro (Lemos, 1.999) – se dava através de uma 

forte estrutura rural.  

Neste período tem início a ocupação da Serra Gaúcha essencialmente por meios 

rurais. A distribuição dos lotes, criando uma estrutura de minifúndios contribui para a 

formação de sua paisagem em módulo agrário que contribui com sua distribuição. O 

conjunto das diversas áreas familiares define léguas que são interligadas por estradas 

vicinais. No seu percurso encontram-se as capelas, que são referências sociais em pontos 

de concentração comunitária, formando um conjunto visual que consiste nesta unidade 

religiosa, seu campanário, cemitério e centro comunitário. Na extensão do olhar, o entorno 

de propriedades agrárias de produção familiar tem forte apelo no cultivo de uvas. Assim, 

pequenas e muitas áreas de parreirais se espalham por todas as áreas rurais. 

Os elementos de natureza física contribuem com essa paisagem. As topografias 

acentuadas, definidas por vales diversos e algumas falhas geológicas, colaboram para sua 

imagem. Porém, na metade do século XX, um fenômeno social inicia uma transformação no 

meio rural. A incorporação de práticas de lazer e de viagem por parcelas mais favorecidas 

da população tem como consequência as idas a áreas rurais. “Inicialmente, este turismo, 

provocado por el movimiento de la población urbana hacia el campo, era minoritario y 

principalmente realizado por personas con un cierto arraigo rural (emigración, familiares...)” 

(Arias Martín, 2013, p.4).  Ele não estava associado à ideia de desenvolvimento rural.  

Observa Arias Martín (2013, p.5) que, onde se desenvolvem suas práticas, o processo 

de êxodo rural é menos acentuado ou mesmo inexistente. O rural, lugar tradicionalmente da 

vida e criação, associado a pouca transformação, atualmente passa por muitas mudanças. 

Retrata Posada(1999) que este espaço, antes se definia como espaço de produção. Hoje 

nele, incorpora o consumo. Não consumo do que se produz, mas do seu próprio espaço 

(1999, p.64). Conjuntura que representa uma síntese, considerando que a própria ideia da 

urbanização significava a “desruralización de la sociedad” (Posada, 1999, p.66). Observa-se 
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que a primeira relação de consumo do rural tem sua origem com a criação de segundas 

residências. Essas eram, geralmente em áreas periféricas das áreas urbanas. Se 

inicialmente visitas ao rural, associa-se principalmente a vinda daqueles que tinham valores 

e identidade aos seus costumes, esta situação se rompem com novas práticas sociais.  

Busca-se no rural, além do desfrute por lazer e recreação, a viagem com apelo cultural e 

histórico como por apelo gastronômico e arquitetônico (Posada, 1999, p.68). 

Muitas vezes, o poder público busca incentivar a elaboração de roteiros em áreas 

rurais. O Ministério do Turismo (Brasil, 2006) elenca roteiros, com o intuito de promoção 

comercial e de prefeituras, entre outros agentes sociais, localizam potenciais associados e 

elaboram roteiros. Na Serra Gaúcha o exitoso projeto Caminhos de Pedra (Silva, 2005) 

serve de exemplo de roteiros de turismo rural. 

Apesar de toda condição favorável para a divulgação de paisagens marcantes com 

forte apelo físico e sociocultural com suas materialidades, apresenta os bens arquitetônicos 

como fragmentos espaciais. Os equipamentos são disponibilizados quando adaptados para 

a venda de produtos rurais. Os roteiros não têm identidade que os posicione como da Serra 

Gaúcha, e nem tão pouco por suas especificidades do lugar. As informações turísticas não 

se sustentam em ações de interpretação e nem de programas de educação patrimonial. 

Inclusive, incorporando histórias errôneas e desconstruindo os processos de formação 

espacial. 

 

Considerações finais 

Patrimônio é uma elaboração social. Embora sua formulação perpasse um logo 

período, é no século XX que se tem uma importante fundamentação, quando diversas 

instituições estabelecem documentos basilares no seu reconhecimento e tratamento. 

Entretanto, sua adjetivação como rural tem sido contraditória. 

A idéia do moderno tem voltado os olhos da sociedade para a cidade. Nela, as 

transformações tecnológicas, destruindo muito das antigas malhas e edifícios, têm como 

contraponto o reconhecimento de marcas referenciais monumentais ou de centros 

históricos, dependendo das abordagens e dos conceitos. Porém, a história está agregada 

aos modos urbanos, assim como às transformações. O desenvolvimento esta associado ao 

crescimento da cidade e à extinção dos povoados rurais pelo menos, no entendimento das 

representações sociais. Tardiamente, o rural tem alguma consideração. Sua história, ou 
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seja, fragmentos memoriais adquirem algum estatuto patrimonial. Nesta situação, observam-

se os roteiros rurais de Caxias do Sul (RS). Sabe-se que esses têm valores, embora seu 

inventário se perca no uso, história e formas. Não se reconhece sua totalidade e a suas 

partes retratadas como paisagem, representando-as. Estas representações visuais de 

traços de uma totalidade não têm um entendimento geral. Faz-se por repetição de 

tipologias, materialidades diversas arraigadas em influências culturais e oportunidades 

ambientais. 

Nas informações dos roteiros busca-se um reconhecimento cultural do patrimônio. 

Tudo sempre se remete a condição de reformulação espacial de uma região que sofre 

amplo apelo migratório. A própria distância de formulações superestruturais como 

observado nas teorias da arquitetura e nas Cartas Patrimoniais dificultam este 

posicionamento social. Espera-se que pesquisas diversas definam estes valores 

ontológicos, favorecendo seu reconhecimento. 
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