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Resumo: Estuda-se o turismo rural no roteiro cultural Caminhos da Colônia, em Caxias do Sul (RS). 
As mudanças de hábitos que ocorrem no campo e meio agrário, inclusive a diminuição de áreas 
rurais, tem dificultado atividades tradicionais, bem como a visitação turística a estes locais. Levantam-
se possibilidades para a sua manutenção. O estudo exploratório acerca do desenvolvimento 
econômico e atividades rurais de Caxias do Sul destacam as vitivinícolas e a arquitetura como 
importantes recursos para a prática de visitação rural analisando os atores sociais envolvidos nos 
roteiros. Adota-se como método, a prática de reconhecimento dos contrastes socioespaciais. Durante 
a pesquisa realizou-se a observação indireta e entrevistas semiestruturadas com o intuito de 
compreender as condições socioespaciais nas áreas rurais e suas condições de fixação no campo. 
Nota-se, que somente com mudanças na relação adotada, envolvendo a valorização aos aspectos 
culturais, haverá viabilidade potencial dos atrativos e equipamentos turísticos no meio rural. 
Palavras-chave: Turismo Rural. Caxias do Sul. Roteiro rural. Serra Gaúcha. Arquitetura. 
 
 

Introdução 

O roteiro rural Caminhos da Colônia, um dos cinco roteiros formulados pela 

Prefeitura de Caxias do Sul, localiza-se geograficamente entre os municípios de Caxias do 

Sul (RS) e Flores da Cunha (RS) que, no entanto, pelas demandas, forma de acesso, entre 

outras condições gerais, referencia o primeiro município. Flores da Cunha, inclusive, tem 
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sua história e desenvolvimento socioespacial relacionado à Caxias do Sul, do qual se 

separou.  

Caxias do Sul (RS) situa-se no Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, localizada 

a 130 km da capital Porto Alegre. Segundo o Censo de 2010, a cidade conta com 419.406 

habitantes, sendo 16.158 na zona rural (IBGE). Segundo Polo Metal Mecânico do país, com 

mais de 6.500 indústrias que contribuem com o fluxo de visitantes na cidade. A localidade 

conta com a maior estrutura de hospitalidade da região da Serra Gaúcha. 

Segundo levantamento realizado nesta pesquisa, o município possui 21 meios de 

hospedagens e 1.538 unidades habitacionais com uma capacidade de 3.136 leitos. Estas 

unidades concentram-se, em sua maioria, no centro da cidade. Sendo que, sua ocupação 

está essencialmente relacionada a demanda e a necessidade de deslocamento por 

atividades de negócios e compras. No município, a posição estratégica econômica, histórica, 

cultural e administrativa favorecem a realização de eventos. Dentre eles, destacam-se a 

Festa da Uva, ocorrida bianualmente além do Mercopar e a PlasTech, que acontecem 

anualmente. Nas respectivas datas, a capacidade hoteleira é saturada, tendo inclusive que 

dispor da oferta regional. 

Entretanto, em Caxias do Sul (RS) o apelo histórico cultural acentua e destaca o 

valor memorial da zona rural. Nessa região cultivada, centenas de lotes agrícolas foram se 

estruturando a fim de dar suporte a sua produção e as condições de vida dos seus 

moradores. Esses aspectos definem um panorama memorial que fundamenta e justifica os 

três roteiros turísticos culturais que têm como base a produção agrícola. São eles Caminhos 

da Colônia, Vale Trentino e Estrada do Imigrante. Nos três roteiros citados, encontram-se 

poucas opções de hospedagem, porém, uma oferta gastronômica maior, assim como em 

todas as áreas rurais do município.  

Com esse embasamento nota-se que Caxias do Sul, ao longo dos anos, teve um 

turismo motivado pela produção de uva e vinho. Observa-se, entretanto, duas questões: a 

diminuição da área produtiva de uva e vinho e a moderada consolidação dos roteiros rurais 

da cidade, que indicam e reforçam uma hipótese sobre a escassez do recurso de turismo 

rural do município. Afinal, um “lugar ou região turística são definidos pela densidade de 

frequência turística, de serviços específicos, além de uma imagem que os caracteriza como 

tal” (Yázigi, 2009, p.32). 
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2. Método e Procedimentos Metodológicos 

Na presente pesquisa espera-se compreender que o turismo rural desenvolvido no 

município de Caxias do Sul (RS), e especificamente do Roteiro Rural Caminhos da Colônia, 

tem possibilidade de se manter com as mudanças econômicas, as expansões urbanas e 

industriais. Portanto, objetiva-se reconhecer novos valores constituintes para ações, 

programas e planos relacionados com o turismo rural. Tais condições apresentam 

elementos para um estudo “histórico-genético”, utilizando um termo de Lefebvre (1986). 

Embora nesse artigo, não haja uma utilização ampla e totalizante da questão espacial, 

diretamente, a pesquisa tem o que Harvey estabelece como “histórico-espacial” (2004). 

Assim, busca-se analisar a formação, a distribuição socioespacial e a atual situação do 

turismo rural, este com forte apelo ao enoturismo (César, Stigliano, 2012). 

Nesta pesquisa, espera-se iniciar reflexões que permitam desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias (Gil, 2987, p.44). Assim, inicia-se uma pesquisa exploratória 

para uma aproximação ao meio rural local, como recurso para a visitação turística. Com 

isso, o uso de fontes bibliográficas torna-se imprescindível.  

Associa-se também no reconhecimento dos roteiros rurais na distribuição “histórico-

espacial” da atividade de visitação (Brambatti, 2005), levantando paralelamente os 

patrimônios arquitetônicos reconhecidos socialmente (Fundoprocultura, 2008). Nessa etapa 

o material utilizado pelo projeto Victur (Tonus, 2007), seu amplo inventário, e a pesquisa na 

internet das condições de produção, consumo e visitação das vinícolas são relevantes e 

foram utilizadas. Finalmente, no levantamento, por meio de pesquisa de campo, com 

observação indireta e entrevistas semiestruturadas, houve a possibilidade de analisar as 

condições dos equipamentos, atrativos e roteiros rurais. Nesse contexto, foi possível realizar 

uma reflexão significativa acerca das condições possíveis e as questões adversas para o 

desenvolvimento do turismo rural em Caxias do Sul. 

Realizou-se a pesquisa baseando-se em pressupostos metodológicos à pesquisa 

qualitativa. A escolha recai ao reconhecer a existência de “uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito” (Chizzotti, 2005, p.79). Assim, observa-se o objeto da pesquisa e o roteiro turístico 

como algo envolto em relações sociais diversas. Entre os diversos agentes sociais que a 
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todo momento tem uma dimensão, constroem-se e reconstroem-se as partes e o todo deste 

objeto. 

Desta maneira, inicialmente, penetra-se na pesquisa de campo com pressupostos. A 

investigação apresenta ideias iniciais que foram dando novas indicações às pesquisas 

semiestruturadas. O entendimento do problema e sua delimitação foram sendo 

estabelecidos por “uma imersão do pesquisador na vida e no contexto, no passado e nas 

circunstâncias presentes que condicionaram o problema” (Chizzotti, 2005, p.81). Porém, 

antes mesmo do questionário, a pesquisa teve um caráter de observação simples (Gil, 1987, 

p.185). A partir disso, buscou-se responder as necessidades de uma pesquisa exploratória e 

reconhecendo as delimitações do problema, além de formular as questões norteadoras e 

lançar-se para um segundo momento de entrevista com os atores sociais envolvidos. Nesta 

etapa, um amplo material fotográfico foi coletado com o intuito de proporcionar o 

entendimento das escalas espaciais, além de colaborar com a compreensão do modo de 

formação paisagístico e das relações do meio com as atividades de visitação, vendo-os 

como formadores do roteiro e de recursos individuais turísticos. 

Com as informações estruturadas realizou-se a investigação com os atores sociais 

do roteiro Caminhos da Colônia. O modo de abordagem da pesquisa proporcionou também, 

algumas nuanças de histórias de vida ou relatos de vida (Bosi, 2003).  A seleção do 

entrevistado fez-se após relacioná-lo com as atividades localizadas no percurso do roteiro 

(Junker, 1971). A partir disso, foram levantados relatos com relação a posição pessoal do 

entrevistado, bem como, a contextualização e composição social familiar do mesmo, além 

de seu papel na comunidade, e também com o núcleo urbano mais próximo, no caso, a 

cidade. Transpassa a estas informações a sua atuação como sujeito envolvido em uma 

atividade de serviço e hospitalidade essencial para a caracterização do objeto da pesquisa. 

Pensa-se no papel do entrevistado como formador e participante do roteiro. 

As entrevistas foram realizadas no mês de janeiro e fevereiro de 2014. Para a 

realização das mesmas, adotou-se o período da tarde, e os dias distantes dos finais de 

semana. Estas datas possibilitam que os investigadores encontrem os entrevistados, 

envolvidos diretamente com atividades de lazer e turismo, com mais disponibilidade para 

responder aos questionamentos. De modo geral, um entrevistador formulava as perguntas 

que são respondidas através de uma conversa informal, aprofundando-se no ambiente 
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cotidiano e hospitaleiro do entrevistado, muitas vezes nas dependências mais pessoais da 

propriedade agrícola. O segundo pesquisador realiza anotações dos principais pontos 

identificados, fazendo pequenas intervenções, quando necessárias. Após a realização da 

entrevista, fez-se reuniões rápidas de trabalho onde as questões e conteúdos eram 

analisados, reformulando e reforçando as anotações. 

Todas as questões práticas foram confrontadas com as contradições teóricas 

relacionadas. Com isso, elaborou-se o texto final do desenvolvimento da pesquisa e das 

considerações finais com uma ampla leitura e reflexão de todos os pesquisadores 

envolvidos. 

 

3. Panorama da Prática do Turismo Rural 

O meio rural nos países emergentes apresenta características com certas 

semelhanças, principalmente quando refere-se à questão produtiva. Assim, encontra-se 

certa dicotomia entre dois setores distintos. De um lado empresas agrícolas de caráter 

transnacionais, voltadas para o setor de exportação. Nota-se que o conjunto de alta 

tecnologia e de grande capacidade de inovação contrasta com pequenos proprietários rurais 

envolvidos em uma agricultura de subsistência e com pouco capital e tecnologia. Entretanto, 

neste último modelo produtivo se mantém uma estreita relação homem-terra caracterizando 

e definindo valores culturais e sociais (Méndez, Escolar, 2011, p.32). Em síntese, 

materializa-se espacialmente por um patrimônio ambiental e arquitetônico agregado de valor 

memorial. 

O neoliberalismo se expressa no meio rural com uma reconfiguração de suas áreas 

produtivas, e consequentemente, expressa-se em novas relações no campo, com os seus 

atores sociais assumindo novas funções, ou sendo excluídos nas suas definições de 

tradicionais maneiras produtivas. Desta maneira, com forte apelo estabelecido a partir dos 

anos 1980, foram sendo elaborados processos de ajustes e reformas institucionais por todo 

o mundo, sempre com o intuito de privilegiar o mercado e com mudanças no papel do 

Estado nas relações econômicas.  

Busca-se assim: 

Detrás de él se esconden los verdaderos propósitos de quienes lo impulsan: 
excluir a los campesinos de las actividades económicas que han constituido, 
du rante siglos, parte fun da men tal de su cultura; acabar con la prin ci pal 
forma de subsistencia ru ral, para obligar a sus pobladores a buscar otras 
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alternativas de sobrevivencia; y sumir al país en la dependencia alimentaria, 
al desmantelar la infraestructura que le permitía mantener su soberanía en 
ese rubro. (Salvatierra, Villarreal, p.139, 2009). 

 
O novo modelo de produção capitalista caracteriza o momento econômico atual. Nele 

estabelece-se o que alguns pesquisadores denominam de “Nova Ruralidade” (Salvatierra, 

Villarreal, 2009), incorporando uma nova visão de funcionalidade estrutural. Espera-se nele 

o não incentivo de ações as agriculturas tradicionais, baseada em lógicas camponesas. 

Entretanto, nota-se que essa agricultura tem desenvolvido, muitas vezes, novas estratégias 

e agregado valores produtivos e apelos de consumo inovadores.  

No cenário atual, o turismo rural cria uma maneira de subsistência desses grupos 

tradicionais. Seu desenvolvimento, muitas vezes, proporciona alternativas às comunidades 

rurais, e também a aproximação do capital financeiro que de outra maneira colaboraria para 

a expulsão dos grupos (Salvatierra & Villarreal, p.140, 2009). Porém, paradoxalmente, as 

forças hegemônicas se apropriam desta prática para potencializar seu ganho de capital. Tal 

situação também pode ser observada em novos projetos turísticos no meio rural, quando o 

interesse da formulação de novos recursos naturais e culturais vise o seu desalojamento. 

 

4. Condições da produção de uva e vinho da localidade 

Na década de 1870 inicia-se a ocupação espacial de uma forma ordenada no 

nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Durante o processo, marca-se 

determinantemente a formação da distribuição dos lotes rurais. Assim, estabelecem-se 

algumas características: minifúndios, de ocupação e produção familiar e apropriação do 

espaço por imigrantes de origem europeia (Nascimento, 2009). 

A ideia inicial da formação do território rural marca esta área de encosta, 

historicamente denominada de Serra Gaúcha. Assim, a paisagem expressa a produção, e o 

território reproduzindo por esta base de ocupação socioespacial. Sem um produto específico 

pré-definido, rapidamente, depois de algumas tentativas, os produtores se especializam na 

produção de uvas e vinhos (Engemann, 2009), e caracterizam-se pela transposição de usos 

e costumes, principalmente da península itálica. Embora, a relação espacial se faça por 

síntese com especificidade dada por oportunidades, imposições, ideologia e condições 

legais, além de condições físico-ambientais. Define-se uma relação própria de um imigrante, 
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com sua realidade distante de outras existentes. A partir desse fato cria-se a cultura da uva 

e do vinho. 

Essa constatação marca o processo de criação da Escola de Agricultura e Vinicultura 

de Taquari (RS). Nela, desenvolvem-se fatores necessários para a implantação do cultivo da 

uva em larga escala. Anteriormente, era produzida em pequena escala na zona de 

colonização alemã, limítrofe da Serra Gaúcha (Elgeman, 2009). A produção espalha-se para 

toda a área denominada de Zona de Colonização de Imigração Italiana do Nordeste do Rio 

Grande do Sul, onde as propriedades tornam-se um grande manancial de produção de uva 

para as vinícolas. A produção de uva e a elaboração de vinho, inicialmente estabelecida por 

médios produtores de vinhos, acentuou-se obrigando os colonos a fundarem cooperativas 

vinícolas. O fato aponta um novo panorama produtivo e por décadas marca uma produção 

que tem o produtor de uva como associado (Lockmann, 2006, P.26). No município de 

Caxias do Sul, o ano de 1931 representa o ano da criação da maior e mais tradicional 

dessas: A Cooperativa Aliança, um exemplo, que embora com mudança em sua marca e 

razão social, continua atuante até hoje na produção de vinhos e suco de uvas no município 

e região. Soma-se a ela, outras que colaboraram para a construção do cenário de 

microprodutores rurais associados em cooperativas (Jafim, 1991, p.23). 

Contrapõem-se ao processo as cantinas rurais. Embora sempre tenha existido, 

desde o início da formação da produção de vinhos e sucos, esta unidade produtiva, a 

categoria começa a posicionar-se no mercado de uma forma mais contundente a partir da 

década de 1970. Nesta década, inicia-se, mesmo que não representando uma 

transformação substanciosa, uma produção em escala comercial de vinhos finos. Nota-se 

que o processo de acentuada penetração nos municípios limítrofes, não apresenta muitas 

alterações na produção de uvas e nas técnicas de produção de vinhos em Caxias do Sul. A 

uva Isabel, o vinho colonial, principalmente o envasado no garrafão, persiste como a 

principal característica da localidade. Porém, a ideia de variedades Vitis viníferas e do 

modelo liberal cada dia aproxima-se mais da produção rural, por configuração do mercado e 

de políticas internacionais. Ocorre então, a “necessidade do desenvolvimento capitalista 

globalizado e neoliberal” (Silva, 2008, p.73). 

Atualmente, observa-se a existência de três áreas marcantes no cultivo de uva e 

produção de vinhos e outros derivados. Elas coincidem com o entorno dos roteiros rurais. 
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Entretanto, alguns indicadores mostram a diminuição da produção no município. Destaca-se 

aqui a análise realizada em um documento denominado: Relação das vinícolas de Caxias 

do Sul, fornecida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No 

documento consta que de mais de uma centena de estabelecimentos registrados na 

prefeitura, somente 31 deles ainda estão em atividade, segundo levantamento realizado na 

pesquisa em questão. 

Caxias do Sul apresenta atualmente um perfil industrial. Soma-se a ele um forte 

apelo produtivo neoliberal. Nesta condição, a produção rural baseada na agricultura familiar 

não tem encontrado possibilidade de novos desenvolvimentos.  

5. Análise do roteiro Caminhos da Colônia e da festa da uva 

O Governo Federal por meio do Ministério da Agricultura Familiar e Reforma Agrária 

e do Ministério do Turismo, elaborou material chamado de Panorama de Roteiros Rural e 

Agricultura Familiar. Nele, realiza-se uma ampla indicação de possibilidades de apropriação 

espacial para visitação no meio rural. Entretanto, observa-se que na região turística da Serra 

Gaúcha foi elencado um Roteiro existente, um que funciona somente com agendamentos 

prévios e outro que retrata grandes produtores de vinhos da região, sem qualquer menção à 

agricultura familiar (Brasil, 2006, p.65). Não foi contemplado o Roteiro Caminhos da Colônia, 

entre outros. 

No Roteiro Caminhos da Colônia, os fluxos de visitantes deslocam-se 

predominantemente a partir das áreas urbanas de Caxias do Sul. Assim, essa área turística 

possui duas formas de acesso: utilizando a rodovia de acesso à Flores da Cunha (RS 122) 

ou por uma estrada vicinal que inicia nos Pavilhões da Festa da Uva. Entretanto, partindo 

desta área de evento, pode-se encontrar mais adiante, acesso pelas duas entradas, que se 

interligam. 

A Festa da Uva de Caxias do Sul destaca-se como o maior e principal evento 

turístico da Região da Serra Gaúcha, ou utilizando um termo da regionalização Ministério do 

Turismo, Região da Uva e Vinho (Brasil, 2006b).  Noticiada por receber centenas de 

milhares de frequentadores, tem sua origem na década de 1930 com o intuito de reforçar o 

apelo na produção do setor vitivinícola. Ao longo do tempo, foram sendo incorporados à 

exposição produtos das indústrias da região, venda de produtos coloniais e de produtos 

populares diversos, além de uma programação com apresentação de grupos de músicas 



 
 

9 

étnicas e de cantores e grupos populares. Na grande área externa do entorno dos pavilhões 

localiza-se um simulacro das primeiras edificações coloniais de Caxias. Nas chamadas 

‘Casas da Réplica’, estão disponíveis estabelecimentos que oferecem produtos da culinária 

da migração italiana, entre outras edificações que sediam instituições diversas. Seu conjunto 

de casarios constitui o cenário para um espetáculo de som e luz, que retrata a formação da 

localidade. Porém este exponencial recurso não esta relacionado com o Caminhos da 

Colônia, nas informações e estruturas oferecidas. 

No percurso do roteiro poucos elementos culturais e paisagísticos o relacionam por  

diferenciação a outros. Não há uma característica integradora que o diferencie como atrativo 

turístico (rural e cultural). Entretanto, observa-se uma relativa constância da presença de 

capelas com suas comunidades rurais no entorno (essas com cemitério, salão comunitário e 

outras referências de uma pequena comunidade rural), oratórios ao longo das estradas 

vicinais (chamados na região de ‘capitéis’), além das áreas de cultivo de uva e de forte 

presença de equipamentos de produção e armazenagem de vinhos. Embora todos 

representem elementos marcantes, mas não é o bastante para caracterizar o lugar. 

Foram realizadas entrevistas com os atores sociais, envolvidos com esse projeto de 

turismo rural, localizados no percurso. Foram desenvolvidas longas conversas nos locais 

onde analisou-se a história de vida dos mesmos e das suas famílias, bem como, seus 

papéis e de outros nos empreendimentos, entre outros questionamentos necessários para o 

entendimento das questões anteriormente levantadas. Assim, foi possível notar que alguns 

fabricantes de bebida e outros comerciantes não se justificam estarem no roteiro. Entre os 

mesmos, alguns tem pequenos fluxos pontuais de visitantes e outros estabelecimentos não 

possuem qualquer acesso público. 

Todos os empresários, entre outros atores sociais entrevistados, tem suas origens 

associadas a agricultura familiar e modos produtivos agrários em minifúndios. Notam-se no 

percurso algumas edificações com características típicas que remetem às primeiras 

décadas de colonização (Figura 1a). A estas, misturam-se muitas outras modernas, sendo 

marcante o uso de pedras basálticas perfiladas na edificação das paredes (Figura 1b). 

 
Figura 1: (a) residência típicas (b) residência moderna 
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Fonte: próprio autor (2014) 
 

Com relação à paisagem rural cultivada, os sistemas de produção de uva que 

predominam é a latada. Sistema que remete a técnica tradicional utilizada, embora os novos 

parreirais cultivados sejam no modo espaldeira, modo utilizado para uvas Vitis vinifera 

(Figura 2). Caracteriza-se assim, a presença de novas técnicas embora também com o 

cultivo que remetem às memórias familiares. Com relação a presença de turistas de outras 

regiões, somente um empresário atribui a suas vendas, predominantemente, a presença 

desses visitantes. O mesmo, recebe turistas de todas as regiões do país, destacando 

aqueles da região nordeste. De modo geral, os estabelecimentos comerciais tem uma oferta 

gastronômica e de lazer que é utilizada principalmente por moradores de Caxias do Sul e 

região. Interessante observar que todos os estabelecimentos que possuem as atividades 

consolidadas, tiveram o início das mesmas antes da formulação oficial por parte da 

Prefeitura de Caxias do Sul do roteiro. A roteirização não conseguiu estabelecer novas 

oportunidades de visitação, o que tem sido mais um referencial localizacional do que um 

produto turístico. 

 
Figura 2: Sistema de produção de uva – esquerda latada e direita espaldeira 
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Fonte: próprio autor. 
 

A falta de uma perspectiva de benefícios e facilidade de produção e comercialização 

torna-se uma ameaça na manutenção dos empreendimentos por outras gerações de 

familiares. Normalmente, as novas gerações estão envolvidas com outras atividades, 

principalmente urbanas. Um restaurante está fechando as atividades. Não por problema 

financeiro, mas por falta de opção sucessória ou empresarial. Entretanto, o êxodo rural não 

é tão acentuado, como em outras áreas da região. A aproximação da área urbana favorece 

a permanência, entretanto, também tem possibilitado a expansão urbana e imobiliária, 

principalmente de loteamentos fechados. Há uma expansão industrial, na parte mais 

próxima da cidade, além de uma pequena formação de periferia, no trecho à rodovia. 

Os proprietários, com rara exceção, acreditam e investem nos setores do turismo e 

da hospitalidade, e nas suas vinícolas. Porém, todos entrevistados sentem-se desprovidos 

de ajuda institucional e alguns reclamam de falta de parceiros comerciais que possibilitem o 

aumento da atividade além de uma maior profissionalização do setor. Contudo, nenhum 

profissional envolvido reforça estarem inseridos no roteiro turístico rural em questão. As 

vendas são fruto de esforços individualizados. Os atores sociais não têm um 

comprometimento ou envolvimento com o Roteiro. 

 

6. Considerações finais 

As questões que possibilitam o sucesso dos empreendimentos turísticos e de 

hospitalidade representam mais que uma necessidade de ações pontuais. O entendimento e 

as mudanças de estruturas são necessários para a manutenção, ou como gostam de dizer, 

para a sustentabilidade dos roteiros, embora, espera-se a existência deste fato como 

produto do turismo rural. 

A prática do turismo em áreas rurais em Caxias do Sul se realiza por contrastes e 

contradições. A localidade mantém uma acentuada relação dos moradores com fatores 

históricos e culturais, constatada, ao aproximar por observação indireta, o cotidiano de seus 

moradores. Mesmo tendo pouco mais de um século, os órgãos oficiais reconhecem o valor 

patrimonial de 39 imóveis, além de requerer estudos para qualquer alteração de centenas 

de imóveis com mais de 50 anos (Caxias do Sul, 2014). No registro do tombamento, todos 
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esses são reconhecidos fundamentalmente pelo valor histórico e memorial, não associando-

se diretamente a questões arquitetônicas, urbanas, estilísticas, etc. (Fundoprocultura, 2008).  

Entretanto, os fatores sociais que representam as forças hegemônicas tem um forte 

apelo à modernidade. 

Afinal, 

[...] ao considerarmos a importância do poder político numa determinada 
sociedade,  considerando a sua composição e a conformação das lutas 
internas em busca de hegemonia, não se pode descartar a análise que 
envolva a participação dos sujeitos, sua condição e posição, na construção 
de uma sociedade que será consolidada a partir do perfil estabelecido por 
tais sujeitos (MODESTO, 2013, p.4). 

 

A situação é amparada por empresários que estabelecem um importante parque 

industrial de empresas locais (Stormowski, 2010). Seu estatuto distancia-se de uma volta às 

relações que respaldam às origens e memória cultural, ainda tão presente. Nesta situação, o 

turismo sobrevive a uma relação ambígua. Há uma contradição, pois um povo que reforça a 

todo o momento o valor do trabalho, ao mesmo tempo, não abandona suas tradições de 

respeito aos feriados religiosos, ao descanso da sesta, e principalmente, as festas 

familiares, comunitárias e gerais associadas a produção, a religiosidade e a memórias 

diversas (Ribeiro, 2002). Essas, definem um arcabouço de lazer e descanso do momento 

familiar e na cidade. 

A expansão urbana e industrial se faz pela necessidade de reprodução do espaço, 

sendo que o turismo rural, hoje existente, não consegue uma contraposição. A situação é de 

contraste, principalmente se for observada por um pouco mais de cem anos, onde grupos de 

agricultores com práticas pré-capitalistas, ou seja, campesina instalaram-se por toda a 

região da Serra Gaúcha. Por décadas, buscaram adaptação a um modo de produção 

capitalista, adquirindo tecnologia, alterando costumes para serem inseridos nas estruturas 

existentes e alguns acabaram tendo o mais importante: capital acumulado para que 

pudessem reproduzi-lo. Assim, não só Caxias do Sul se insere, mas fundamentalmente 

acompanha as transformações do país, e também mundiais. Entretanto, nessa situação, o 

camponês, a propriedade familiar, os modos tradicionais de vida e de produção representam 

sujeito e objeto como fatores de um posicionamento marginal, e também atendem novas 

demandas de uma sociedade, hoje dita, pós-moderna que se associa a valores memoriais, 

embora não abandonem os usos tecnológicos e a reprodução do capital.  
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Os valores memoriais podem ser transformados em valores agregados de novos 

produtos. Fundamentalmente, os principais produtos localizados no roteiro sãos os 

alimentos e as bebidas. As opções são principalmente gastronômicas. Novos valores 

representariam, primeiramente, o reconhecimento de um roteiro, integrando os atores 

sociais como parceiros. A valorização da cultura para além da mesa de degustação, o 

reconhecimento da paisagem e da estética como valor de um lugar ímpar, possibilitaria 

novas opções para o desenvolvimento do turismo rural. Provavelmente, embora se note 

empresários tendo um razoável lucro, a atividade não tem condições de competir com as 

estruturas produtivas atuais. Destaca-se entre os competidores, a indústria, a expansão 

imobiliária e o neoliberalismo no setor agrário. 

O êxito do roteiro está associado a um novo modelo de desenvolvimento. Espera-se 

uma síntese entre o capital financeiro e o campesionato. Busca-se a realização de uma 

valorização dos usos e costumes locais, não como mercadoria vulgar, mas como uma nova 

dimensão sociocultural de reconhecimento de valores culturais agregados. 
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